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Quan els

treballadors fan

vaga, no és que no

vulguin treballar, sinó
que volen fer-ho en
millors condicions.
Francesc Layret
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Obert a totes les veus

CCOO de Catalunya convoca el seu 9è Congrés

Immigració

CCOO lamenta que alguns utilitzin la immigració com la responsable dels mals que
afecten la nostra societat

“Vam demanar mà d’obra, però ens van
arribar persones”
Carles Bertran

fet de la immigració la resposta a un

de refèrència, el desconeixement de les

recordar que la immigració ha estat un

dèficit creixent de mà d’obra.

llengües del país o el marc legal.

motor de canvi i de dinamisme de la

Malauradament, tot i la nostra llarga

En aquest sentit, s’han de denunciar de

societat catalana. En la nostra història

experiència en aquestes qüestions,

manera contundent les dificultats que

recent, milers de persones procedents

sembla que hem oblidat el que repre-

el mateix marc legal d’estrangeria

dels orígens més diversos s’han esta-

senta abandonar el teu país i començar

genera pel que fa a la plena incorpora-

blert al nostre país i l’han fet créixer i

de nou en un entorn desconegut. Així,

ció social de les persones estrangeres.

prosperar amb l’esforç del seu treball.

per a alguns, la immigració s’ha con-

Com a mostra d’això, el passat 26 de

Actualment, la societat catalana està

vertit en la responsable de tots els mals

gener es va fer una concentració, con-

vivint el darrer d’aquests moviments

que afecten la nostra societat: el

vocada per CCOO de Catalunya, per

migratoris, que ha comportat l’establi-

col·lapse de l’atenció primària, els bai-

denunciar el fet que les persones rea-

ment a Catalunya de milers de perso-

xos resultats educatius, l’increment de

grupades disposin únicament d’un per-

nes d’arreu del món. Darrere d’aquest

la delinqüència o fins i tot l’aparició de

mís de residència que no els permet

noves malalties. I en comptes de fer-ne

treballar. Aquesta situació, que afecta

responsable una Administració ineficaç

cada cop més dones i homes, però

en la gestió dels afers públics, de

també molts adolescents menors de 18

denunciar una dotació insuficent del

anys, representa un greu problema per

sistema de benestar social o una inver-

a famílies que es veuen obligades a

sió clarament deficient en la promoció

subsistir només amb un sou. A més,

d’habitatges assequibles, se’n fa res-

també es desaprofita una de les princi-

ponsables les persones immigrades.

pals vies d’entrada regular de persones

Però el pitjor de tot és que algunes for-

estrangeres al nostre país i el paper

ces polítiques parlamentàries han tro-

integrador de la família pel que fa al

bat en la por a la immigració –amb el

coneixement de l’entorn, la llengua,

silenci còmplice d’altres forces políti-

l’accés al treball...

ques– el principal argument per acon-

Davant d’un model de gestió del fet

seguir incrementar la seva representa-

migratori que només busca resoldre les

ció. Aquesta instrumentalització de la

demandes de mà d’obra d’una econo-

immigració, a més de ser moralment

mia basada en sectors de baixa qualifi-

reprobable, comporta greus riscos per

cació, precaritzats i extensius en mà

a la convivència i la cohesió social.

d’obra, exemplificat en la frase “a les

UN REPTE DE PAÍS

set del matí tots els immigrants són

És evident que la immigració represen-

pocs, però a les set de la tarda un

ta un dels reptes més importants que

immigrant és massa”, les paraules de

fenomen, entre altres raons, hi ha la

tenim com a país. Per això, cal un

Max Frisch, que obren aquest article,

coincidència d’una forta caiguda de la

debat profund sobre la manera com

representen l’opció per un model que,

natalitat, que ha afectat la societat

resoldre els conflictes vinculats a una

sense defugir els conflictes, aposti per

espanyola des de fa anys, i un creixe-

desigual distribució de la immigració,

una nova manera d’entendre la gestió

ment continuat de l’economia, que ha

les diferències en els marcs culturals

del fet migratori.

© Sergi Ramos

Encara que sigui obvi, és convenient

CCOO denuncia el
fet que les persones
reagrupades
disposin únicament
d’un permís de
residència que no
els permet treballar
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Memòria del CITE 2007

S’incrementa
l’economia submergida

editorial
Lluita
obrera

Primer de Maig:
Reivindiquem un treball
digne arreu

Durant el 2007, des de les 47 oficines
del Centre d’Informació per a

El proper Primer de Maig el sindicalisme

Treballadors Estrangers de CCOO s’han

tornarà a sortir al carrer. En aquesta oca-

atès 20.811 persones, i s’han rebut

sió hem d’emmarcar les nostres reivindi-

31.056 visites. També es consolida la

cacions en el context de la Jornada mun-

feminització del fet migratori: el 53,25%
de les persones ateses són dones. Per
procedència, el Marroc, l’Equador,
Bolívia, Colòmbia, Romania i
l’Argentina, per aquest ordre, són els
països amb més nombre d’usuaris.
Un dels elements més significatius de
la memòria del 2007 és l’increment de
persones en situació irregular. Un
43,29% de les persones ateses estan
en aquesta situació, un percentatge
molt superior al 35,24% de persones

dial pel treball digne, que la Confederació
DIRECTOR
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Aquesta és una reivindicació oportuna en

té el seu reflex en un increment important de l’economia submergida, que
passa del 27% el 2006 a gairebé el
49% l’any 2007. Aquestes dades ens
permeten afirmar que l’efecte del procés de regularització de l’any 2005 s’ha
acabat.
Els sectors de producció que ocupen
més persones estrangeres són el servei
domèstic (27,76%) –el 93,4% dones–, la
construcció (20,23%) –el 96,6%
homes– i l’hostaleria (14,96%) –el

ment existent.
La lluita per la universalització dels drets
reivindicació global per a un treball digne,
que alhora comporta llençar una crida al
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reforçament de la solidaritat entre tots els
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treballadors i treballadores del món per fer
cades per la globalització neoliberal.
del sindicalisme mundial permet la seva
En el cas de Catalunya, volem que aquest
Primer de Maig permeti popularitzar els
objectius d’aquesta Jornada mundial.
Incorporar el que significa de plantejament
solidari i internacionalista i, alhora, con-
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cretar les peticions del que comporta rei-
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Per CCOO de Catalunya, reivindicar el tre-
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tra la precarietat, la sinistralitat laboral, el

61,4% dones. Els sectors amb més
nivell d’irregularitat també són el servei

una economia globalitzada com l’actual-

laborals i sindicals es concreta en aquesta
SECRETÀRIA DE REDACCIÓ
I MAQUETACIÓ
Anna Segura Cintas

que estaven en situació irregular el
2006. Aquesta major irregularitat també

per al proper 7 d’octubre a tot el món.

vindicar a casa nostra el treball digne.
ball digne a Catalunya significa lluitar con-

domèstic (57,4%), la construcció

treball submergit i l’incompliment de l’apli-

(49,2%) i l’hostaleria (42,4%).

cació de les lleis laborals i la discriminació

Pel que fa al tipus de consultes, s’ob-

en el treball. Ha de significar la lluita pels

serva un increment important del rea-

salaris i les pensions dignes, per la igualtat

grupament familiar i de l’arrelament

entre homes i dones, per la defensa del

social.

drets laborals i de ciutadania dels treballa-

Un any més, es confirma que el CITE

dors i treballadores immigrants, i també

és l’entitat que més persones immigra-

ha de comportar l’exigència d’un reparti-

des atén a Catalunya i es consolida

ment més just de la riquesa derivada del

com l’observatori més important de la

creixement de l’economia.

realitat de la immigració al nostre país.

Per tot això hem de sortir al carrer.
Visca el Primer de Maig.

!
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Entrevista

María José Espinosa
“Andorra no pot continuar sent un oasi on no es
respecten els drets laborals al bell mig d’Europa”
Quina és la situació actual de les

El Govern no ha negociat amb

condicions laborals i socials dels tre-

l’USd’A aquests projectes de llei. És

balladors i les treballadores a

habitual aquest comportament des-

Andorra?

pectiu cap els sindicats?

Andorra és un país molt peculiar. Un

L’actual Govern liberal no ha negociat mai

microestat, on la major part de la pobla-

amb els sindicats; de fet podríem dir que

ció és immigrant i amb un gran nombre

tampoc ho ha fet amb cap altre agent

de treballadors temporers, donades les

social. Des de sempre ha optat per prote-

característiques de l’economia, en què el

gir els interessos dels grans poders eco-

turisme, el comerç i la construcció són

nòmics. Sembla que el terme negociació

predominants.

no forma part del seu vocabulari, i tam-

Les condicions laborals són realment

poc són massa donats a complir els com-

negatives per als treballadors i les treba-

promisos que adquireixen. L’any passat el

lladores. Els contractes verbals són

cap de Govern es va reunir amb el presi-

legals i no existeix la negociació col·lectiva. No tenim cap llei de seguretat en el
treball. La seguretat social no és universal. No existeix el subsidi d’atur.
Existeixen els sindicats, que van ser
reconeguts per la Constitució del 1993,

dent de la CES, amb qui es va compro-

María José Espinosa
és la primera secretària
de la Unió Sindical
d’Andorra (USd’A)

però encara no tenim una llei pròpia. El

metre a presentar unes lleis laborals pactades amb els sindicats el maig de 2007.
Una altra promesa incomplerta.
Com valoreu el suport que esteu
rebent dels sindicats catalans i francesos? Sembla que això molesta

dret a vaga no està reconegut per la

especialment el Govern andorrà.

legislació actual. L’acomiadament no

Per USd’A entrar a treballar de manera

causal, que encobreix l’acomiadament

Quines són les mancances o els ele-

conjunta amb els sindicats catalans i

lliure, està a l’ordre del dia i la llei esta-

ments negatius dels projectes de llei

francesos al CSIR Pirimed ha estat un

bleix unes indemnitzacions irrisòries, que

sociolaborals elaborats pel Govern

canvi qualitatiu molt important.

alguns empresaris es neguen a pagar.

andorrà?

La solidaritat que ens heu demostrat els

Els treballadors estrangers som la majo-

Després de quinze anys de l’aprovació de

companys i companyes sindicalistes ens

ria; a Andorra som més de 35.000 tre-

la Constitució, que reconeixia els drets

ha ajudat de manera fonamental en el

balladors comunitaris. Per poder entrar

humans com a drets fonamentals, entre

nostre creixement com a organització

al país i obtenir un permís de treball

els quals el dret a crear sindicats per a la

sindical i en la lluita per la defensa dels

s’han de superar unes proves mèdiques

defensa dels drets col·lectius dels treba-

treballadors a Andorra.

que han fet que fossin rebutjades per-

lladors, hem evolucionat molt poc. Els

Es produeix un fet molt curiós: USd’A

sones amb malalties com miopia, dia-

projectes de llei sociolaborals que han

està reconeguda i acceptada a escala

betis i obesitat. Una situació absoluta-

estat presentats continuen mantenint la

internacional, som membres de ple dret

ment irregular, en què les qüestions

mateixa situació que us acabo de des-

de la CES i del CSIR Pirimed, i en canvi a

econòmiques s’imposen per davant de

criure, amb un desequilibri total en les

casa nostra som contínuament qüestio-

la dignitat de la persona i els seus drets

relacions laborals entre treballadors i

nats, fins i tot acusats de poc democrà-

fonamentals.

empresaris.

tics i poc representatius per part del

Un panorama força complicat per als

Andorra no és membre de l’OIT i amb

Govern liberal.

treballadors i les treballadores, que es

aquestes noves lleis proposades continua

Molt sovint aquest Govern ha qualificat

troben, de fet, abandonats a la voluntat

allunyant-se de les convencions interna-

la vostra solidaritat d’ingerència en la

dels seus patrons.

cionals en l’àmbit laboral.

sobirania nacional, ignorant que quan es
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tracta de drets humans fonamentals no

fonamental. Andorra no pot continuar

hi ha fronteres que valguin i que el movi-

sent un oasi en el qual no es respecten

ment sindical és internacional i universal.

els drets laborals al bell mig d’Europa.

Com veieu l’evolució dels drets

Creieu que les institucions catala-

laborals i sindicals a Andorra a curt

nes podrien fer alguna cosa més del

o llarg termini. Es pot ser optimista?

que fan per millorar la situació dels

Es poden produir avenços amb la

treballadors i les treballadores

pressió internacional?

andorrans?

A curt termini les perspectives no són

Les institucions catalanes no estan tenint

gaire favorables, el partit liberal que

una actitud massa clara en el cas andorrà.

dóna suport al Govern té la majoria al

Tot i haver rebut informació sobre la pre-

nostre Parlament i, per tant, les negocia-

cària situació laboral que pateixen els tre-

cions per poder introduir canvis en els

balladors i treballadores a Andorra, entre

actuals projectes de lleis sociolaborals

els quals hi ha un bon nombre de cata-

es presenten complicades. Hem de dir

lans, no han posat sobre la taula en el seu

que el partit socialdemòcrata ens ha

diàleg amb el Govern andorrà aquesta

expressat la seva voluntat de presentar

situació, ni la necessitat de canviar.

uns textos alternatius i treballar per

Un darrer exemple el tenim en l’acord

aconseguir unes lleis acceptables i equi-

marc global que han presentat els darrers

parables a Europa.

dies, en el qual es plantegen col·labora-

Si pensem a més llarg termini, creiem

cions en els àmbits més diversos: infraes-

que mantenir una situació com l’actual

tructures, indústria, economia, medi

és insostenible i els canvis, tard o d’ho-

ambient, ensenyament, etc., però en cap

ra, s’hauran de produir. Però per això

cas apareixen els temes socials i laborals.

pensem que la pressió internacional és

Emili Rey

Acció pels drets laborals
a Andorra
CCOO de Catalunya i sindicats catalans i francesos van fer una acció
informativa al punt fronterer entre
Andorra i Catalunya de la Farga de
Moles el passat 16 de febrer. Aquesta
jornada va servir per donar suport a la
Unió Sindical d’Andorra (USd’A) en la
lluita per la defensa dels drets socials i
sindicals del seu país.
El partit liberal que governa al
Principat ha volgut aprovar un projecte
de lleis laborals que vulnera les normes i els drets internacionals sense
negociar-les amb els sindicats andorrans. Per això CCOO, amb UGT i
USOC i les centrals franceses membres de la Confederació Europea de
Sindicats (CES) i del Consell Sindical
Interregional Pyremed van repartir fulls
informatius per donar a conèixer les
discriminacions per treballar a
Andorra.

Política sanitària

Les llistes d’espera hospitalàries
pateixen importants desigualtats
La publicació per part del Departament

Garraf fins al Maresme, incloent-hi el

de Salut de les llistes d’espera, tant

Vallès Oriental i l’Occidental), les dife-

d’intervencions quirúrgiques com de

rències també són prou clares. Per

proves diagnòstiques, ha posat de

exemple, l’hàl·lux valg (galindons o jua-

manifest l’existència d’importants des-

netes) té un temps mitjà de resolució

igualtats entre territoris –regions sanità-

(TMR) a Catalunya de 6,90 mesos,

ries- i també entre els diferents centres

temps molt semblant al que es triga a

hospitalaris. Les dades concretes de

l’Hospital Clínic (6,98). A Bellvitge, en

cada centre o regió sanitària difereixen,

canvi, un pacient s’ha d’esperar una

i molt, entre elles i també de la mitjana

mitjana de 32,34 mesos per a la mateixa

de Catalunya. Així, una intervenció com

operació.

la circumsició triga a practicar-se a

Si la comparació es fa entre regions

hospitalàries o, fins i tot, altres relacions

Catalunya, de mitjana, 4,57 mesos, però

sanitàries, veiem que el temps d’espera

més complexes d’establir, com la que hi

a Igualada el temps d’espera s’allarga

per a una ecografia ginecològica –que a

ha entre les llistes d’espera i la perllon-

gairebé fins als 3 anys (34,88 mesos).

Catalunya és de 38 dies– a la Catalunya

gació excessiva de les baixes laborals.

En canvi, per a la mateixa operació, a

Central és de 74 i, en canvi, a Tarrago-

A més, la publicació de les llistes ens

Manresa, només hi ha una espera

na, de només 27 dies.

porta a reflexionar sobre altres mancan-

d’1,84 mesos. Cal no oblidar, a més,

PRESSUPOST INSUFICIENT

ces, com és el cas del pressupost del

que estem parlant d’hospitals ubicats a

Aquestes dades no només evidencien el

Departament de Salut per a aquest any,

la mateixa regió sanitària, la de la

lògic perjudici per als usuaris, sinó que

que ha sofert una desacceleració en el

Catalunya Central. Per la seva banda, a

també poden ajudar a comprendre

seu increment respecte a anys ante-

la regió sanitària de Barcelona (que

situacions com la relació entre les llistes

riors, i que difícilment podrà solucionar

comprèn des del Baix Llobregat i el

d’espera i la saturació de les urgències

aquestes desigualtats.
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El temps d’espera per a intervencions quirúrgiques
varia entre els diferents centres hospitalaris

PRIMER CONVENI CATALÀ DEL SECTOR
DE L’ACCIÓ SOCIAL

CAMPANYA EUROPEA PER DIGNIFICAR
LES PRESONS

El 14 de gener es va signar, per part de CCOO, UGT i la
patronal AEISC, el primer Conveni català d’acció social
amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en situació
de risc. Aquest conveni, que té vigència fins al final del
2009, millora la situació dels treballadors d’empreses privades que gestionen una part molt important dels serveis
socials de Catalunya.
Després de dos anys de negociació, s’ha aconseguit normalitzar les condicions laborals d’un sector molt desregulat. Ara s’apuja el nivell retributiu i s’estableixen diferents
complements econòmics; també es defineix una jornada
setmanal de 38,5 hores per a l’any 2008 amb caràcter
general. L’acord també garanteix la formació i el reciclatge
dels treballadors i treballadores i regula el dret de subrogació, garantint la continuïtat dels empleats si canvia la
titularitat de l’empresa.

La Federació de Serveis i Administracions Públiques de
CCOO de Catalunya ha iniciat una campanya a escala europea per dignificar els centres penitenciaris i les condicions
laborals dels treballadors i treballadores del sector.
La massificació dels centres i la falta de personal en totes
les àrees, i especialment en les que estan directament en
contacte amb els interns, fan que les presons de casa nostra estiguin molt allunyades de les dels països del nostre
entorn.
És per aquests motius que CCOO de Catalunya demana que
s’augmentin les inversions per construir nous centres i per
contractar nou personal, que es modifiqui la legislació per
permetre que els interns amb bon comportament puguin
disposar de beneficis penitenciaris i que es tinguin en
compte altres propostes per solucionar els problemes
actuals.
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Federacions

Nissan evita els
acomiadaments

Alarmant falta de
seguretat a Ferrocarrils
de la Generalitat

La direcció de Nissan i els sindicats van signar un acord

Marc Contijoch

que evita la presentació de l’ERO anunciat
per l’empresa fa uns quants mesos i,
per tant, els acomiadaments, amb
l’aplicació de mesures no traumàtiques per a la plantilla, com
l’ampliació del termini per acollir-se al pla de baixes voluntàries o la recol·locació en altres
línies de producció dels operaris
afectats per la supressió del torn. A
més, entre d’altres, l’acord recull la possibilitat de treballar 5 dies de més durant l’agost –amb voluntaris- amb un plus addicional i un dia de descans.
CCOO valora positivament aquest acord i destaca que
sense la pressió de les mobilitzacions fetes pels treballadors, així com la unitat de la plantilla i els sindicats en tot
el procés, l’acord no hauria estat possible.

Sony accepta les reivindicacions
dels treballadors
La direcció de Sony i el Comitè d’Empresa van arribar a
un acord que resol les principals reivindicacions plantejades pels treballadors. D’aquesta manera, a més, va quedar desconvocada la vaga de 48 hores prevista com a
protesta per la manca d’informació sobre el futur de la
factoria de Viladecavalls (Vallès Occidental). Cal recordar
que l’empresa va anunciar la subcontractació del servei
de suport a la microinformàtica alhora que acomiadava
tres treballadors d’aquesta àrea. Per aquest motiu, el
Comitè va demanar conèixer el pla de futur per a la fàbrica catalana.
Amb l’acord, Sony es compromet a exposar els plans de
despesa, produccions i plantilles per al proper any fiscal
i, amb aquestes dades a la mà, el Comitè analitzarà, juntament amb l’empresa, el plantejament de solucions
alternatives que evitin mesures traumàtiques per a la
plantilla.

!
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CCOO ha denunciat la manca de seguretat que hi ha
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
que afecta tant els viatgers com els mateixos treballadors. La denúncia es produeix després de l’últim atac a
un treballador, que l’ha portat a l’hospital amb ferides
greus en una cama.
Tots hem vist recentment el cas enregistrat en vídeo de
l’agressió racista que una jove va patir mentre viatjava
en ferrocarril, però n’hi ha molts altres dels quals no se
n’ha fet tanta difusió, i que afecten
diàriament els
treballadors i
treballadores de
l’empresa.
Normalment es
tracta de petits
incidents però el
nombre d’actes
Cal més presència policial a les
violents va en
instal·lacions de FGC
augment.
Durant l’any 2007 es van produir un total de 99 agressions, que van afectar de manera diversa els empleats
de FGC. D’aquestes agressions, 19 van ser directament
sobre empleats de FGC, 22 casos més van afectar els
treballadors de l’empresa de seguretat subcontractada,
16 més els viatgers, i les restants es van comptabilitzar
com a atacs directes als trens (llançaments de pedres i
altres actes vandàlics).
PROPOSTES DE MILLORA
Com a propostes de millora, CCOO demana que hi hagi
presència policial a les instal·lacions de FGC, que es
millori la gestió i s’augmentin els efectius de l’empresa
de seguretat privada i que s’instal·lin sistemes d’avís
immediat a l’autoritat cada vegada que es produeixi un
incident d’aquest tipus.
A més, CCOO demana la implicació de les administracions i de la direcció de l’empresa per evitar que anar a
treballar es converteixi en una activitat de risc i per
posar punt i final a la inseguretat que pateixen molts
treballadors del sector.
CCOO donarà resposta a totes i cadascuna de les
agressions que pateixin els treballadors de FGC i, si és
necessari, emprendrà mobilitzacions per posar fi a
aquesta situació insostenible.
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Educació

Després de l’èxit de la vaga del 14-F

El conseller es veu obligat a negociar
la Llei d’educació
Montse Ros

La vaga de l’ensenyament ha estat un
èxit inqüestionable. Les dades de
seguiment han estat d’un 85% en la
pública, i un 30% en d’altres sectors.
A Barcelona, 60.000 persones van
omplir tot el recorregut des de la plaça
Universitat fins a la plaça Sant Jaume.
5.000 persones a Girona, 4.000 persones a Lleida, 3.000 a Tarragona i 1.000
a Tortosa, van aconseguir les manifestacions més nombroses per l’educació
© MJ Mora

que es recorden.
Aquest èxit s’ha assolit malgrat la
duríssima campanya de descrèdit que

Tots els sectors de l’àmbit educatiu van participar en aquesta mobilització
en contra de la Llei catalana d’educació

patim els sindicats i el professorat en
general i malgrat la pressió que han
exercit el Departament i les patronals.

dret com a signants del Pacte

del text del Pacte i no del Document

CCOO considera que és molt impor-

Nacional per a l’Educació. Recordem

de Bases, tal com CCOO li ha exigit.

tant i significatiu que hi hagi segui-

que el Pacte Nacional per a l’Educació

Així mateix ha promès la constitució

ment en tots els sectors i àmbits edu-

compromet el Govern a recollir en la

d’un espai de negociació sindical per

catius, alguns dels quals és la prime-

nova llei els acords subscrits, i que la

tractar les condicions laborals per al

ra vegada que participen en una

proposta que ha presentat el

conjunt dels treballadors i treballado-

mobilització.

Departament no en segueix l’esperit ni

res de l’educació que es puguin des-

la lletra.

prendre de la llei.

El conseller va pretendre tirar enda-

HEM GUANYAT TEMPS

ARA, HEM DE NEGOCIAR LA LLEI

vant la Llei d’educació de Catalunya

La previsió inicial del Departament era

D’EDUCACIÓ QUE CATALUNYA

per la via ràpida, sense negociació

que el mes de febrer comencés el

NECESSITA

amb les persones que treballem en el

debat parlamentari de la Llei d’educa-

Tenim la responsabilitat d’aprofitar bé

sector. No és un bon sistema per obte-

ció de Catalunya. La primera victòria

la força que hem acumulat en aquesta

nir normes estables ni per garantir-ne

de la mobilització ha estat canviar el

mobilització i d’aprofitar el temps que

el compliment posterior.

calendari i ja es parla de portar la llei

hem guanyat. La voluntat de CCOO és

Amb aquesta mobilització hem recor-

al Parlament el mes de juny.

negociar la llei amb la participació de

HEM GUANYAT FORÇA

les persones que treballen en l’educa-

dat al conseller i a la classe política
que tenim legitimitat, voluntat i força

HEM FORÇAT LA NEGOCIACIÓ

ció, per aconseguir un sistema educa-

per intervenir en el procés d’elabora-

El conseller ha hagut de convocar la

tiu just, no segregador, gratuït i de

ció de la Llei d’educació de Catalunya.

Comissió de seguiment del Pacte

gran qualitat, amb una forta complici-

CCOO considerem que hi tenim dret

Nacional per a l’Educació el dia 3 de

tat social i amb bones condicions de

com a treballadors i treballadores del

març, i començar a negociar la futura

treball per a totes les persones que

sistema, i considerem que hi tenim

Llei d’educació de Catalunya a partir

hi treballem.

!
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Procés congressual

CCOO de Catalunya convoca el seu
9è Congrés
El Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha acordat la convocatòria
del 9è Congrés del sindicat, que es celebrarà a Barcelona a finals d’aquest any
AFILIACIÓ I REPRESENTACIÓ SÓN A LA BASE DE LA

base de la nostra independència com a sindicat i, juntament

LEGITIMITAT SINDICAL

amb la capacitat de consens, reforça un projecte sindical

El Congrés se celebra en el moment en què hem renovat la

obert, plural i integrador.

nostra representativitat com a primera força sindical de
Catalunya, amb uns 25.000 delegats i delegades (el

EL CONGRÉS, UNA OPORTUNITAT PER REFORÇAR LES

44,10%), cosa que reforça i complementa la legitimitat que

SENYES D’IDENTITAT DE CCOO

ens donen els 185.000 afiliats i afiliades que apleguem arreu

CCOO de Catalunya som el sindicat que agrupa interessos,

de Catalunya. Aquesta legitimitat ens permet continuar

conquereix drets i defensa i promou valors.

representant i defensant els interessos laborals, econòmics i

CCOO som el sindicat que lluita pel salari i les condicions

socials dels treballadors i treballadores catalans.

de treball a través de l’acció sindical sectorial, i pel poder
adquisitiu i la qualitat de vida a través de l’acció sindical

MÉS AFILIACIÓ I MÉS REPRESENTATIVITAT COMPORTEN

general i socioeconòmica.

MÉS RESPONSABILITATS I NECESSITEN MÉS

CCOO som el sindicat independent dels poders, però ni

PARTICIPACIÓ

indiferent davant les seves actuacions, ni equidistant pel

Volem un Congrés àmpliament participatiu. Més participació

que fa als valors que propugnem per a la nostra societat.

ha de permetre aplegar més experiències i més coneixe-

CCOO som el sindicat que aglutina la diversitat de les per-

ments sindicals, agrupar més interessos personals i col·lec-

sones treballadores i els legítims interessos de cada perso-

tius, i travar més xarxes de solidaritat i, en definitiva, cons-

na i col·lectiu, tot construint, alhora, xarxes de solidaritat.

truir un projecte més representatiu i útil. La voluntat de pro-

CCOO som el sindicat conscient que volem representar i

piciar la participació està definida en un nou model de con-

organitzar el conjunt de treballadors i treballadores cata-

gressos que tracta de simplificar el procés de debat i elec-

lans, amb independència de la seva llengua, cultura o lloc

ció per part del conjunt d’afiliats i afiliades i aconseguir la

d’origen.

seva major implicació en el procés congressual.

CCOO som el sindicat de classe i nacional que és conscient

Més participació ha de comportar, també, una presència

que, avui, el conflicte social continua viu, i que aquest con-

més important de les moltes diversitats que hi ha a CCOO.

flicte a Catalunya comporta una clara dimensió nacional

La diversitat és un dels nostres principals actius, és a la

perquè volem representar els interessos del conjunt dels treballadors i treballadores catalans.
CCOO som un sindicat que s’organitza i es governa confederalment, a partir de la participació i la coresponsabilització de les organitzacions confederades.
CCOO som el sindicat que fa de la cooperació l’instrument
organitzatiu que permet multiplicar el valor i la força del treball de tots a un projecte compartit.
CCOO, com a sindicat, considerem que és inseparable la
democràcia i l’ètica dels objectius de les dels mitjans.
CCOO de Catalunya, a partir de la nostra personalitat pròpia, participem activament i de forma coresponsable en el
projecte de la Confederació Sindical de CCOO d’Espanya.
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Procés congressual

EL REPTE DE FER FRONT AL CANVI DE CICLE
ECONÒMIC
El procés congressual coincideix amb símptomes de canvi
de cicle econòmic. Durant anys hem assistit a un gran creixement de l’economia catalana, que ha comportat creació
d’ocupació i reducció de l’atur, dos factors que han contribuït a millorar les condicions de vida de moltes persones.
La millora de l’ocupació no hauria estat possible sense el
treball de CCOO, que vàrem situar la qualitat de l’ocupació
en la centralitat de l’acció sindical.
El creixement, però, no ha anat acompanyat d’una millora
en el repartiment de la riquesa, per això, CCOO defensem la
necessitat i la utilitat d’un sistema fiscal fort, si es vol una
economia eficient i una societat justa.
Altrament, la immigració ha estat el fenomen econòmic i

CCOO de Catalunya arriba al 9è Congrés amb més de 181.000 persones afiliades
i prop de 25.000 delegats i delegades

social més important d’aquests anys. En la immigració hi
ha, en gran mesura, la base del creixement econòmic

Per això ens hem de plantejar la regulació pública de l’eco-

d’aquests anys, però alhora ha estat utilitzada, pels empre-

nomia, i les relacions laborals han de ser en els àmbits polí-

saris, per consolidar un model competitiu basat en la preca-

tics i territorials més amplis possibles, i l’aplicació d’aques-

rietat, els baixos salaris i la desregulació. Això ha comportat

tes regulacions s’ha de fer en els àmbits socials i polítics

l’endarreriment del canvi cap a un model econòmic més efi-

més propers.

cient i ha consolidat una estratègia empresarial construïda
sobre l’externalització de costos i riscos cap a tercers.

UN PROGRAMA D’ACCIÓ QUE PROPICIÏ LA

Aquesta estratègia ha provocat un canvi en les formes d’or-

PARTICIPACIÓ DE L’AFILIACIÓ

ganització del treball a les empreses, la qual cosa ens obli-

En el Congrés caldrà aprovar el Programa d’acció de CCOO

ga a repensar i a adequar les formes tradicionals de nego-

de Catalunya per als propers anys. I caldrà partir dels

ciació col·lectiva, de l’acció sindical, i la mateixa organitza-

objectius sindicals de sempre: aconseguir una millor distri-

ció del sindicat.

bució de la riquesa, una ocupació de qualitat, una millora

En els darrers anys hem vist minvar la capacitat de cons-

del salari, evitar la segmentació de les condicions de tre-

truir solidaritat i cooperació interessada en la societat, i han

ball, l’ampliació de la cobertura de protecció social, la millo-

aparegut amb més força símptomes d’individualisme i de

ra dels serveis públics i l’enfortiment del sector públic,

corporativisme. CCOO tenim el repte de reforçar el vincle

només possibles amb una fiscalitat més forta i un nou

comú entre totes les persones treballadores, i entre elles i el

model de finançament.

sindicalisme de classe, construint nous espais socials

Hem de ser capaços de concretar els nostres compromisos

comuns, nous vincles de cooperació interessada, noves

amb relació a com hem d’avançar en formes de negociació

xarxes de solidaritat. En definitiva, en aquests moments de

col·lectiva, acció sindical i concertació social, que ens per-

canvi de cicle econòmic que amenaça amb fer pagar la fac-

metin fer front als riscos de segregació laboral i social. Com

tura de l’ajust als sectors de treballadors més desprotegits,

incrementem i fidelitzem l’afiliació i millorem la participació

CCOO hem de construir alternatives que desenvolupin la

i l’organització de les persones afiliades. Com adaptem les

nostra funció sindical d’agregar interessos, defensar i con-

formes d’organització del sindicat a una empresa i model

querir drets i construir solidaritat.

econòmic basat en l’externalització productiva i la subcon-

A Catalunya, la nostra reflexió comporta una dimensió

tractació. Com reformem les formes de representació dels

nacional i que afecta el debat sobre l’estructuració política

treballadors i treballadores en els centres de treball.

de l’Estat espanyol. CCOO de Catalunya hem de fer front al

Aquests són els reptes i els objectius que ens disposem a

repte de renovar el nostre projecte de sindicat nacional. Un

afrontar, conscients que només una àmplia participació

projecte que ja no es pot referir exclusivament a la dialècti-

farà emergir més coneixements, individuals i col·lectius, i

ca de poders entre Catalunya i Espanya, sinó que ha d’in-

ens permetrà bastir un programa d’acció que sigui útil

corporar el paper de l’espai europeu, i, sobretot, una realitat

per als propers anys i tingui, alhora, una gran legitimació

econòmica que gira al voltant d’un mercat globalitzat.

sindical i social.

!
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Eleccions sindicals

CCOO, primera força sindical des de 1978
El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO

mantenir, amb una tendència a l’alça, en les eleccions

ha elaborat un interessant informe sobre l’evolució de les

següents: 1990 (44,1%), 1995 (43,6%), 1999 (43,0%), 2003

eleccions sindicals des de la recuperació de la democràcia.

(43,7%) i 2007 (44,1%).

A la fi del franquisme, calia obrir nous espais de llibertat al

GAIREBÉ 25.000 DELEGATS I DELEGADES

nostre país, i CCOO hi va tenir un paper important. Així,

En el darrer procés, doncs, CCOO va aconseguir 24.916 dele-

l’any 1978 es va fer el primer procés d’eleccions sindicals.

gats a Catalunya, superant UGT (23.122), USO (2.175), altres

Des d’aquell moment fins avui, en les nou ocasions en què

sindicats (4.851) i no afiliats (1.438).

els treballadors han pogut escollir els seus representants,

L’estudi del CERES destaca com CCOO se situa, de manera

CCOO ha estat la primera força.

ininterrompuda els últims 30 anys, com a primer sindicat

L’anàlisi del CERES parteix de l’any 1978, moment en què hi

català, havent guanyat els nou processos electorals cele-

havia unes circumstàncies excepcionals i hi havia una nor-

brats. S’observa la concentració de delegats en el sindicalis-

mativa electoral transitòria. Aleshores, CCOO va obtenir

me confederal (CCOO i UGT arriben al 85% del total de dele-

19.019 delegats i delegades, molt per sobre del segon sindi-

gats escollits, si bé l’avantatge de CCOO sobre UGT sempre

cat, UGT, amb 7.791 delegats.

s’ha mantingut bastant estable en tots aquests anys).

Els anys 1980 i 1982, CCOO va tornar a guanyar les elec-

També cal fer notar l’augment progressiu del nombre de

cions, amb el 36,1% i el 38,3% de representativitat, respec-

representants, gràcies a la feina d’extensió de les eleccions

tivament. El 1986, amb l’aprovació de la Llei orgànica de lli-

en les petites empreses, o la disminució del nombre de

bertat sindical (LOLS), que establia els mandats de quatre

delegats no afiliats, de manera que es demostra l’augment

anys, CCOO va obtenir el 41,2%. Aquest percentatge es va

de la sindicalització.

Diferència entre CCOO-UGT en nombre de delegats i delegades. 1978-2007 (En valors absoluts)
1978
CCOO
UGT
Diferència favorable a CCOO

1980

19.019 11.255
7.791

8.223

1982

1986

1990

1995

1999

2003

2007

9.698

11.808

16.753

15.041

19.782

22.622

24.916

7.659

10.605

15.366

11.934

17.667

20.742

23.122

+11.228 +3.032 +2.039 +1.203 +1.387 +3.107 +2.115 +1.800 +1.794

Multitudinària assemblea de delegats al Fòrum
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El passat 2 d’abril, CCOO de Catalunya va

Les prop de 3.500 persones representaven

celebrar a l’edifici Fòrum de Barcelona

els 25.000 delegats catalans que té avui

una gran assemblea de delegats i delega-

CCOO i que ens situen, ininterrompuda-

des. Era la cloenda de la trobada que

ment des de les primeres eleccions, l’any

s’havia fet al mateix lloc el 6 d’octubre de

1978, com a primer sindicat de Catalunya.

2006, quan s’iniciava el període principal

Hi va haver intervencions que reflectien la

d’eleccions sindicals a les empreses.

pluralitat de la gent de CCOO i van tancar

En tots dos actes, el recinte es va omplir

l’acte els secretaris generals de CCOO de

amb assistents vinguts de diverses

Catalunya, Joan Coscubiela, i de CCOO

comarques i sectors.

d’Espanya, José María Fidalgo.
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CCOO reclama el dret a
l’avortament lliure i gratuït
Rosa Bofill

En el marc de la Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït, es van
lliurar 2.408 autoinculpacions al Jutjat de Guàrdia de Barcelona i també a
diverses localitats de Catalunya. Ara es prepara un nou lliurament per a
final d’abril.
Més de 100 entitats i grups de dones formen part d’aquesta campanya,
que ha ressorgit arran de les detencions i registres de les clíniques autoritzades per a la interrupció de l’embaràs i com a reacció a la indefensió
per a dones i professionals de la salut que provoquen les pressions i la
campanya intimidatòria de la dreta i de l’integrisme religiós.
CCOO DENUNCIA
CCOO de Catalunya denuncia la insuficiència de l’actual llei, tant per les
seves limitacions perquè no respecta el dret de les dones a decidir sobre
el seu propi cos, com per les dificultats que es troba en l’exercici

La tira lila

Dona

d’aquest dret. CCOO també denuncia que el 97% de les actuacions es
facin en la sanitat privada, fet que dificulta l’accés a la intervenció sobretot per a les dones amb menys recursos, i també la campanya d’intoxicació i descrèdit contra les clíniques i els i les professionals autoritzats per
a la interrupció voluntària de
l’embaràs, i a les acusacions no
demostrades, negant el dret a la
presumpció d’innocència.
Finalment, CCOO lamenta la manca
de parcialitat de les actuacions judicials i policials davant les denúncies i
en la forma en la qual s’aplica la llei.
CCOO exigeix que l’Administració i
les forces de seguretat garanteixin
la seguretat de les dones i els/les
professionals i aturin aquest assetjament, que el Departament de Salut
garanteixi l’exercici del dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs a
través de la xarxa pública sanitària i
que el Govern es comprometi a
posar en marxa els canvis legislatius
necessaris perquè s’asseguri l’exercici del dret i es garanteixi el servei

Les dones tenen dret a decidir sobre
el seu propi cos

dins la sanitat pública. CCOO demana que s’asseguri l’educació afectiva,

sexual i reproductiva, sobretot en l’adolescència, i totes les mesures preventives adients per evitar els embarassos no desitjats.

!
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Perspectiva de gènere,
temps i cultura
Mercè Miralles i Conte

El temps és un bé escàs i amb
més valor per a les persones en
la mesura que és un element
clau per gaudir d’una qualitat de
vida millor i d’un benestar personal i familiar. L’ús social del
temps ha anat canviant, igual
que ho ha fet la societat. La
perspectiva de gènere posa de
relleu que les persones no es
relacionen de la mateixa manera
amb el temps, ja que aquesta
relació depèn de la situació que
ocupen en l’estructura social. El
gènere, la classe social, l’ètnia i
l’edat n’esdevenen variables. Les
millores en la gestió i la sincronització dels diferents temps
necessiten, per fer-se efectives,
d’una veritable igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el
treball de mercat, així com un
reconeixement del valor social i
econòmic del treball familiar i
domèstic. Cal atribuir també a la
perspectiva de gènere la dicotomia entre temps de treball i
temps de no treball. No només
l’ocupació és treball, sinó que
existeix un altre treball –el
domèstic i familiar–, que és
necessari per a la cura i la reproducció de les persones. La responsabilitat del treball domèstic i
familiar esdevé un factor imprescindible per comprendre la presència de les persones en totes
les esferes de la seva vida quotidiana; la del saber, la laboral, la
cultural, la relacional, etc.
Aquesta relació s’ha d’analitzar
en termes de pràctica i de significat; és a dir, tan important és allò
que fa una persona com la percepció que aquesta persona té
d’allò que fa. Conjuntament amb
el cicle de la vida, es posa de
manifest la necessitat de tenir
present la generació de les persones. Aquesta reflexió és cabdal a l’hora d’analitzar el consum
cultural des de la perspectiva
temporal, ja que el context de
socialització és clau per entendre
els hàbits de consum cultural.
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Mobilitat

El Pla per a la millora de la qualitat de l’aire obliga
300 empreses a aplicar plans de mobilitat
Unes 300 empreses a Catalunya estan

Les mesures per adoptar passen per la

Unió Europea unes 1.200 morts cada any

obligades a aplicar plans de mobilitat per

implementació de transport públic cap

de persones de més de 30 anys.

als seus treballadors d’acord amb el Pla

apolígons industrials, afavorir l’accés en

d’actuació per a la millora de la qualitat

bicicleta o bonificar els treballadors que

QUÈ ÉS UN PLA DE MOBILITAT

de l’aire de la Generalitat. Aquesta mesu-

facin ús del sistema de cotxe compartit.

SOSTENIBLE?
L’objectiu essencial d’un Pla de mobilitat

ra afecta les empreses que tenen més de
500 treballadors, o centres administratius

23 MILIONS DE DESPLAÇAMENTS

sostenible és solucionar els problemes

públics amb més de 200 empleats, ubi-

A Catalunya tenen lloc, cada dia feiner,

de mobilitat que tantes vegades afecten

cades en zones declarades de protecció

23 milions de desplaçaments, dels quals

la nostra vida quotidiana, especialment

especial de l’ambient atmosfèric

més d’un 50% es fan en cotxe. El fet que

en els desplaçaments entre el domicili i

—Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix

molts centres de treball estiguin lluny de

el centre de treball. Aquests plans ajuden

Llobregat i Barcelonès— segons un

les xarxes de transport públic col·lectiu

a reconduir els efectes no desitjats

decret de la Generalitat. Entre les empre-

afavoreix la utilització del vehicle privat

d’aquest tipus de desplaçaments, com

ses afectades hi ha Nissan, Seat, El Corte

com a mitjà de transport habitual, i això

són la congestió, els accidents o la con-

Inglés, l’Ajuntament de Barcelona o el

té un important impacte ambiental i per a

taminació ambiental, i ofereix alternati-

Banc de Sabadell. Aquestes empreses

la salut de les persones. Els estudis

ves reals que ajuden a reduir el nombre

hauran d’implantar el seu Pla de mobilitat

demostren que amb una reducció dels

de vehicles motoritzats que accedeixen

abans del 31 de desembre de 2009.

nivells de contaminació s’evitarien a la

als centres de treball.
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Infraestructures

Ja tenim l’AVE, però CCOO insisteix...

...Ara Rodalies
Llorenç Serrano

sen –tots pel centre de Barcelona–,

velocitat. La millora del servei de

evitant l’ús de l’estació de França,

Rodalies que havia d’acompanyar-lo

per exemple, provoca que qualsevol

no és la que ens havien promès.

incidència d’un tren es traslladi a

Superats els efectes dels esvorancs,

retards en totes les línies que com-

les avaries producte del mal estat de

parteixen túnel. Les futures freqüèn-

la infraestructura i l’antiguitat dels

cies de servei estan hipotecades per

trens se segueixen produint, i en algun

la manca d’un altre túnel que travessi

cas la situació s’agreuja per les vies

Barcelona. Cal plantejar ja aquesta

via d’alta velocitat, que deixa al marge

que han perdut les Rodalies per fer

necessitat, perquè l’espai que deixa-

la Catalunya central, per exemple.

lloc a les de l’alta velocitat.

ran els regionals que vagin per la via

CCOO vam tornar a reivindicar a les

És d’esperar, en un futur proper, que la

d’alta velocitat es saturarà en poc

estacions de Gavà i Barcelona una

renovació dels trens i la millora de les

temps.

millora del servei abans que comencés

Rodalies ha perdut vies per fer lloc a
l’arribada de l’AVE

la campanya de les eleccions legislati-

catenàries i les vies redueixin les incidències de manera significativa, i això

© MJ Mora

Ja tenim a Barcelona el tren d’alta

METROS COMARCALS

ves. També, en compareixença al
Parlament i reunions amb diferents

està en marxa. Hi ha, però, núvols foscos en la fiabilitat de les nostres

Juntament amb aquestes mesures per

ajuntaments, hem anunciat que el nou

Rodalies, a despit de les esmentades

millorar el servei del nucli de

Govern es trobarà amb la nostra

mesures. En primer lloc, unes obres

Barcelona, cal constituir serveis de

represa reivindicativa per a un millor

molt complicades de soterrament de

Rodalies o metros comarcals més

servei de Rodalies. Ho volem fer de la

l’actual via d’ample ibèric al seu pas

enllà de l’àrea metropolitana, alhora

manera més àmplia possible, compar-

per Bellvitge i la sortida de l’alta velo-

que cal garantir serveis regionals

tint-ho amb les organitzacions amb les

citat de la Sagrera nord enllà. En

ràpids, còmodes i assequibles més

quals hem treballat fins ara i amb les

segon lloc, el model de trens que pas-

enllà dels que es puguin oferir per la

que s’hi vulguin afegir.

Treballadors en risc per acabar l’AVE a temps
La Federació de Construcció i Fusta de
CCOO de Catalunya ha denunciat davant la
Inspecció de Treball els responsables de la
construcció de l’AVE a Barcelona per obligar
els treballadors a fer jornades de 12 hores
durant els 7 dies de la setmana.
Concretament, la denúncia afecta el Ministeri
de Foment, ADIF i la constructora SACYR, ja
que són els encarregats de l’obra.
CCOO va constatar que s’obligava els treballadors a fer la seva
feina en dos torns de 12 hores, des de les 7 del matí fins a les 7
de la tarda en el torn de dia i des d’aquesta hora fins a les 7 del

!

matí en el torn de nit. El més greu, però, és
que a més s’obligava els treballadors a fer
aquestes jornades durant els 7 dies de la
setmana sense respectar el descans setmanal que dicta la llei.
CCOO de Catalunya ja ha denunciat anteriorment aquest tipus de fets, ja que posen
en risc la vida dels treballadors sense cap
mena de justificació. Recordem que la
denúncia es va produir amb anterioritat a les eleccions generals,
i amb les presses per poder inaugurar el traçat Madrid Barcelona abans del 9 de març.
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Internacional

Jornada d’acció sindical a tot el món, el 7 d’octubre

El sindicalisme europeu i mundial
a la ofensiva pel treball digne
Joana Agudo

El 5 d’abril, la Confederació Europea de Sindicats va convocar una
“euromanifestació” a Ljubljana, Eslovènia. Els sindicats europeus
veuen cada cop més com una preocupació comuna l’espiral descendent dels salaris i l’augment de les desigualtats a Europa. Els 7 punts
de reivindicació són prou clars: un augment dels salaris reals per incrementar la capacitat adquisitiva dels treballadors, salaris mínims dignes
per lluitar contra la pobresa, igualtat salarial entre homes i dones,
reforçar la negociació col·lectiva, també en l’àmbit europeu, salaris
equitatius pel sector públic, i controlar les millores excessives dels
salaris dels quadres dirigents de les empreses.
Amb aquesta mobilització la CES fa el llançament a Europa de la
campanya per a un treball digne que va acordar la Confederació
Sindical Internacional, CSI. El proper 7 d’octubre les organitzacions
sindicals d’arreu del món, i CCOO de Catalunya des del nostre país
i les nostres empreses, participaran a la Jornada
d’acció sindical mundial. És la primera resposta conjunta per
implementar normes i drets internacionals que permetin tenir un
treball digne arreu i per a tothom.

A Catalunya, la solidaritat amb tots els treballadors del món es
manifesta en la lluita per les tres reivindicacions centrals de la
campanya: drets en el treball, solidaritat entre totes les persones
i posar punt i final a la pobresa i les desigualtats.
És clar que la situació i la intensitat dels problemes varien a cada
part del móni, fins i tot, en cada país, regió, empresa. Però també
és un fet que les diverses formes que prenen aquestes xacres
socials no ens han de fer oblidar que la lluita contra la precarietat, el treball submergit i no declarat, els accidents i les malalties
professionals, l’incompliment de les lleis laborals i la discriminació en el treball, són fenòmens que veiem com s’incrementen en
totes les societats i que cal combatre a tot arreu amb el compliment escrupulós dels convenis i les lleis fonamentals. Les organitzacions sindicals som la garantia per a la defensa i la tutela
d’aquests drets universals, i per això també és important passar
a l’ofensiva de manera organitzada i reforçar així la capacitat de
mobilització, negociació i concertació
de la CES i la CSI.

Ocupació

Canvi de cicle del mercat de treball català
Dolors Llobet

Les dades de l’enquesta de població acti-

MILLORAR LA FORMACIÓ

va del darrer trimestre de 2007 indiquen

D’altra banda per fer front al canvi de

que es continua creant ocupació, tot i que

model productiu s’ha de millorar el nivell

a un ritme més lent que els últims anys

de formació i qualificació de la població

(amb un augment de la taxa d’ocupació

de Catalunya. Hem de reduir el fracàs

de 0,5 punts percentuals respecte al

escolar i l’abandonament dels estudis

2006), i les xifres del registre d’atur dels

postobligatoris, incrementar el nombre

darrers mesos ens mostren un increment

de joves que estudien formació profes-

significatiu del nombre de persones ins-

sional i millorar la qualificació de les

crites com a aturades a Catalunya.

persones que ja estan treballant. Per
això, la reforma de la formació profes-

Aquests resultats evidencien el canvi de
© MJ Mora

cicle que pateix des de fa mesos el nostre
mercat de treball, amb un increment des-

Cal reduir el fracàs escolar i potenciar la FP

sional (FP) és absolutament necessària.
S’ha de facilitar l’accés a la FP i el noabandonament dels estudis, amb

tacable de l’atur registrat, que afecta principalment els sectors de la construcció i

POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DESFASADES

beques i ajuts. Flexibilitzar els estudis

dels serveis i el col·lectiu de persones

Les actuals polítiques actives d’ocupació

reglats i la formació continuada.

immigrants.

són les mateixes que als anys 90, rígides

Desenvolupar el centres integrats de for-

Aquesta situació posa de manifest l’esgo-

i centralitzades, pensades per a un mer-

mació professional que imparteixin for-

tament d’un model de creixement basat

cat de treball molt diferent al de l’any

mació inicial i contínua, acreditin l’expe-

en els baixos costos i la producció de poc

2008. Necessitem que les oficines del

riència laboral i comptin amb un servei

valor afegit i les febleses del nostre mercat

Servei d’Ocupació de Catalunya tinguin

d’informació i d’orientació professional

de treball, que ha creat molta ocupació de

un paper actiu en la gestió de les ofertes

per a les persones. I planificar tota

baixa qualificació amb elevada temporali-

de feina, en l’orientació i en la tutoritza-

l’oferta formativa que acosti les deman-

tat, rotació i baixos salaris.

ció de les persones aturades. Potenciar

des i necessitats de les empreses i de

S’han de canviar els patrons de creixe-

el treball en xarxa entre el SOC i les

les persones.

ment a partir d’un nou model productiu,

administracions locals per evitar coinci-

Finalment, perquè això sigui possible, cal

que ens faci més competitius. I cal que

dències i duplicitats d’actuacions.

la implicació del Govern de la Generalitat

funcionin els mecanismes de resposta a

Modernitzar i flexibilitzar el contingut

i un canvi d’actitud de bona part de l’em-

l’augment de persones en situació d’atur,

dels programes o serveis per adaptar-se

presariat de Catalunya, per deixar de

reformant les polítiques actives d’ocupa-

a les necessitats de cada situació i

competir en baixos costos, precarietat i

ció i de formació per fer-les més eficients i

actuar des de la proximitat del territori

baixos salaris i començar a apostar per

més útils a les persones i a les empreses.

en la planificació de les accions.

un altre model de competitivitat.

SEGIS

!

Alfons López & Pepe Gàlvez
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Festa del Treball

Amb el lema “Treball digne arreu i per a tothom”

CCOO celebra un any més el
Primer de Maig
CCOO de Catalunya reclama treball digne
i per a tothom en la celebració del Primer
de Maig. Aquesta reivindicació s’engloba
en el camí de preparació de la Jornada
d’acció sindical mundial pel treball decent,
convocada per la Confederació Sindical
Internacional, que s’ha de celebrar el proper 7 d’octubre. Es tracta de la primera
acció reivindicativa de caràcter universal
que el moviment sindical internacional
convoca en tota la seva història.
MANIFESTACIONS
A Catalunya, com cada any, els treballadors i les treballadores tornaran a
sortir al carrer per participar en les manifestacions reivindicatives, en les
quals serà present CCOO. A Barcelona, la manifestació començarà a les
11.30 h a la ronda Sant Pere amb passeig de Gràcia. A les 12 h començaran
a la resta de províncies. A Girona, a la plaça de la Independència. A Lleida,
a la plaça del Treball i a Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco.
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28 d’abril,
prevenció contra la
sinistralitat laboral
La sinistralitat s’ha convertit en
una veritable xacra en el món
laboral, contra la qual s’ha de lluitar. CCOO, que té en la salut laboral un dels elements estratègics
de la seva acció sindical, sempre
ha defensat la prevenció a les
empreses com a manera d’evitar
accidents.
Per tot això, CCOO de Catalunya
commemorarà un any més el Dia
internacional de la seguretat i la
salut en el treball, que se celebra
el 28 d’abril. Emmarcat en els
actes relacionats amb aquest dia,
el proper 6 de maig es farà una
assemblea de delegats i delegades de prevenció a l’Aliança del
Poblenou de Barcelona.

La Banca Ètica Catalana,
més a prop
Ester Boixadera

CCOO de Catalunya forma part de FETS-Finançament Ètic i Solidari, plataforma formada per nombroses organitzacions i entitats que, des de 1999,
treballa per la promoció del finançament ètic i solidari a Catalunya. Els seus
principals objectius són la creació d’una banca ètica a Catalunya i un
Observatori de Finances Ètiques.
L’aposta per aquest model de banca alternativa neix per donar resposta als
interrogants sobre els criteris que apliquen les institucions financeres en les
inversions que fan amb els nostres diners o si aquestes institucions tenen en compte els sectors més desafavorits.
L’objectiu de la banca ètica és doble: aconseguir
benefici en l’àmbit econòmic i en l’àmbit
social. I ho aconsegueix gràcies a un funcionament que es basa en criteris ètics i que
garanteix, en tot moment, la seva viabilitat.
Mentre treballem perquè al 2010 la Banca
Ética Catalana sigui una realitat (cooperativa
de crèdit operant amb llicència del Banc
d’Espanya) hem començat a funcionar com
agent de la Banca Popolare Etica, institució de
reconegut prestigi, operant sota la supervisió dels
Bancs Centrals italià i espanyol i la

Fiare, un banc
en mans de la ciutadania

Generalitat de Catalunya.
Podeu trobar informació sobre els productes i el projecte a la web www.projectefiare.cat o visitant l’oficina de Fiare Catalunya, al carrer Providència, 20,
de Barcelona (tel 93 368 99 82).

Va de lletres

Societat

Sindicalisme de classe
i nacional
Seminari Salvador Seguí
CCOO de Catalunya
Sindicalisme de classe i nacional és un recull documental de
les reflexions sindicals fetes per
CCOO de Catalunya al llarg de
la seva història en la construcció d’un projecte sindical de
classe i nacional. Per primera
vegada s’ha recopilat en un únic
llibre una selecció de textos de
CCOO des dels anys 70 fins a
l’actualitat sobre l’aportació del
sindicalisme a la construcció
nacional.
Aquesta publicació presenta, en
primer lloc, els objectius del
Seminari Salvador Seguí, una
petita biografia i escrits de
Salvador Seguí i un recull documental que s’ha agrupat en set
blocs temàtics. Aquest blocs
recullen: des d’escrits de
Cipriano García i José Luis
López Bulla fins a aportacions
que han fet diversos experts,
com són Manuel Castells o
Josep Oliver; textos sobre el
marc català de relacions laborals i socials i la posició de
CCOO sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya; escrits sobre
la llengua catalana i un recull
d’activitats realitzades pel
Servei Lingüístic del Sindicat;
els documents que situen
l’acció que va dur a terme
CCOO per aconseguir que
l’Estadi Olímpic portés el nom
de Lluís Companys; i les resolucions que ha aprovat el sindicat
davant la commemoració de
l’11 de Setembre des de l’any
1979, i un recull amb els diferents acords i convenis signats
per CCOO amb altres institucions i organitzacions.
El recull ha estat elaborat pel
Seminari Salvador Seguí, que és
l’espai de reflexió i debat que té
el sindicat per fer propostes per
la millora dels drets socials i
nacionals i la cohesió social de
Catalunya.
Rosa Sans

!
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