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La recuperació del nostre mercat
de treball encara és lluny
CCOO de Catalunya ha elaborat el seu informe sobre
l’ocupació corresponent a l’any 2010. Les dades que s’hi
reflecteixen no conviden a l’optimisme.

La reforma laboral no està
contribuint a la recuperació de
l’ocupació ni a l’estabilitat ni a
la millora de les condicions de
treball. La reducció de la contractació indefinida, l’augment
de la temporalitat, una durada
inferior dels contractes de treball i més volum de contractació a través d’ETT també són
efectes produïts per una refor-

ma que, lluny d’endurir la causalitat exigible per justificar la
contractació temporal, perpetua
la inestabilitat i la precarietat
laboral.
Per sortir d’aquesta situació,
doncs, cal un canvi cap a un
nou model productiu, basat en
l’estabilitat i la qualitat dels llocs
de treball, la producció d’alt valor afegit, la productivitat i la

competitivitat empresarial. Per
assolir-ho, cal considerar quines activitats productives tenen
futur, quines cal repensar i quines cal reorientar, entre d’altres.
L’economia no es recuperarà si
perpetuem un sistema productiu basat en l’ocupació precària,
en sectors d’escàs valor afegit i
en una competitivitat basada en
la reducció de costos, sobretot
laborals.
I és que si el nostre mercat de
treball continua basant-se en
una política de poca inversió en
recursos, formació o qualificació; en definitiva, en una política
de baixos costos i alts beneficis,
i no s’estimula l’activitat econòmica amb inversió pública i es
facilita l’accés al crèdit financer,
tornarem a caure en els mateixos paranys, encara més afeblits, i serem més vulnerables a
crisis futures.

Medalla d’Or al Mèrit en el Treball
per a Simón Rosado
El 24 de juny passat, el Consell de Ministres del
Govern central va aprovar la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball, a títol pòstum,
a Simón Rosado, històric sindicalista que ens va
deixar l’11 d’octubre de 2010.
Nascut a Hervás (Càceres) el 1957, Rosado va
començar a treballar a Derbi als anys setanta.
El 1974 va ingressar a CCOO i a les Joventuts

Comunistes del PSUC.
Va ser secretari general de la Unió Local
de CCOO de Mollet del
Vallès, de la Unió Comarcal del Vallès Oriental i,
posteriorment, de la Federació del Metall i la Mineria. Des de l’any 2000 era membre del Secretariat de CCOO de Catalunya.

editorial
S’acaba la
discriminació dels
treballadors i les
treballadores de la llar
La Llei de reforma de la Seguretat Social
que ha aprovat el Parlament de l’Estat inclou la integració dels treballadors/es de la
llar en el mateix règim de la Seguretat Social
que la resta de treballadors i treballadores.
D’aquesta manera, es compleix una de les
mesures de l’acord de pensions signat el 2
de febrer per sindicats, patronal i Govern,
que acaba amb la discriminació històrica
d’aquests treballadors/es respecte de la resta de persones assalariades.

Amb aquesta mesura es dignifica la situació
de les persones treballadores de la llar amb
la cotització des de la primera hora de treball,
el dret a prestació per malaltia o accident laboral i la millora de la jubilació.
Aquesta bona notícia, que recull una reivindicació històrica de les organitzacions sindicals, ens encoratja a continuar reclamant,
fent costat als treballadors/es que pateixen
l’atur o les retallades i el retrocés en els drets
laborals i socials, una sortida justa i solidària
a la crisi. Així és com entenem CCOO la veritable utilitat del sindicalisme de classe.

www.ccoo.cat
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Querella criminal contra Yamaha per
espiar el Comitè i la Secció Sindical
de CCOO
El Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Sabadell està
tramitant la querella criminal interposada
pel Comitè d’Empresa i la Secció Sindical de
CCOO a Yamaha contra diversos directius de
l’empresa, per presumptament haver donat
l’ordre d’accedir als seus arxius i correus
electrònics amb la intenció de descobrir les
fonts d’informació i l’estratègia sindical que
cal seguir davant el tancament de l’empresa.
Aquest fet podria constituir un delicte de
descobriment i revelació de secrets, entre
d’altres. D’altra banda, en les eleccions sindicals dutes a terme a l’empresa, CCOO va
guanyar amb rotunditat, i va aconseguir la totalitat dels representants en el Comitè (17).

Vaga a Sharp
El Comitè d’Empresa de Sharp va convocar dues jornades de vaga contra l’ajust de
plantilla que presumiblement comportarà
l’abandonament de l’activitat productiva de
l’empresa a Catalunya.
La primera de les jornades, que va ser tot un
èxit, es va fer el passat dia 21, mentre que la
segona està prevista per al 6 de juliol.
La direcció de Sharp va anunciar fa dies la
decisió de transferir la seva activitat productiva i les instal·lacions de Sant Cugat a
l’empresa CIRSA. CCOO demana garanties
per mantenir l’ocupació actual i la viabilitat
del nou projecte.

Vaga indefinida d’Alstom contra l’ERO
presentat per la multinacional francesa
La plantilla d’Alstom de Santa Perpètua està
en vaga indefinida des del passat dia 28, ja
que la multinacional ha presentat un expedient de rescissió de 390 llocs de treball. A
mes, han organitzat diverses mobilitzacions
per fer arribar la seva protesta fins a les instàncies més altes. CCOO exigeix a Alstom la
retirada de l’expedient, ja que no està justificat i posa en perill la continuïtat industrial de
la factoria de Santa Perpètua. A més, denuncia que, amb aquesta decisió, l’empresa està
incomplint els acords assolits el 15 de juliol
del 2010, tant amb el conjunt de la plantilla
com amb l’Administració catalana.

En el marc de la Jornada per l’Europa Social

Més de cinc mil delegats i delegades de CCOO,
UGT i USOC, amb el suport d’organitzacions
socials, es manifesten contra les retallades
El Parlament Europeu té previst
aprovar el Pla de governança
i el Pacte de l’euro, acords
que faran més forts els plans
d’austeritat, obligaran els estats a tenir pressupostos més
restrictius i a eliminar l’estat
del benestar. Davant d’aquesta
decisió tan agressiva per als
interessos dels treballadors i les
treballadores, el passat 21 de
juny va tenir lloc la Jornada per
una Europa Social. Barcelona va
viure una manifestació que va
sortir des de Foment del Treball i
va anar fins al Parlament de Catalunya i en la qual van participa
més de cinc mil delegats i delegades sindicals de CCOO, UGT
i USOC contra les retallades socials a Europa, l’Estat espanyol
i Catalunya. Aquesta manifestació va tenir el suport de les entitats socials que formen part de

la plataforma “Prou retallades”.
Poc abans, un miler de delegats
i delegades de CCOO i UGT es
van concentrar a la plaça del
Rei, on van escoltar els parlaments dels secretaris generals,
Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, enfocats a criticar
les polítiques regressives de la
UE i dels governs dels països
que la conformen, ja que ataquen directament les bases del
nostre estat del benestar i fan
pagar les factures de la crisi als
treballadors i les treballadores al
dictat dels mercats i dels grans
capitals. Els parlaments van
destacar que si fa un any es parlava de resignació, ara ja es parla d’indignació. Finalment es va
llegir el manifest de la jornada.
Amb el 19-J
El diumenge anterior, el 19 de
juny, va tenir lloc una important

manifestació a Barcelona, així
com en altres ciutats catalanes
del moviment 15-M, que va rebre el suport de CCOO de Catalunya, per mostrar la indignació
davant la situació econòmica i
contra les polítiques antisocials
que fan pagar la crisi a aquells
que no l’han creada i contra
els poders econòmics, responsables de la crítica situació de
milers i milers de persones. La
manifestació es va desenvolupar sense incidents.

CCOO reclama un impost per a
les transaccions financeres
La campanya “ITF, ja! Paradisos
fiscals, no!”, de la qual CCOO
de Catalunya és una de les
entitats promotores, que lluita
contra l’especulació financera
i els paradisos fiscals, torna a
reclamar al Consell Europeu
implantar un impost sobre les
transaccions financeres(ITF),
un instrument fonamental per

posar fre a activitats purament
especulatives i sense cap valor
social. Les organitzacions que
impulsen aquesta campanya
consideren que la implantació de l’ITF —previst amb un
tipus molt baix—, a més de
limitar l’especulació, permetria recaptar centenars de milions d’euros, que servirien per

pal·liar els efectes de la crisi,
consolidar l’estat del benestar o
reunir fons necessaris per establir mesures que evitin futures
crisis. Les organitzacions que
conformen la plataforma volen
recordar als responsables de la
crisi que són ells els que han de
pagar la factura de la recuperació econòmica.
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Es pot seguir en directe a través de la web www.ccoo.cat

Arriba l’Escola d’Estiu de CCOO
Els dies 6 i 7 de juliol tindrà lloc
a Castelldefels la 19a Escola
d’Estiu de CCOO de Catalunya.
Aquesta Escola, que porta per
títol “Construint alternatives des
de la proximitat i els valors”, vol
compartir l’anàlisi i la reflexió
de les transformacions i els processos de canvi de la societat.
Per això, es posaran en valor
les estratègies sindicals en el
moment actual de crisi econòmica, amb les intervencions de
seccions i àmbits sindicals que
han trobat fórmules per mante-

nir drets i condicions laborals.
A més de tenir-hi una presència destacada els acords del
12è Congrés de la CES (Confederació Europea de Sindicats)
d’Atenes, o de debatre sobre
el valor del treball, es tractarà
sobre el paper de la informació
i la comunicació en un país en
canvi: així, hi participaran Jaume Roures, president del Grup
Mediapro; Manel Pérez, subdirector de La Vanguardia, i Rosa
Maria Calaf, periodista i corresponsal de televisió.

L’escola també analitzarà, amb
diverses entitats socials, la
complicitat per construir pràctiques compartides i teixir xarxa
en un moment de retrocés dels
valors de l’esquerra social.

CCOO guanya àmpliament les eleccions
sindicals de Correus a Catalunya i Espanya

CCOO va guanyar clarament les
eleccions sindicals que es van
dur a terme ahir a Correus, una
de les principals empreses del
país per nombre de treballa-

dors. Comissions guanya àmpliament a Espanya on supera
per 160 delegats el segon sindicat i es consolida com a primera força sindical a Catalunya
amb 41 delegats i delegades,
seguit per UGT amb 35. Amb
aquest resultat, els treballadors
i les treballadores han donat
suport majoritari al sindicat que
de manera més ferma i decidida ha treballat per un servei
postal públic, per la defensa i la
millora de les condicions labo-

rals i socials dels treballadors i
les treballadores de Correus.
Els resultats a Catalunya han
estat els següents (entre parèntesi el resultat del 2007): CCOO,
41 (39); UGT, 35 (39); CGT, 26
(27); CSI-F, 24 (24); SIPCTEUSOC, 9 (8), i SL, 1 (1).
Els resultats globals a Espanya
han estat els següents:
CCOO, 436 delegats (34,5%);
UGT, 276 (21,5%); CSI-F, 194
(15%); SL, 139 (10,5%); CGT,
127 (10%), i altres, 95 (8%).

Dia per la no-discriminació del col·lectiu gai,
lèsbic, transsexual i bisexual
CCOO ha participat en els actes
organitzats al voltant del Dia Internacional per la no-discriminació del col·lectiu lèsbic, gai,
transsexual i bisexual (LGTB), el
28 de juny.
D’una banda, CCOO del Barcelonès ha estat present en la manifestació “Contra l’homofòbia
ara, sempre i arreu”, del dis-

sabte 25 a la tarda a Barcelona, i tot el cap de setmana ha
tingut un estand informatiu al
village ubicat al recinte de la
Fira de Barcelona, a la plaça
d’Espanya, on s’oferia informació laboral contra la discriminació per orientació sexual.
De l’altra, Acció Jove – Joves
de CCOO de Catalunya ha par-

ticipat en el Pride Parade, la rua
festiva del diumenge 26 de juny
a la tarda a Barcelona.

Es presenta la Guia de bones
pràctiques per a l’ús d’un
llenguatge no sexista en la
negociació col·lectiva
La Secretaria de la
Dona de la Federació
de Comerç i Hostaleria,
en col·laboració amb la
Secretaria de la Dona i
el Servei Lingüístic de
CCOO de Catalunya, ha
presentat en un acte la
Guia de bones pràctiques per a l’ús d’un llenguatge no sexista en la negociació col·lectiva.
En l’acte de presentació, hi ha intervingut Lidia Sandalinas, de la Secretaria de la Dona de
CCOO de Catalunya, i Carme Sangrà, tècnica
del Servei Lingüístic.
En la primera part de la presentació, s’ha explicat el perquè de la necessitat d’utilitzar un llenguatge no sexista. La societat està canviant i la
cultura també, i això fa que sigui necessari canviar el llenguatge i fer visible la realitat femenina
per eliminar qualsevol tipus de discriminació en
l’àmbit laboral. Aquesta és una tasca en la qual
s’ha d’implicar tothom si volem que, de mica en
mica, el llenguatge tingui el seu paper i doni una
visió més justa i igualitària de la societat.
En la segona part, els delegats i delegades que
hi han assistit han fet exercicis pràctics i ha estat una sessió molt participativa.
En l’acte, hi ha intervingut també Manel Garcia
Murillo, secretari general de FECOHT, Aurora
Richarte, secretària de la Dona d’aquesta federació, i Rosa Bofill, secretària de la Dona del
sindicat.

Jornades de la UPEC
Entre el 4 i el 8 de juliol té lloc la setena
edició de la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC), amb el títol “Resistències”. Aquestes jornades volen treure a debat
l’actitud dels mercats financers en la crisi
econòmica o la desorientació pel descrèdit
vers els referents de les esquerres, que fa que
aflorin veus de resistència.
Les sessions —que tracten sobre els fonaments de les esquerres, les fronteres socials,
els diners i el futur—, es duen a terme a Barcelona, a la rambla de Santa Mònica, 10.

