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El 2012 acaba amb 885.100 persones
aturades a Catalunya, gairebé 110.000
més que un any enrere
Els resultats de l’Enquesta de
població activa (EPA) del quart
trimestre del 2012 indiquen
que el nombre de persones
aturades a Catalunya ha augmentat un 5,3% respecte del
trimestre anterior, és a dir, hi ha
44.700 aturats i aturades més,
que deixen un total de 885.100
persones sense feina. A Espanya, la xifra d’aturats a finals del
2012 era de 5.965.400, amb
una taxa d’atur del 26,02%. La
taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en
un 23,9%, 1,4 punts percentuals més que el trimestre anterior. Respecte a ara fa un any,
l’atur ha augmentat en 109.700
persones, el que representa
un increment del 14,2%. Això
es tradueix en 60.900 homes
i 48.900 dones aturades més.
La taxa d’atur, respecte d’ara fa
un any, s’ha incrementat en 3,4
punts percentuals. Un cop més,
la situació del nostre mercat de
treball continua sense indicis
de millora.
Pel que fa a les dades de població ocupada, podem dir que
per a aquest quart trimestre del
2012 es redueix l’ocupació en
73.100 persones respecte del
trimestre anterior. En aquest
cas, l’ocupació a Catalunya ha
disminuït un 2,5% i, a la resta
de l’Estat, un 2,1%. En termes
interanuals, l’ocupació ha caigut, de manera accentuada, en
195.400 persones, caiguda que
suposa un -6,5%.

Per províncies, Tarragona registra la taxa d’atur més elevada,
amb un 25,6% el darrer trimestre de l’any, seguida de Girona
(24,2%) i Barcelona (24,1%).
Lleida se situa en un 17,8%.
Marxen els joves i les persones immigrants
A Espanya, el quart trimestre
del 2012, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es redueix en
91.100 persones, mentre que
el nombre de persones amb
contracte temporal ho fa en
216.600. Aquesta tendència,
després de gairebé un any
d’entrada en vigor de la nova
reforma laboral, constata que
aquesta no serveix per crear
ocupació ni reduir l’atur, sinó
que, a causa de les baixes ex-

pectatives de trobar feina, empeny les persones més
joves i el col·lectiu immigrant a marxar del país.
Davant aquest escenari,
CCOO de Catalunya exigeix, als poders públics,
mesures d’estímul per
a l’economia i no mesures que contrauen l’activitat
econòmica, limiten el consum
i la demanda, augmenten
les incerteses de les empreses i impedeixen la creació d’ocupació; polítiques
d’inversió pública i no de retallades de la despesa pública;
pressupostos per a investigació, desenvolupament, educació i sanitat i no limitacions
pressupostàries que no permetran el canvi cap al creixement econòmic.

editorial
L’emprenedoria no
soluciona l’atur
Després de
conèixer les
greus dades
d’atur de
l’Enquesta
de població
activa, que
en el cas
de les persones joves arriba al 55%, el Govern
es treu de la màniga la tarifa plana per fomentar l’emprenedoria jove.
Que no ens prenguin el pèl. L’atur no es combat amb autoocupació, sinó amb un canvi
radical de les polítiques d’austeritat i de retallades de drets laborals i socials. Hi ha alternatives: polítiques d’estímul econòmic, finançament per a les empreses, una reforma fiscal
progressiva que persegueixi el frau i l’evasió
fiscal, fomentar un nou model productiu i canviar una reforma laboral que és injusta i inútil.
En definitiva, com diu Acció Jove: més tiretes
per curar ferides obertes.

CCOO de Catalunya celebra que es renovi el PREPARA i
exigeix a la Generalitat la Renda Garantida de Ciutadania

Gràcies a la pressió sindical, el
Govern central ha decidit renovar l’ajut PREPARA de 400 euros

fins que la taxa d’atur no baixi del
20%. CCOO celebrem aquesta decisió, però recordem que aquest
ajut és per un màxim de 6 mesos i
només pot percebre’s una vegada.
Paral·lelament, CCOO de Catalunya exigim al Govern de la Generalitat la implementació de la Renda
Garantida de Ciutadania, un dret
reconegut a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, per a les persones i

les famílies en situació de pobresa
perquè puguin accedir a una renda que els asseguri la cobertura
de les necessitats bàsiques. Per
això hem participat activament en
l’elaboració de la proposta i som
membres del Grup Promotor de la
ILP per la Renda Garantida de Ciutadania que la setmana passada
va ser presentada a la presidència
del Parlament de Catalunya.

www.ccoo.cat
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Mobilitzacions a Ports de l’Estat contra
la paralització del conveni
Els treballadors de Ports de l’Estat han iniciat un
calendari de mobilitzacions per protestar contra
la paralització al Ministeri d’Hisenda del conveni col·lectiu estatal signat pels sindicats i Ports
de l’Estat-Autoritats Portuàries del Ministeri de
Foment. Des del passat 8 de gener han tingut
lloc assemblees, concentracions i tancaments
que tindran la seva continuïtat en les properes
setmanes. Entre les mobilitzacions previstes,
cal destacar l’aturada de dues hores convocada
el 13 de febrer, la vaga de 24 hores prevista per
al 6 de març i la vaga de 72 hores programada
per als dies 3, 4 i 5 d’abril.

CCOO guanya les eleccions sindicals
a l’empresa Encís del sector de lleure
educatiu
Encís SCCL és una empresa fruit de la fusió
de les cooperatives de lleure educatiu Entorn
i Sistell, que compta amb més de 300 treballadors i treballadores. Recentment s’hi han
fet eleccions sindicals, que han donat un resultat de 10 representants de CCOO i 3 d’UGT.
Ha estat un procés en el qual no s’ha facilitat l’exercici del dret a votar, motiu pel qual
els delegats de CCOO del comitè sortint van
haver de mobilitzar els treballadors, fins i tot
organitzant viatges amb cotxe per portar-los al
lloc on era l’urna. L’empresa, amb seus a Barcelona i Manresa, té molts centres de treball
i molt dispersos (Solsona, Guissona, St. Martí
de Tous, Vilanova del Camí, el Pont de Vilomara, etc.). D’altra banda, en el mateix sector, en
les eleccions sindicals celebrades a l’empresa
Serveis d’Esplai, CCOO ha guanyat, revalidant
d’aquesta manera la victòria per tercer mandat
consecutiu. La candidatura de CCOO va obtenir
el 80,5% dels vots.

La Plataforma Prou Retallades presenta les seves
demandes al nou Govern de la Generalitat
La Plataforma Prou Retallades
ha elaborat un memoràndum
que recull les seves demandes
al nou Govern de la Generalitat,
per a aquesta legislatura. En
aquest document, que podeu
trobar en el web de CCOO de
Catalunya, les entitats de la
plataforma demanen a la Generalitat que actuï a favor d’una
Catalunya social basant-se en
un seguit d’eixos essencials
i irrenunciables com són la
igualtat, la solidaritat i l’equitat
social com a signes d’identitat
col·lectiva; les prestacions socials, la renda mínima i la renda
garantida de ciutadania i els
serveis socials; una aposta clara per l’educació pública; per un
sistema nacional de salut; drets
laborals i polítiques d’ocupació;
cultura; per una fiscalitat justa,

redistributiva i mediambientalment sostenible; polítiques
industrials, d’innovació, de
recerca i desenvolupament
sostenible; aprofundiment en
la democràcia per fer viable
aquesta Catalunya social. La
plataforma ha demanat una
reunió urgent amb el president
de la Generalitat per exposar-li
els continguts del memoràndum que també ha estat enviat
a tots els grups parlamentaris.
Els portaveus
La presentació pública del
memoràndum es va fer a la
seu de la FAPAC, Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, i
hi va intervenir representant tot
el col·lectiu de la plataforma: la
mateixa FAPAC; la CONFAVC i la

Mobilitzacions en el sector financer i dels
grans magatzems

CCOO subscriu el manifest en defensa
dels drets i les llibertats de la ciutadania
Recentment s’ha presentat un manifest en defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania a
iniciativa del col·lectiu Iaioflautes i la Comissió de
Justícia i Drets Humans del Col·legi d’Advocats
de Barcelona. El manifest ha estat subscrit, entre
d’altres organitzacions, per CCOO, UGT, IAC, ERC,
ICV, EUiA, la Plataforma per una justícia de tots,
la Plataforma Prou Retallades o la Plataforma
Stop Desnonaments. En la presentació del manifest s’ha denunciat l’actual situació de retrocés
de les llibertats i la pressió governamental per
criminalitzar l’activisme compromès amb els
drets fonamentals. Les entitats que subscriuen
el manifest fan una crida als diferents col·lectius
socials amb l’objectiu de forjar un front comú
que doni resposta a l’actual escalada repressiva.
CCOO ha subscrit el manifest perquè entén que
és necessari fer aquest front comú per defensar
els drets fonamentals recollits a la Constitució
i a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea.

FAVB, per les associacions de
veïns; Dempeus per la salut pública, FAPAES, AJEC i AEP en relació amb els temes educatius;
i CCOO i UGT en relació amb els
temes de drets laborals, polítiques d’ocupació i industrials,
d’innovació, de recerca i desenvolupament sostenible. Joan
Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, va
participar-hi en representació
del sindicat.

Els treballadors del sector financer i dels grans
magatzems s’estan mobilitzant contra els acomiadaments i les retallades de drets. El passat 23
de gener van tenir lloc diferents manifestacions
a ciutats de tot l’Estat, també a Barcelona, per
denunciar la destrucció d’ocupació en el sector
financer, especialment en entitats intervingudes
pel FROB, com Bankia (6.000 acomiadaments),
NovaGalicia (2.508) i Banc de València (890). La

manifestació a Barcelona va començar a la Delegació del Govern i va acabar davant del Banc
d’Espanya. Després de la destrucció de més de
35.000 llocs de treball i la injecció de més de
50.000 milions d’euros de capital públic, és a
dir, pagats per tots i totes mitjançant els impostos, les entitats financeres pretenen acomiadar
20.000 persones més, que passaran a engreixar
les llistes de l’atur, i reduir els serveis financers
d’aquest país al volum de fa 30 anys.
Un dia després, van ser els treballadors de
grans magatzems els que es van concentrar al
centre comercial de Diagonal Mar per protestar
contra les pretensions de la patronal del sector d’augmentar la jornada laboral anual en 57
hores i eliminar una paga extra que significarà
una reducció del salari en un 6,25%. La patronal
també vol modificar els horaris a la seva voluntat i eliminar aspectes del conveni en matèria
d’incapacitat temporal i vacances.
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Trobades de la direcció de
CCOO de Catalunya amb
les forces polítiques

L’elevada inflació i l’increment
de preus dels serveis bàsics i el
transport perjudiquen greument
el poder adquisitiu dels salaris,
les prestacions d’atur i les pensions
L’índex de preus al consum (IPC) del mes de desembre de 2012 en l’àmbit
de l’Estat s’ha mantingut en el 2,9% de taxa interanual, igual que el mes
anterior, a causa de l’estabilitat del preu dels carburants. Tot i això, l’IPC es
manté elevat per l’efecte de la pujada de l’IVA, els copagaments aplicats
pel Govern i els marges que apliquen les empreses als preus finals.
La inflació subjacent, aquella que no té en compte ni els aliments no
elaborats ni el preu dels carburants, ha baixat 2 dècimes, fins al 2,1%.
Aquest indicador reflecteix el preu dels aliments i dels serveis bàsics i
suposa un perjudici, especialment, per a les persones que tenen sous,
pensions i rendes baixes.

Una delegació de la direcció de CCOO de Catalunya, encapçalada pel
secretari general, Joan Carles Gallego, ha mantingut en els darrers
dies reunions amb representacions de les direccions d’ERC i d’ICVEUiA amb els seus màxims responsables al capdavant, Oriol Junqueras i Joan Herrera, respectivament.
La primera de les trobades va tenir lloc a la seu de CCOO i va ser
amb ERC. Ambdues organitzacions van mostrar una gran satisfacció
pel resultat de la reunió, on es va destacar la necessitat compartida
d’impulsar un contracte programa per la recuperació econòmica i el
dret a decidir. Gallego i Junqueras van destacar que el nivell de dèficit
imposat per l’Estat a Catalunya és injust, inútil i ineficaç. Ambdues
formacions van decidir crear dos grups de treball sobre pressupostos
i polítiques industrials.
La segona de les reunions va tenir lloc a la seu d’ICV, on el president
del grup parlamentari d’ICV-EUiA, Joan Herrera, i el secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, van destacar la necessitat de tenir molt en compte els aspectes socials en la política que es
faci a Catalunya i la urgència d’actuar ja en contra dels desnonaments
al nostre territori, que encapçala el trist rànquing de persones que
perden el seu pis per impagament de la hipoteca. Ambdós responsables van destacar també la necessitat de lluitar contra la corrupció
i d’impulsar el dret a decidir a Catalunya sense imposicions de cap
tipus.
També va tenir lloc la primera trobada amb una delegació de les CUP,
encapçalada per David Fernández, per fer un repàs de la situació social i política al nostre país, i abans d’ahir Joan Carles Gallego es va
reunir amb el Primer secretari del PSC i President del grup parlamentari socialista, Pere Navarro qui va destacar la necessitat de fer
una Cimera Social a principis del mes de març. Navarro va explicar
les propostes de la seva formació política per actuar contra l’atur i la
pobresa que pateixen centenars de milers de catalans.

7 dècimes més a Catalunya
A Catalunya, l’indicador de l’IPC també s’ha mantingut, igual que el mes
anterior, en el 3,6%. Aquest diferencial amb la inflació estatal de 7 dècimes és a causa, principalment, de l’aplicació de l’euro per recepta, que
ha perjudicat especialment les persones amb menys recursos i els pensionistes, i a l’augment dels preus de l’ensenyament superior. Un diferencial de preus que afecta negativament la competitivitat de les empreses
catalanes.
L’increment de la inflació en un context de recessió econòmica perjudica
especialment les persones que tenen més dificultats econòmiques. En
aquest sentit, la pujada de l’IVA i l’increment de tarifes dels serveis bàsics,
el transport i el cost dels medicaments posen al límit la situació econòmica de moltes persones, empobreixen una part de la població i fan caure el
consum; afecten, per tant, la recuperació econòmica.
CCOO de Catalunya denuncia l’agreujament de la desigualtat social i
econòmica de la població fruit de les polítiques d’austeritat i retallades
que, a més, són inútils per sortir de la crisi i trencar amb la situació de
recessió econòmica. El sindicat alerta que la decisió del Govern del PP de
no revalorar les pensions, d’aplicar copagaments dels medicaments i de
retallar prestacions deixen al límit de la pobresa bona part de la ciutadania. CCOO reclama una política de regulació i control de preus, sobretot
dels que afecten els serveis bàsics, per garantir que la inflació no afecti
negativament la recuperació de l’economia i continuï perjudicant les persones amb menys recursos.
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Més de 800 afiliats i afiliades de CCOO i UGT a Nissan donen
suport a la proposta alternativa dels dos sindicats
En una multitudinària assemblea celebrada el dissabte 26 de gener, els afiliats i les afiliades de
CCOO i UGT a Nissan van donar suport a la proposta alternativa a la de l’empresa, que garanteix
la competitivitat de la planta de Nissan a la Zona Franca i que permetria assegurar-li l’adjudicació
d’un nou vehicle.
Davant de més de 800 treballadors i treballadores de Nissan, els secretaris generals de les seccions sindicals de CCOO (Raúl López) i UGT (Javier Hernández) van explicar el procés de negociació i la proposta alternativa preparada per ambdós sindicats, destacant que amb aquesta proposta
es garanteix la competitivitat de la planta sense haver d’acceptar una doble escala salarial i
garantint que no es podrà substituir personal antic per nou en futurs ERO que es puguin produir.
A l’assemblea, també van participar-hi els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Joan
Carles Gallego i Pepe Álvarez, respectivament, que van mostrar tot el suport de les dos organitzacions al procés que s’ha dut a terme a Nissan.

S’anuncia el tancament
de les emblemàtiques
empreses Gallostra,
Noge i Tradema

CCOO i UGT assoleixen
un acord amb Nissan per
assegurar l’adjudicació
d’un nou producte a la
fàbrica de Barcelona
Un cop presentada la proposta conjunta, que
va ser ratificada per l’assemblea d’afiliats i
afiliades de CCOO i UGT, el passat dissabte, la
direcció de Nissan, amb la mediació del Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha avingut
a reobrir les negociacions en relació amb la
proposta sindical de competitivitat i a desbloquejar definitivament el conflicte.
La proposta, que ha rebut l’acord de l’empresa,
assegura:
– La garantia de l’ocupació per als treballadors
i les treballadores amb contracte indefinit.
– La garantia que el comitè d’empresa haurà
d’acordar qualsevol increment de saturacions
de línies, evitant l’aplicació automàtica reflectida a la proposta de l’empresa.
– La creació d’una comissió de seguiment que
vetllarà, entre d’altres qüestions, per la compensació en formació dels nous ingressos en
la seva carrera professional i analitzarà les necessitats productives que requereixin superar
el 15% de la temporalitat.
– La compensació en flexibilitat positiva interna de part de l’increment de jornada assumida
pels treballadors i les treballadores de Nissan.

A més a més d’aquests punts, que són fonamentals per garantir la viabilitat de la proposta
conjunta de CCOO i UGT, s’han corregit altres
aspectes de la proposta de l’empresa que
milloren el conjunt de l’acord. Aquest acord
permet a la multinacional assolir la competitivitat necessària per a l’adjudicació d’un nou
vehicle a la planta de Nissan de Barcelona.
D’aquesta manera, CCOO i UGT demostren,
una vegada més, la importància de la negociació col·lectiva, que fa possible el manteniment
i la creació d’ocupació.
D’altra banda, aquest acord és una evidència
més de la responsabilitat que els sindicats de
classe CCOO i UGT exerceixen amb la seva
acció sindical diària, des del compromís amb
l’ocupació estable i amb els drets laborals, tant
dels treballadors de Nissan, com dels de les
empreses auxiliars, que hauran d’incrementar
les seves plantilles per poder cobrir les necessitats de producció que generarà el nou
vehicle.

Els treballadors/es de l’empresa tèxtil de Pineda de Mar, Gallostra, han realitzat tancaments i concentracions per protestar contra
l’anunci de tancament que deixa 120 persones a l’atur. Els treballadors/es reclamen
45 dies per any treballat, ja que Gallostra
ha tancat amb elevades facturacions aquest
any. Aquesta empresa es dedicava a la fabricació de mitjons i mitges, entre d’altres, amb
llicències per a marques tan conegudes com
Pocholo, així com complements per al Barça
o el Reial Madrid, amb exportacions a tot Espanya, Portugal, França i Grècia.
També ha estat un cop fort l’anunci de tancament de la històrica empresa carrossera
d’Arbúcies, NOGE, que deixa 93 persones a
l’atur. Els treballadors ja havien denunciat el
retard en el pagament de les nòmines per
part de l’empresa i ara s’enfronten al seu
tancament.
Finalment també va haver un acord per resoldre l’ERO de Tradema de Solsona que
recull que 14 treballadors es traslladaran a
altres centres de treball que l’empresa té a
la resta de l’Estat, es faran 27 prejubilacions
que afectaran treballadors que tenen 55 anys
o més i les indemnitzacions per a la resta de
treballadors seran de 35 dies per any treballat amb un topall de 21 mensualitats i una
indemnització màxima de 50.000 euros.
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En el 40è aniversari de la CES
La Confederació Europea de Sindicats (CES)
celebra aquests dies el 40è aniversari del seu
congrés constitutiu a Brussel·les, l’any 1973. En
aquestes quatre dècades, el sindicalisme confederal europeu ha acompanyat l’evolució del projecte europeu des d’una perspectiva constructiva
però crítica. Fins al passat Tractat d’Estabilitat, la
CES es comprometé, amb més o menys convicció, als canvis que introduïen els diferents tractats, sempre des del diàleg social, i mitjançant
la capacitat de negociació que conqueria, pas
a pas, el sindicalisme europeu. Com recordava
l’exsecretari general Emilio Gabaglio, al seminari commemoratiu organitzat a Madrid, el passat
28 de gener, la crisi ha trasbalsat aquest marc i
comporta reptes de gran complexitat. Amb el rebuig obert al darrer Tractat, la CES mostra el seu
vessant més combatiu, i crida a la unitat d’acció,
també en la mobilització a escala europea, com
es va poder apreciar el passat 14-N.
No queden alternatives. La capacitat reivindicativa i de proposta del sindicalisme europeu
s’enfronta avui a una involució en tota regla del
Consell i de la Comissió Europea. A una radicalització de les postures neoliberals que inspiren
les principals institucions de la Unió Europea. Les
polítiques d’austeritat impulsades, especialment,
des d’uns pocs països, condemnen una bona part
de la ciutadania europea a una recessió i una cri-

si social sense precedents. Augmenten dia a dia
les diferències entre les poblacions i els estats.
El mateix comissari Laszlo Ándor reconeixia, a
Madrid, que s’està trigant massa a donar solució als problemes. La conseqüència és un dèficit
democràtic que treu atractiu al projecte europeu,
i el presenta, per a molts ciutadans i ciutadanes
europeus, com l’instrument d’un capitalisme
sense control.
Recuperar el vessant social
La deflació competitiva dels salaris i el dúmping
fiscal i social que acompanya la governança
econòmica centrà una bona part dels debats
de la conferència commemorativa. Davant la
temptació de tornar als marcs nacionals, però,
s’imposa amb força la idea que el sindicalisme
europeu no pot permetre que la perspectiva distorsionada d’uns quants acabi per enfonsar el
procés europeu. Es tracta de recuperar el vessant
social que s’està robant a Europa. Reivindicar allò
que el president brasiler Lula presentava com un
model social que hauria de ser declarat patrimoni
de la humanitat. La idea de la cooperació social
i econòmica, de la regulació de les finances, del
comerç global, tan sols és possible des d’una
perspectiva transnacional. I justament això és
el que fa que la nostra prioritat sigui reforçar el
marc confederal a escala europea.

En paraules del president del Parlament Europeu,
Martin Schultz, el sindicat europeu és la millor
eina per garantir l’equilibri social. Per poder-la
utilitzar, cal reivindicar amb força més parlamentarisme, més democràcia, més justícia social. Si
l’èxit en el segle XX va ser que el moviment obrer
conquerís la igualtat entre capital i treball, avui,
que el capital s’ha fet transnacional, l’obligació
del sindicalisme és superar fronteres i construir
una unitat d’acció que permeti incidir en allò que
és irrenunciable per a la classe treballadora. A Europa, aquesta voluntat passa per reforçar la unitat dins les multinacionals mitjançant els comitès
d’empresa europeus, a les fronteres mitjançant
els consells sindicals interregionals, des de les
federacions europees i també dins la mateixa
CES. Perquè després de quaranta anys, la Confederació Europea de Sindicats continua essent un
instrument imprescindible per fer front, des de la
nostra convicció, a la nostra responsabilitat com
a sindicat.

Posa’t el dossier de premsa sindical
a la butxaca!
dispositiu, hem habilitat una font de
notícies en format RSS que teniu
disponible a l’adreça:

http://www.ccoo.cat/dossier

CCOO de Catalunya oferim, als
nostres delegats i delegades i a
l’afiliació, la possibilitat d’accedir al
nostre dossier de premsa sindical,
tant des del web com des de dispositius mòbils.
Per facilitar-vos-hi l’accés amb un
sistema compatible amb qualsevol

El dossier es nodreix de les notícies
de les seccions de treball, economia, societat, etc., de diversos
mitjans de comunicació, així com
de les notícies pròpies emeses per
CCOO de Catalunya.
Algunes seccions d’aquests mitjans
es carreguen íntegrament al dossier
i en d’altres seccions més generalistes es fa un filtrat de notícies per
un seguit de paraules clau relacio-

nades amb temes d’interès sindical.
Mitjançant qualsevol lector d’RSS
podeu accedir des d’aquesta font
a tota la informació rellevant dels
mitjans digitals en relació amb els
temes d’interès sindical.
Hi ha una gran varietat de programari per llegir fonts RSS des de dispositius mòbils. Us en recomanem
alguns per a les diferents plataformes: MobileRSS, disponible per a
iOS, amb una aplicació mòbil per
a l’iPhone i una per a l’iPad, que requereix un compte de Google Reader des d’on es configura la font de

notícies; Flipboard, per a dispositius
Android; i Feed Reader, per a dispositius WindowsPhone.
La font de dades també disposa
d’un paràmetre opcional per configurar el nombre de notícies retornat (per defecte 100). En el següent
exemple, veureu com s’ha d’indicar
el nombre de resultats.

http://www.ccoo.cat/
dossier?resultats=50
Esperem que us sigui útil per estar
ben informats i per compartir fàcilment la informació sindical a les
xarxes socials.
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CCOO valora
positivament la
decisió del Tribunal
Constitucional de
suspendre l’euro per
recepta
CCOO de Catalunya es felicita per la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre
l’euro per recepta a Catalunya, que deixa
sense efecte aquesta mesura durant cinc
mesos. CCOO sempre ha considerat aquesta

mesura com una taxa injusta que modificava el model sanitari públic i introduïa noves
retallades, exclusions i recopagaments totalment injustos.
Per a CCOO, l’euro per recepta és una taxa
il·legal que vulnera la Llei tributària i la Llei
de taxes, és injusta perquè fa pagar el que
ja hem pagat, és insolidària perquè fa pagar
més a les persones més vulnerables, als més
malalts i a la gent gran, i és antidemocràtica,
ja que no apareixia en cap programa electoral.
A més, l’euro per recepta ha estat un dels
detonants de l’augment de la inflació a Catalunya, que ha acabat l’any amb un 3,6%,
7 dècimes per sobre de la inflació estatal.

CCOO de Catalunya presenta la memòria del CITE
2012 que destaca la frenada de l’arribada de persones estrangeres a Catalunya a causa de la crisi
CCOO de Catalunya va presentar ahir la Memòria
2012 de Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE), un dels observatoris més importants de la realitat de la immigració a casa nostra.
A través de la tipologia dels usuaris del CITE, es
coneix i s’analitza la realitat de la immigració a Catalunya. Veiem algunes dades destacades.
El CITE va rebre l’any 2012, 20367 visites que
han comportat l’atenció de 13.646 persones. La
frenada de l’arribada de persones estrangeres i
el tancament d’oficines a causa de la disminució
d’aportacions de les diferents administracions
han fet disminuir les visites, però en un nombre
poc significatius gràcies a la fidelització del servei que s’ofereix. Les principals consultes han
estat l’arrelament social (17,2%), la renovació
d’autorització de treball (15,5%) i la renovació de
l’autorització de residència (13,8%), els efectes
de la crisi i l’increment de l’atur estan clarament
darrera de l’elevat nombre d’aquestes consultes.
Per països d’origen, el Marroc amb un 12,4%,
Bolívia amb un 12,3%, Colòmbia (6%), Equador
(5,8%) i el Senegal (4,5%) ocupen els primers
llocs del rànquing de persones ateses, de les quals
continua creixent el pes de les dones. La immensa majoria es troben en edat laboral i el 66,8%
viu en família. El 50,5% de les persones ateses
(el 28,5% són dones) tenen estudis mitjans, professionals o superiors, però això no es trasllada
a l’ocupació, ja que la majoria ocupa llocs de treball de baixa qualificació. Encara hi ha una gran
diferència entre les competències entre el castellà i el català degut a què una part molt important
són d’origen llatinoamericà. De tota manera, s’ha

www.comptaambmicontralapobresa.org

experimentat un fort
increment de
les persones
que declaren
comprendre
el català a
causa que
moltes dones
que treballen
en servei domèstic o en la cura de persones tenen major contacte amb la llengua catalana.
Cau la irregularitat
Segueix la tendència iniciada l’any 2008 de reducció de la irregularitat que passa del 39,5%
al 33,8% fet que es dona per la caiguda de
l’arribada de persones immigrants al temps que
els que ja estan aquí han anant regularitzant la
seva situació. Malauradament l’allargament de la
crisi pot comportar un augment de la irregularitat de persones que no podran renovar les seves
autoritzacions al no complir els requisits. El 54%
de les persones immigrants que treballen ho fan
de manera irregular. Hi ha hagut una lleu reducció del nombre de persones que treballen respecte de l’any anterior, destacant la caiguda en
el sector de la construcció un any més, afectant
especialment als homes. Per contra augmenta
el nombre de persones ocupades en el servei
domèstic i altres serveis com l’atenció de persones grans, sectors amb una presència gairebé
absoluta de dones.
Les dades de la memòria posen de manifest les
dificultat de les persones estrangeres per mantenir o accedir a la regularitat com a conseqüència
de la crisi econòmica, que fa difícil garantir els
requisits per renovar les autoritzacions de treball
o residència.
Especial esment ha tingut el nou servei del CITE
“Treballar a Europa” dedicat a aquelles persones
que volen cercar un lloc de feina en un altre país
de la Unió Europea i que és utilitzat majoritàriament per treballadors d’origen espanyol, especialment d’entre 30 i 41 anys.

