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18 d’abril, dia d’acció global contra el TTIP / CETA / TISA

Les persones i el planeta abans que el capital
Manifestació a Barcelona el 18
d’abril, a les 17 hores, davant de
l’oficina de la Comissió Europea
(passeig de Gràcia, 90, cantonada amb el carrer de Provença).
#18AnoalTTIP.
QUÈ ÉS EL TTIP?
• El TTIP (Acord transatlàntic de comerç i inversió) és un tractat que s’està negociant entre la
Unió Europea i els Estats Units.
• El TTIP pretén crear una zona de lliure comerç
eliminant aranzels i desregulant les normes i els
estàndards existents.
• El TTIP suposa una greu amenaça per als nostres drets i per a les nostres condicions com a
treballadors i treballadores, consumidors i consumidores, i ciutadans i ciutadanes.
• El TTIP és, ja des de la seva negociació, un tractat opac i antidemocràtic que qüestiona la sobirania dels nostres governs.
• El TTIP és, en l’àmbit geopolític, un retorn a la
cultura dels “blocs” que afebleix el treball dels
organismes internacionals (ONU, OIT…).

PER AIXÒ:
• Dir amb força “No al TTIP!” és avui una prioritat
per als treballadors i treballadores de Catalunya
i de tot Europa.
• CCOO, la CES i els grans sindicats europeus
han denunciat els greus perills que comporta
aquest tractat.
• Sindicats i societat civil s’han organitzat en plataformes i iniciatives per exigir que s’aturin les
negociacions.
• CCOO de Catalunya participa en la campanya
“No al TTIP!”, amb més de 400 organitzacions
de tot l’Estat.
• Donem suport i participem en les iniciatives i
en les mobilitzacions organitzades per dir “No!”
a un tractat que amenaça el nostre model democràtic i social.

Ajuda a animar la campanya des de les xarxes socials:

@CATNOalTTIP
http://noalttip.blogspot.com.es/
barcelona.no.ttip@gmail.com
Si encara no has signat contra el TTIP
, ho pots fer des de l’ adreca:

http://stop-ttip.org/
Més d’1.600.000 persones ja ho han fet en el marc d’una iniciativa ciutadana europea.

editorial
Tres dates per
defensar els nostres
drets
El dissabte 18 tenim la primera cita a participar en el dia d’acció global contra el TTIP
(Acord transatlàntic de comerç i inversió)
que negocien els EUA i la Unió Europea amb
secretisme i opacitat. Amb aquest tractat les
grans multinacionals volen poder-se implantar a qualsevol país amb les seves pròpies
normes laborals (sempre a la baixa) i sense
controls dels estats pel que fa al medi ambient o la salut. És la mercantilització del treball, de la salut, del medi ambient.

El 28 d’Abril és el Dia Mundial de la Salut i la
Seguretat en el Treball i també tenim una cita
per defensar els nostres drets. Les polítiques
del Govern del PP estan fent empitjorar les
condicions de treball de les persones que tenen feina i l’augment dels accidents laborals
n’és un exemple. La precarietat laboral afecta la salut de les persones i hem d’exigir que
la sortida de la crisi no sigui en pitjors condicions laborals i de salut. Ens hi va la vida.
Finalment, el Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, hem de sortir al carrer per
exigir treball i salaris dignes i protecció social per combatre l’atur i la pobresa laboral
i social, i perquè la sortida de la crisi arribi a
les persones.
Us esperem al carrer!

www.ccoo.cat
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Programació de l’Speakers’ Corner del
mes d’abril
Continua la programació de l’Speakers’ Corner en el marc del 50è aniversari de CCOO de
Catalunya al Museu d’Història de Catalunya.
Aquestes són les xerrades previstes durant els
dimecres del mes d’abril, a les 18.30 hores.
Avui, 15 d’abril, Teresa Torns, professora de
sociologia de la UAB parlarà d’“Els temps, els
treballs i la conciliació”. Ho presentarà Susana
Narotzky, professora d’antropologia cultural de
la UB. El 22 d’abril, el periodista Marc Andreu
farà la presentació del llibre Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986). Ho presentarà
Josep Maria Muñoz, historiador i director de
L’Avenç. Finalment, el 29 d’abril, Paco Camarasa, llibreter de Negra y Criminal, parlarà de
“Classe obrera i sindicalisme en la transició política espanyola: la mirada del detectiu Carvalho
i la de Manuel Vázquez Montalbán”.

28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

CCOO fa una crida a oposar-se a les retallades que
atempten contra la democràcia i la salut a la feina
El Departament de Salut Laboral de CCOO Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de la Salut
i la Seguretat en el Treball, el proper 28 d’abril, ha
organitzat una assemblea de delegats i delegades de prevenció que tindrà lloc a les 10 del matí,
a la sala d’actes de la seu central del sindicat (Via
Laietana, 16, de Barcelona). També ha convocat
a partir de les 12.45 h una acció reivindicativa
davant de la patronal Foment del Treball.
L’assemblea constarà dels continguts següents:
– De 10 h a 10.15 h: recepció a la sala d’actes (Via Laietana, 16, planta baixa).

CCOO organitza el debat “El sindicat i
la llengua catalana”

– De 10.15 h a 10.30 h: presentació, a càrrec de José Cachinero, secretari d’Acció Sindical de CCOO de
Catalunya.

En el marc de les activitats de commemoració
del 50è aniversari, CCOO de Catalunya organitza, el proper 29 d’abril, el debat “El sindicat i la
llengua catalana”, a partir de les 12.00 hores.
Amb aquest debat es reflexionarà sobre els objectius i les necessitats que han anat orientant
les actuacions dutes a terme per CCOO per afavorir la normalització del català en l’àmbit sindical així com en el món del treball adaptades a
les necessitats detectades més actuals. A l’acte
participaran, entre d’altres, la directora general
de Política Lingüística de la Generalitat, Ester
Franquesa, i el secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego.

– De 10.30 h a 12.30 h: taula d’experiències “Defensant la salut al centre de treball”, amb la veu dels
protagonistes com a mostra de la gran tasca diària que es fa als centres de treball, liderada pels delegats
i delegades de prevenció, amb el suport de federacions i territoris, i d’Higia, el gabinet d’assessorament
sindical en salut laboral de CCOO. Participaran en la taula els delegats i delegades de prevenció de les
empreses següents:
• Hotel Majestic, de la Federació de Serveis: “L’efecte sindical, salut laboral, per fer sindicat!”.
• Cespa GR i Cespa GTR, de la Federació de Serveis Privats i la Federació de Serveis a la Ciutadania: “La
coordinació d’activitats empresarials com a eina d’organització sindical”.
• Germanes Hospitalàries, de la Federació de Sanitat: “Garantint l’embaràs sense risc”.
• Cobra, de la Federació d’Indústria: “Defensant drets i salut. Sector del manteniment elèctric en lluita”.
• Freixenet, de la Federació Agroalimentària: “Una experiència de millora de condicions de treball”.
• Departament d’Educació de la Generalitat, de la Federació d’Educació: “Adaptar les condicions de
treball a les persones, eina d’acció sindical…”.

CCOO convida a participar en el Fòrum
d’alternatives a l’atur, la pobresa i la
desigualtat
CCOO convida a participar en el Fòrum
d’alternatives a l’atur, la pobresa i la desigualtat,
que tindrà lloc els propers dies 24, 25 i 26 d’abril
a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
El fòrum, del qual forma part CCOO, té l’objectiu
d’aprofundir en les dimensions de l’atur –que
afecta més de 726.000 persones a Catalunya–,
la pobresa i la desigualtat, així com conèixer
les seves causes i els seus responsables mitjançant debats entre les plataformes socials i les
organitzacions. Igualment, també vol organitzar
el suport a les accions i mobilitzacions que
s’acordaran en el marc de tallers i seminaris
amb el lema “Rescatar les persones”.
El dia 24 d’abril es parlarà sobre la situació de
l’atur i la pobresa i de quines en són les causes
i els causants. El dia 25 d’abril es buscaran sortides i alternatives per sortir de la situació actual
debatent sobre els drets bàsics vulnerats i els
drets laborals. Per acabar, el fòrum analitzarà les
possibles vies de mobilització com a palanca de
sensibilització i les conclusions i les alternatives
formulades.
Per obtenir més informació sobre el fòrum i per
inscriure-us-hi visiteu la pàgina següent:
www.forumaturpobresaidesigualtat.org

– De 12.30 h a 12.45 h: cloenda, a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO Catalunya.
– De 12.45 h a 13 h. Trasllat a Foment del Treball.
– De 13 h a 13.15 h. Performance davant de Foment del Treball.
– 13.30 h. Finalització de la diada reivindicativa.
El manifest, la informació i el material de la jornada, els podreu trobar en aquest enllaç: http://bit.ly/1FEwjWT

CCOO torna a reclamar en el Primer de Maig
polítiques al servei de la ciutadania
El divendres 1 de maig cal reivindicar amb força unes polítiques que estiguin al servei de
la ciutadania i que defensin i reconstrueixin el
nostre malmès estat del benestar. Calen governs que siguin al costat de les persones i cal
denunciar les mesures de retallades, que han
provocat una progressiva pèrdua del poder adquisitiu de la gent treballadora, com també dels

pensionistes i de les persones que es troben a
l’atur i de totes aquelles que ja han esgotat les
prestacions, que són desenes de milers i van en
augment.
CCOO convoca els treballadors i les treballadores a participar en les manifestacions del Primer
de Maig, que tindran lloc a les principals ciutats
de Catalunya.

BARCELONA, 11.30 hores. Ronda de Sant Pere / Passeig de Gràcia.
TARRAGONA, 11.30 hores. Estàtua dels Despullats (pendent de confirmació).
LLEIDA, 12.00 hores. Plaça del Treball (pendent de confirmació).
GIRONA, 12.00 hores. Plaça de la Independència.
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CCOO vota en contra del Pla de
Garantia Juvenil 2015-2020 presentat
pel Govern de la Generalitat
El divendres 27 de març, en el marc del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), CCOO va votar en contra del
Pla de Garantia Juvenil presentat pel Govern
de la Generalitat.
La Garantia Juvenil neix a Europa per combatre l’atur juvenil i consisteix a donar
resposta als joves en situació d’atur en un
termini màxim de 4 mesos oferint-los una
feina de qualitat, estudis o bé pràctiques.
Malauradament, el programa que es va votar
s’allunya molt del seu objectiu i esdevé precaritzador i estigmatitzador de la joventut, ja que consolida el concepte ocupació juvenil, però la
feina no és ni jove ni adulta. Així, dotar-la d’aquest element suposa donar per bona l’equivalència
que jove és igual a precari.
El Pla de Garantia Juvenil converteix en estructurals i normals les pràctiques no laborals, i accepta
que la forma natural que els joves tenen per entrar al mercat de treball no és a través d’un contracte, sinó d’unes pràctiques que, en molts casos, només beneficien les empreses. Això dóna lloc
a una rotació de joves en pràctiques per cobrir llocs de treball que haurien de ser estables.
És imprescindible que totes les polítiques dirigides als joves tinguin com a objectiu l’ocupació de
qualitat, amb drets, sous i condicions de treball dignes.
D’altra banda, l’Administració oblida les seves responsabilitats en la creació d’ocupació, deixant-la
exclusivament en mans de l’empresa privada, i aprofita l’avinentesa per consolidar altres iniciatives del Govern com són la creació d’una xarxa de centres de “segona oportunitat” o permetre
participar les agències privades de col·locació.
La proposta actual de Garantia Juvenil no només no dóna resposta a la situació i a les necessitats
que van motivar la seva posada en marxa, sinó que, a més, és una proposta precaritzadora.

CCOO denuncia que el Govern
de CiU vol el desmantellament
del sistema sanitari públic i
demana la dimissió del conseller
Boi Ruiz
La Federació de Sanitat de CCOO ha manifestat
la seva oposició a les noves accions del Departament de Salut i del Govern de la Generalitat,
que van clarament encaminades a desmantellar
el sistema sanitari públic.
El Govern no fa cas del Parlament, que demana
la paralització del Consorci a Lleida, amb la qual
cosa comença la destrucció de l’Institut Català de
la Salut (ICS) i s’obre la porta a iniciatives privades amb ànim de lucre per la via de la imposició.
A través del projecte “VISC +”, el Govern pretén vendre les dades dels pacients de la sanitat
pública a entitats privades. Tot i la promesa de
mantenir la confidencialitat d’aquestes dades,
mitjançant enginyeria informàtica es podrien
descodificar i identificar cadascun dels pacients
implicats. L’Administració pública ja pot utilitzar
les dades per a finalitats científiques i de recerca, sense necessitat de vendre-les a tercers.
D’altra banda, mitjançant la Instrucció 05/2015
es permetrà fer activitat privada als establiments
sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT), inclòs l’ICS. Això
significarà que tindrem usuaris de primera i
usuaris de segona dins dels mateixos hospitals
públics, sense cap solució pràctica per reduir les
llistes d’espera.
És per aquest motiu que es destapa quin és el veritable full de ruta d’aquest Govern: la destrucció del
sistema sanitari públic. En aquesta línia d’actuació,
la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya ha
demanat la dimissió del conseller Boi Ruiz.

Deducció de la quota d’afiliació en la declaració de la renda
La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la
renda, així ens ho marca la llei de l’IRPF. Pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35%, segons els casos.
Podeu deduir les quantitats que heu pagat en concepte de quotes per la vostra afiliació a CCOO. Els justificants són els
mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja teniu. En tot cas, si us cal un certificat, cliqueu aquí:
http://www.ccoo.cat/noticia/180551/deduccio-de-la-quota-dafiliacio-en-la-declaracio-de-la-renda
Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a: uat@ccoo.cat.
La quantitat que us deduïu, cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats”, (casella 010), de l’imprès
oficial (digital o en paper) de l’IRPF.
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La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària presenta
45 propostes de cara a les eleccions municipals
La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i
solidària, de la qual forma part CCOO, ha presentat un document amb 45 propostes destinades
als ajuntaments davant les properes eleccions
municipals. Amb aquest document, la Plataforma
recull les propostes per introduir els criteris ambientals i solidaris al règim d’impostos i de taxes
municipals amb l’objectiu de racionalitzar la seva
recaptació amb criteris de justícia, cura del medi
ambient i solidaritat.
Entre les propostes trobem mesures relacionades amb l’impost de béns immobles (IBI). La Plataforma reclama introduir equitat entre municipis
i, per tant, cal l’actualització del valor cadastral,
que no es fa alhora en tots els municipis. Un 66%
dels municipis fa més de 15 anys que no n’han
fet cap revisió, fet que provoca uns gran desajus-

tos en el cobrament d’aquest impost. També es
demanen mesures excepcionals per a famílies
amb exclusió social, introduir criteris ambientals,
desincentivar els pisos buits aplicant recàrrecs
de fins al 50% i revisar les exempcions de l’IBI
de manera general, com és el cas dels edificis de
l’exèrcit o de l’Església catòlica.
Lluita contra el frau i els paradisos fiscals
La Plataforma reclama en aquest document un
control democràtic dels pressupostos dels ajuntaments, aplicant la transparència en les dades,
garantint al ciutadà l’accessibilitat a les dades i
la facilitat en la interlocució amb l’Administració.
També es reclama transparència en adjudicacions i licitacions municipals i la no-col·laboració
amb l’elusió del frau fiscal. En aquest sentit la

Plataforma reclama l’actuació contra la utilització fraudulenta de les dietes dels càrrecs públics i la lluita contra el frau fiscal internacional,
el blanqueig de capitals i els paradisos fiscals.
Aquest darrer punt és prou important perquè el
document reculli un annex anomenat “Municipis
lliures de paradisos fiscals”,un argumentari de
com els ajuntaments poden actuar contra aquest
flagell no contractant, per exemple, els serveis
d’empreses que actuïn en aquests països.
La Plataforma presentarà aquest document als
partits i grups polítics que es presenten a les
eleccions municipals perquè adquireixin el compromís d’aplicar les seves propostes en la propera legislatura a cadascun dels municipis.
Trobareu el document sencer en aquest enllaç:
http://bit.ly/1JGU2d1.

CCOO destaca la figura del
periodista Xavier Vinader, que ens
ha deixat amb 68 anys

CCOO de Catalunya lamenta
profundament la mort d’una de les
seves fundadores: Conxita Vila
El dijous 2 d’abril ens va deixar una gran companya: la Conxita Vila.
Assistenta social a la Maquinista i a SEAT i gran lluitadora, va ser fundadora de Comissions Obreres de SEAT i va participar a la reunió de
Sant Medir el 20 de novembre del 1964, on es van fundar les CCOO
de Catalunya. La Conxita va ser detinguda pel seu compromís sindical.
Tot un exemple d’humanitat i de lluita social. La foto correspon a la
visita que la Conxita va realitzar a l’exposició “CCOO: 50 anys d’història
de Catalunya”, concretament en el moment d’escriure el seu darrer
missatge de lluita. La Conxita va participar també en el documental
produït per Televisió de Catalunya amb motiu de la celebració del 50è
aniversari del sindicat.
Mai oblidarem la gran persona que va ser i el gran exemple que ens
ha deixat.

CCOO lamenta la mort de Xavier Vinader,
que ens ha deixat amb 68 anys. Vinader va
ser un periodista amb majúscules, molt lligat al moviment obrer, que va viure intensament la transició democràtica d’aquest
país. Els seus reportatges en profunditat
sobre temes intocables, com l’exèrcit,
l’extrema dreta o el terrorisme, van fer trontollar les forces vives
del moment. Va patir més de 30 processos judicials, inclòs un consell de guerra.
Nascut a Sabadell el 17 de febrer del 1947, va dedicar la seva carrera a lluitar per la llibertat d’expressió. Autor de Quan els obrers
van ser els amos. Una setmana de vaga general política a Sabadell
el febrer de 1976, va explicar els esdeveniments que van tenir lloc
en aquesta ciutat quatre mesos després de la mort del general
Franco.
Vinader va treballar en diversos mitjans de comunicació, va ser
president internacional de Reporters sense Fronteres i va rebre la
Creu de Sant Jordi (2007), la Medalla de la Ciutat al Mèrit Periodístic de l’Ajuntament de Sabadell i la Ploma d’Or de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la UAB (2011).
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CARLES MESEGUÉ, delegat de CCOO a l’empresa
A. J. Ruz

“La lluita val la pena, i perquè aquesta
sigui efectiva cal estar organitzat”

Carles Mesegué és delegat de
CCOO a l’empresa A. J. Ruz,
dedicada al servei de recollida
d’escombraries, un dels múltiples serveis públics privatitzats
que ha comportat grans beneficis per al món empresarial en
complicitat amb la política. Els
treballadors i treballadores de
l’empresa A. J. Ruz han lluitat
en contra de la sobreexplotació i les irregularitats que
l’empresa cometia en complicitat amb l’Administració, amb
múltiples jornades de vaga,
denúncies judicials amb sentències favorables a la plantilla
i la promesa d’una mesa de negociació del conveni dels treballadors i treballadores.

El conflicte d’ A. J. Ruz ha estat un exemple de lluita per a la dignitat i els drets dels
treballadors i treballadores. Quines són les
conclusions que en traieu després d’aquesta
confrontació?
La gran força que representa la solidaritat obrera
i la necessitat que els treballadors i treballadores
estiguem organitzats en sindicats. Ara, quan mirem el temps passat i veiem la quantitat de gent
que ens ha fet costat, no podem sinó emocionarnos i reconèixer l’esforç fet per tants companys
i companyes. Durant cada dia i durant llargues
nits hem estat acompanyats per companys i
companyes d’altres centres i sectors. La caixa de
resistència ens ha permès mantenir-nos.

Malgrat que ha estat una lluita molt llarga
en el temps, heu resistit amb molts sacrificis.
Segurament heu tingut moments d’optimisme i
esperança, però també moments de negativitat.
La millor basa que hem tingut ha estat la unitat de la majoria de la plantilla. Tot i les nostres
diferències de nacionalitat, religió i cultura, hem
estat molt units i hem pres les decisions sempre
en assemblea. Els dies i les nits de campament
han fet que ens coneguéssim els uns als altres, i
ha estat una gran experiència.
La resolució final del conflicte ha estat plenament satisfactòria o queden assignatures
pendents?
Tot i que tenim clar que hem guanyat, la direcció
de l’empresa està portant el final del conflicte
al final de la mateixa empresa. Nosaltres hem
lluitat no solament per les nostres condicions
laborals, sinó que, amb l’ajuda dels companys i
companyes de CCOO, hem assenyalat les administracions per tal que actuessin en la salvaguarda de les normatives laborals i mediambientals.
L’empresa sembla que no ha entès el missatge, i
està portant l’empresa a perdre les concessions
administratives que té i, per tant, que nosaltres,
els treballadors i treballadores, passem subrogats a altres empreses.
Quines lliçons es poden extreure d’aquest
conflicte?
Que la lluita val la pena, i perquè aquesta sigui
efectiva cal estar organitzat. Durant molt temps,
de manera individual, ens queixàvem del tracte
de l’empresa, però fins que no ens vam unir i
vam demanar l’ajuda del sindicat no teníem prou
força perquè l’empresa ens respectés. Són lluites com aquestes les que mostren la necessitat
dels sindicats per poder fer front a la prepotència
empresarial.

Com valoreu el paper de CCOO en la vostra
lluita, no tan sols pel que fa al suport sindical
i anímic, sinó també al suport econòmic?
Com molt bé dius, més enllà dels ànims morals,
el manteniment del campament i dels companys
i companyes ha estat possible per les ajudes
del sindicat. Tot i que la caixa de resistència
ha funcionat molt bé, alguns companys i companyes han estat en una situació molt delicada,
amb problemes perquè els volien tallar la llum o
l’aigua o amb problemes per pagar l’habitatge.
Ha estat en aquests casos que, com a solució
d’emergència, el sindicat ha prestat les quantitats necessàries perquè poguessin pagar les
necessitats més peremptòries.

“Hem lluitat no només per
les nostres condicions
laborals, sinó que amb
l’ajuda dels companys i
companyes de CCOO hem
assenyalat les administracions per tal que actuessin
en la salvaguarda de les
normatives laborals i mediambientals”
Què els podeu dir als companys i companyes
d’altres empreses o sectors que es trobin en
circumstàncies semblants a les vostres?
Que s’organitzin i que facin servir el sindicat com
a eina per defensar els seus drets. Per separat
estem perduts: la unitat és la nostra força; unitat
que no solament ha de ser dins de l’empresa,
sinó que l’hem de trobar i reconèixer com a treballadors i treballadores. També els hem de dir
que no defalleixin, que l’enemic pot semblar molt
poderós, però nosaltres tenim la clau dels nostres drets.
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