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Si estàs a l’atur.
Si no cobres cap prestació i
no trobes feina.
Si t’han retallat el sou.
Si treballes en pitjors
condicions que abans.
Si tens un contracte precari.
Si has hagut de fer les
maletes per trobar feina.
Si pateixes les retallades
dels serveis públics (educació,
sanitat).
Si ja no tens accés a beques
i ajuts.

SURT AL CARRER PER
EXIGIR:
Salaris dignes per recuperar
el que ens han retallat.
Convenis que protegeixin les
condicions laborals.
Contractes fixos i amb drets.
Una renda garantida de
ciutadania per a qui no tingui
ingressos ni feina.
Serveis públics sense
retallades.

SETMANA CULTURAL: MAIG DE LA CULTURA I EL TREBALL
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/calendari_maig_de_la_cultura_i_el_treball.pdf
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Presentació del llibre ‘El valor del dinero’,
d’Ugo Biggeri
El dimarts 19 de maig, a les 18.30 hores, es presentarà el llibre El valor del dinero, d’Ugo Biggeri,
al Centre Cívic Pati Llimona (C. de Regomir, 3, de
Barcelona).
En aquest acte, organitzat per CCOO, entre d’altres
entitats, hi intervindran Cristina Faciaben, secretària
de Socioeconomia de CCOO de Catalunya; Montse
Sagarra, presidenta d’Economistes en Acció; Peru
Sasia, president de la Fundació Fiare, i Ugo Biggeri,
autor del llibre i president de Banca Ètica.
CCOO de Catalunya no pot estar més d’acord amb
els principis que defensa l’autor del llibre. En coherència amb aquesta filosofia, l’any 2007, CCOO
va ser una de les dotze entitats fundadores de
l’Associació Fiare Catalunya per a la construcció,
conjuntament amb entitats i persones d’altres indrets de l’Estat espanyol, d’un instrument financer
ètic de base cooperativa. Aquest instrument, Fiare,
ha confluït el 2014 amb la italiana Banca Popolare
Etica conformant la primera cooperativa de finances ètiques de caire europeu.

CCOO insta l’Administració catalana
a continuar intercedint per resoldre el
conflicte que hi ha al sector elèctric
CCOO d’Indústria de Catalunya va reunir-se amb
la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament
de Catalunya per exposar-li en quin punt es troba la situació del sector del manteniment de la
xarxa elèctrica i instar-la a continuar intercedint
davant d’Endesa perquè realitzi les inversions necessàries a la xarxa elèctrica catalana per garantir
la seguretat dels treballadors i treballadores i un
servei de qualitat.
Els treballadors i treballadores de les empreses
subcontractades per Endesa, que han patit una
creixent precarització de les seves condicions laborals i salarials, han apuntat que, mentre esperen
una solució, continuaran amb la campanya informativa a la ciutadania sobre els riscos que comporta una xarxa elèctrica amb importants dèficits, i
han advertit que anunciaran noves dates de mobilitzacions en les pròximes setmanes.

Èxit de seguiment a les jornades de
vaga de les empreses subcontractades
de Telefónica Movistar
Avui, 30 d’abril, era l’últim dia de jornada de mobilització de les empreses subcontractades de Telefónica Movistar, que es dediquen a la instal·lació i
el manteniment de la telefonia, per exigir una millora de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores del sector.
Les jornades de vaga, convocades per CCOO, entre
altres sindicats, s’han dut a terme a escala estatal,
els dies 15, 16, 22, 23, 29 i 30 d’abril, i es calcula
que han tingut un suport del 85% de les plantilles.
Aquests dies de vaga han servit per pressionar les
empreses del sector a negociar per resoldre el conflicte existent.
Des de CCOO d’Indústria s’ha denunciat l’excessiva
precarietat de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector i la competència
deslleial entre les empreses per la via de les retallades salarials. CCOO va reclamar un marc regulador i la creació d’un mecanisme de control de
la subcontractació per resoldre la precarització que
pateixen els autònoms, que en la majoria de casos
són falsos autònoms o autònoms dependents.

El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
participa en una assemblea de delegats i delegades a
Terrassa
Fernández Toxo considera l’augment salarial i la recuperació del poder adquisitiu de
la població el punt clau per a la recuperació econòmica
El secretari general de CCOO d’Espanya, Ignacio
Fernández Toxo, va participar el passat 15 d’abril
en una assemblea de delegats i delegades convocada per CCOO del Vallès Occidental - Catalunya
Central, a Terrassa, en la qual va assenyalar que
ja hem deixat enrere la recessió, però encara som
molt lluny de deixar enrere la crisi.
El secretari general de CCOO, acompanyat pel
secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego; pel secretari general de CCOO del
Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i per Cristina Cruz, presidenta del Comitè
d’Empresa de l’Hospital Sant Joan de Manresa,
va reforçar l’objectiu del sindicat davant de les
polítiques del Govern del PP de constant atac als
drets laborals i socials dels treballadors i treballadores, en un moment de màxima concentració
d’eleccions sindicals i davant la convocatòria del
Primer de Maig.
Tot i que Toxo apuntava que no s’ha arribat encara
a un acord amb les patronals per augmentar els
salaris dels treballadors i treballadores, assegurava que les negociacions s’han desbloquejat i que
“aviat podrem madurar la situació per donar un
tomb definitiu a la negociació col·lectiva i tenir més
estabilitat en les relacions laborals, en un moment
crucial per al futur de l’economia i la societat”.
L’objectiu de Toxo i del sindicat és elevar els sous
un 1%, perquè els salaris recuperin i adquireixin
el protagonisme i, així, la població pugui recuperar
el poder adquisitiu que ha perdut durant la crisi i
l’economia es dinamitzi des de la demanda interna,
clau per a la generació d’ocupació al nostre país.

En un altre sentit, Toxo assenyalà que “Espanya
no sortirà de la crisi fins que la gent no recuperi
els estàndards de vida i de qualitat que tenia anteriorment” i que per fer-ho és necessari treballar
en dues vies: la negociació col·lectiva i la revisió
del model d’intervenció social.
El secretari general de CCOO va apuntar que el
sindicat s’ha proposat aconseguir un nou pilar
d’intervenció social, ja que la xarxa de protecció
social d’Espanya ha “saltat pels aires”, perquè no
estava preparada per assumir un nombre d’aturats
de llarga durada tan elevat. Per això, el secretari
general de CCOO proposa la creació d’una renda
mínima d’inserció que doni cobertura a les gairebé
un milió de llars que viuen per sota del llindar de la
pobresa a Espanya.
En un any de mobilització política, Toxo va fer
menció també de les dues últimes reformes laborals, que assegura han provocat, alhora, una
ocupació més precària i parcial, i que aquesta
serà una de les pròximes línies d’actuació del sindicat en la negociació col·lectiva, juntament amb
l’intent d’aturar el creixement de la pobresa de les
famílies espanyoles.

17a Mostra de Cuines Obreres amb
el lema “Receptes sense mordassa”
Avui, 30 d’abril, a les 18 hores, tindrà lloc la 17a Mostra de Cuines Obreres en el marc de la Setmana Cultural del Primer de Maig.
La mostra que organitza de manera conjunta el Servei Lingüístic, l’Àrea de Cultura i el Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán de CCOO de Catalunya, es durà a terme a la sala Plateria
1 de CCOO de Catalunya, a la seu del sindicat (Via Laietana, 16).
Els participants inscrits porten una sèrie d’aperitius, primers i segons plats i postres que preparen
prèviament a casa i es degusten durant la Mostra de Cuines Obreres, enguany sota el lema “Receptes
sense mordassa”.
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El sindicat presenta un informe sobre l’estat de la negociació
col·lectiva i la inaplicació dels convenis a Catalunya

CCOO guanya les eleccions
sindicals a l’Ajuntament de
Barcelona i a Gas Natural

La Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya ha presentat un estudi sobre
la negociació col·lectiva i sobre l’aplicació dels convenis, en el qual s’evidencia que els increments
salarials previstos en els convenis col·lectius registrats a Catalunya el 2014 van patir una nova caiguda en relació amb l’any anterior, perquè passen d’una mitjana d’increment del 0,79% al 0,66%.
L’informe afirma que la inflació negativa del 0,7% a Catalunya ha compensat part de la pèrdua del
poder adquisitiu, però no prou com per recuperar la capacitat de compra del 2012.
D’altra banda, la negociació col·lectiva catalana, en l’últim trimestre del 2013 constava de 37 convenis col·lectius dels quals 19 han aconseguit un acord mitjançant la negociació. La jornada laboral
pactada en els convenis ha baixat en 9,67 hores anuals i se situa ara en 1.733,47 hores en total.
L’increment salarial mitjà acordat en els convenis és del 0,56% en l’àmbit autonòmic, però gairebé un
10% dels assalariats a Catalunya van renovar el 2014 els convenis automàticament sense increment
salarial.
Un dels elements que cal destacar és que la llei permet no aplicar els convenis en els apartats, per
exemple, de jornada de treball, horari i distribució del temps, sistema de remuneració o millores
voluntàries a l’acció protectora de la Seguretat Social. Per tant, les empreses tenen a l’abast la
inaplicació dels convenis col·lectius, que enguany s’ha vist reflectida en la renovació automàtica dels
convenis i, per tant, en la congelació salarial.
En resum, les inaplicacions dels convenis col·lectius van afectar, a Catalunya, 257 expedients, 9.992
treballadors i treballadores. La major part d’aquests expedients d’inaplicació van correspondre a la
quantia salarial i van afectar 8.387 treballadors i treballadores, molts d’empreses sense representació sindical, i en més de 50 casos la solució que es va prendre va ser tancar l’empresa.
Feu clic per veure més informació:

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a
l’Ajuntament de Barcelona, on s’ha consolidat amb 55 delegats i delegades d’un total
de 111. Després d’aquestes eleccions, UGT
tindrà 29 delegats; CGT, 13; SAPOAL, 7, i ASI
6, entre d’altres. Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament van confiar en CCOO i van
fer augmentar la representativitat del sindicat,
que segueix manifestant-se en contra de les
retallades i exigint el pagament dels endarreriments de l’increment salarial de l’1%.
Les eleccions sindicals a Gas Natural Catalunya també han donat resultats positius per a
CCOO, que ha obtingut la majoria amb 29 delegats i delegades. Per la seva part, UGT n’ha
obtingut 15; USOC, 10; CAT, 6, i SIE, 7.
A l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
CCOO ha aconseguit 9 delegats i delegades,
que signifiquen el 50% de representants sindicals a l’Ajuntament. USOC n’ha obtingut 5;
UGT, 2, i SFP, 2. Finalment destacar també la
victòria de CCOO a FICOSA (antiga Sony) amb
6 delegats per 3 de la CGT, a la Diputació de
Barcelona on per primer cop CCOO és el primer sindicat amb 11 delegats per 10 la UGT,
6 la CGT i 2 CTC, i a Liberty Assegurances on
CCOO guanya amb 9 delegats per 4 la USOC.

http://www.ccoo.cat/noticia/190964/estat-de-la-negociacio-collectiva

Milers de persones surten al carrer en contra del TTIP

Gran èxit de participació en la manifestació contra el TTIP, l’Acord transatlàntic de comerç i inversió
que negocien la Unió Europea i els Estats Units, a porta tancada, per respondre als interessos de les
grans multinacionals.
La protesta, sota el lema “Les persones i el planeta, abans que el capital”, que a Barcelona va arrancar
del davant de l’oficina de la Comissió Europea, al passeig de Gràcia, i va acabar a la plaça de Sant
Jaume, va ser convocada per la campanya internacional “No al TTIP” i els sindicats, i s’ha celebrat
simultàniament a diverses ciutats europees amb un gran seguiment de persones.
La manifestació del passat dissabte, 18 d’abril, va comptar amb una nombrosa representació de CCOO
i, encapçalada per Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, va deixar clar que el
TTIP pot posar en perill els drets laborals dels treballadors i treballadores i dels consumidors i consumidores europeus, el medi ambient i les normes dels estàndards de comerç existents.

La directora de la Fundació
Pau i Solidaritat de CCOO
de Catalunya assumeix
la presidència de la Taula
Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia
La directora de la Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO de Catalunya, Michela Albarello, ha
assumit des del dia 15 d’abril la presidència
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia. Aquest és un espai de
concertació d’àmbit català, format per ONG,
sindicats, administracions públiques i entitats
del món acadèmic, sorgit l’any 2002.
La Taula forma part, com a entitat observadora, de la plataforma europea OIDHACO (Oficina
Internacional dels Drets Humans - Acció Colòmbia). Els objectius principals de la Taula
són la promoció i la protecció dels drets humans a Colòmbia així com el suport a una solució política negociada, i té com a marc de
referència les recomanacions de les Nacions
Unides i d’altres organismes internacionals.
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CCOO reclama a la patronal
més prevenció i seguretat
a les empreses en el Dia
Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball

Centenars de delegats i delegades de prevenció es van concentrar davant de Foment
del Treball per reclamar a la gran patronal catalana més prevenció i seguretat laboral a les
empreses després de dos anys d’augment
dels accidents laborals. Aquesta acció va
tenir lloc el passat dimarts, 28 d’abril, en el
marc del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Prèviament, la seu de
CCOO de Catalunya va acollir una assemblea
de delegats de prevenció que van omplir de
gom a gom la sala d’actes, on van poder escoltar diferents experiències d’acció sindical
en salut laboral a les empreses. Enguany, el
lema central de CCOO per a aquesta jornada
ha estat “Les retallades atempten contra la
democràcia i la salut a la feina”.

Augment dels accidents laborals després de les
reformes laborals del 2012
CCCOO ha presentat un informe sobre salut laboral que recull una anàlisi comparativa dels accidents
de treball i les malalties causades pel treball a Catalunya el 2014 i les propostes per millorar les dades
de sinistralitat laboral per al 2015.
L’informe Balanç de la salut laboral a Catalunya 2014 apunta que la precarietat laboral és una de les
principals causes d’accidents i malalties del treball. Els anys anteriors al 2012 es va experimentar una
davallada sostinguda dels accidents laborals fins a la reforma laboral, que s’ha traduït en un increment
dels accidents laborals perquè les empreses han invertit menys en prevenció de riscos. Concretament
l’índex de sinistralitat ha pujat respecte del 2013 en tots els sectors i demarcacions territorials en
nombres globals en un 6,22% d’accidents registrats amb baixa, en un 7% els accidents in itinere,
d’anada o tornada a la feina, i en un preocupant 14% d’accidents mortals. La precarietat laboral és un
factor determinant quan parlem d’accidents laborals. En aquest sentit, comprovem com la incidència
global dels accidents en treballadors i treballadores amb contracte fix augmenta un 2,74%, mentre
que la incidència entre els que tenen contracte eventual augmenta un 19,55%.
Cauen les declaracions de malalties professionals
Arran de la reforma laboral observem també com hi ha una davallada d’un 7,45% en l’àmbit català de
les declaracions de malalties professionals fetes per les empreses. A l’Estat espanyol s’ha observat un
lleuger increment del 2,76%.
El nombre de malalties professionals declarades amb baixa posterior representa el 53% de les declaracions, i han suposat un descens del 7,76% respecte del 2013. Les malalties professionals sense
baixa també han disminuït un 7,10% respecte del 2013. Amb aquestes dades s’ha capgirat la tendència a l’alça dels últims anys.
Les malalties més declarades són les causades per agents físics, amb un 83,2% del total, i engloben
malalties causades per factors ergonòmics, com els moviments repetitius i les postures forçades, el
soroll, els esforços sostinguts de la veu, les radiacions ionitzants, etc.
Per tal de frenar aquesta davallada de la seguretat i la prevenció de riscos per als treballadors i treballadores, CCOO ha presentat un decàleg de mesures als grups parlamentaris, adjunt a l’informe, amb
propostes per millorar la salut laboral. Les mesures presentades es consideren prioritàries i cal incorporar-les a les agendes polítiques a causa de l’efecte que les retallades i la crisi estan tenint sobre
la salut de la població treballadora, ja que les condicions de treball han empitjorat considerablement.
Per veure l’informe, feu clic a:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/BALANC_DE_LA_SINISTRALITAT_LABORAL_2014.pdf

CCOO presenta un informe sobre els expedients de regulació d’ocupació durant el
2014 a les comarques catalanes
CCOO ha presentat l’informe anual “Impacte de
la crisi a les comarques catalanes, 2014” on
s’evidencien alguns indicadors que permeten
avaluar l’efecte de la crisi en el teixit econòmic i
la seva incidència a les comarques de Catalunya.
Els expedients de regulació d’ocupació (ERO) han
disminuït considerablement el 2014 a totes les
comarques catalanes, a excepció de les Garrigues, fins a un 58,9% menys, i el nombre de persones afectades també. Però cal tenir en compte
que, tot i la disminució, la xifra d’ERO presentats
el 2014 és de 1.676 expedients, pràcticament el

doble del 2008, i afecten sobretot el sector dels
serveis (901 expedients) i el sector de la indústria, que acumula la màxima afectació de treballadors i treballadores, en concret 11.845.
El 2014 s’han reduït els acomiadaments, fins a un
19,6% menys respecte de l’any anterior, sobretot
els acomiadaments mitjançant expedients de regulació, tot i que els acomiadaments individuals
també han disminuït fins al 10,4%. Pel que fa a
la contractació, l’informe assenyala que s’ha produït una contractació superior al darrer exercici,
un 13% més, el que vol dir 2.441.617 contractes

nous, però dels quals un 88,3% són de caràcter
temporal. La manca de contractació fixa i de qualitat continua dificultant la recuperació.
Així doncs, la disminució sensible d’expedients
de regulació durant el 2014 confirma que les empreses es troben més alleugerides per una certa
recuperació dels mercats i del consum intern. No
obstant això, el ritme de recuperació de l’ocupació
és insuficient i, en general, la que es crea és molt
precària.
L’informe complet, el trobeu en aquest enllaç:

http://bit.ly/1EnnNO7
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CCOO denuncia que Catalunya perd 25.000
ocupacions durant el primer trimestre del 2015

Conflictes laborals a Correos,
Emte i Estamp

Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al primer trimestre del 2015 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 0,2% respecte al trimestre
anterior, és a dir, hi ha 1.500 aturats i aturades més, que deixen un total de 758.500 persones
sense feina. A Espanya, la xifra d’aturats el primer trimestre de l’any ha estat de 4.513.100, amb
una taxa d’atur del 23,78%. Per tant, l’evolució de l’atur ha estat molt pitjor a Catalunya que a la
resta de l’Estat. La taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa, de nou, per sobre del
20%, concretament en el 20,05%, 0,17 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2 punts
percentuals menys respecte del 2014. L’increment de l’atur es deu al fet que han augmentat en
9.300 les dones aturades i un 2,66%, mentre que els homes s’han reduït en 7.800 efectius i un
1,92% menys. Respecte a ara fa un any, l’atur s’ha reduït en 82.200 persones a Catalunya, xifra
que representa una disminució del 9,78%. A Espanya la reducció també ha estat molt més elevada, amb pràcticament un –24% i 1.420.200 persones aturades menys.

CCOO està donant suport
i resposta als treballadors i treballadores que
es troben en situació de
conflictes laborals arreu
de Catalunya.
CCOO ha convocat a Correos tres vagues generals i tres aturades parcials fins al 22 de maig a
tot l’Estat; la primera és avui, 30 d’abril, en contra de la retallada de 15.500 llocs de treball i per
reclamar la negociació del conveni col·lectiu i de
l’acord general, bloquejat des de fa més d’un any.
CCOO també rebutja l’ERO plantejat per l’empresa
Emte, el tercer expedient que planteja la direcció
en els darrers dos anys, tot i que la plantilla ha
assumit un important esforç en aquest període.
L’ERO d’Emte suposaria acomiadar 195 treballadors i treballadores a tot l’Estat, 87 a Catalunya.
D’altra banda, CCOO donarà suport a la vaga convocada a Estamp per als propers dies 5 i 6 de
maig, com ja ha fet en la jornada de vaga del dia
29 d’abril. CCOO exigirà a la direcció de l’empresa
d’estampació metal·lúrgica que abandoni l’actitud
de bloqueig de les negociacions en matèria prima,
plus voluntari i plus de pernoctació.

Cau l’activitat a Catalunya
L’activitat a Catalunya cau en 23.300 persones respecte del darrer trimestre del 2014 i en 19.600
menys respecte al primer trimestre del 2014, fet que suposa un -0,61% i un -0,52%, respectivament.
La caiguda de l’activitat evidencia el creixent nombre de persones desanimades que deixen de
buscar activament feina davant les escasses oportunitats de trobar-ne. Es frena la pèrdua de
població aturada major de 16 anys com a causa de reducció de la població activa. Com menys
població activa, menys població aturada, tot i que no es generi ocupació.
Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest primer trimestre del 2015
l’ocupació s’ha reduït a Catalunya en 23.900 persones respecte del trimestre anterior, el -0,82%. A
l’Estat, la reducció ha estat superior, del -11,11%. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat,
en aquest cas, en 62.500 persones, increment que significa un 2,11%. La taxa d’ocupació per al
primer trimestre del 2015 és del 40,9% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,26 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més que l’any 2014.
Només amb creació d’ocupació es podrà recuperar el mercat de treball i reduir les xifres d’atur.
Aquesta tendència a la reducció de l’ocupació evidencia que la recuperació encara és lluny.
El primer trimestre del 2015, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit cau
en 42.900 persones respecte del darrer trimestre del 2014, mentre que el nombre de persones
amb contracte temporal augmenta en 3.800 persones assalariades. Respecte a ara fa un any,
augmenten en gairebé un 3% els contractes indefinits i cauen en 1.000 els contractes temporals.
La parcialitat es redueix, tant trimestralment com interanualment.
La precarietat laboral és la protagonista de la nova contractació. En un trimestre sense activitats
de temporada que justifiquin la utilització de contractes temporals, augmenta la temporalitat,
en créixer els contractes temporals i reduir-se els indefinits. De nou, les empreses aposten pels
baixos costos laborals com a factor de competitivitat i dificulten, així, la recuperació del mercat
laboral i precaritzen les relacions laborals.
Atur de llarga durada
Creix l’atur de llarga durada, de més d’un any, respecte al trimestre anterior en 8.300 persones.
Actualment el 60,6% de les persones a l’atur fa més d’un any que busquen feina. D’aquestes,
144.200 fa entre un any i dos anys que cerquen feina, i 315.500, en fa més de dos.
La cronificació de l’atur genera desprotecció econòmica, però també redueix les oportunitats de
retorn al mercat laboral de qui la pateix.
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que reflexioni
sobre les causes per les quals els indicadors laborals a Catalunya són pitjors que a la resta de
l’Estat. CCOO insta les empreses a apostar per l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació com a motor
de la recuperació econòmica i exigeix polítiques d’ocupació útils i eficients per millorar les oportunitats de treball.

CCOO lamenta profundament la
mort del professor de l’Institut
Joan Fuster
CCOO ha lamentat profundament la mort del professor de l’institut Joan Fuster, de la Sagrera, de
Barcelona.
Per expressar el nostre condol i la solidaritat amb
la família de la víctima i amb tota la comunitat
educativa de l’Institut Joan Fuster, CCOO ha organitzat i ha estat present en diverses concentracions arreu de Catalunya. Concretament el dia
21 d’abril hem fet un minut de silenci davant de
l’Escola Àngel Baixeras, molt a prop de la seu del
sindicat, a Barcelona. I el dia 22
d’abril la concentració, juntament
amb altres sindicats, ha tingut lloc
a la plaça de Sant
Jaume.
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PRECARIETAT ÉS EXPLOTACIÓ
TREBALL I SALARIS DIGNES
+ PROTECCIÓ SOCIAL
Enguany celebrem la diada del Primer de Maig enmig d’una munió
de veus que ens volen fer creure que la crisi econòmica i financera
que hem patit, principalment els treballadors i les treballadores, ja
és cosa del passat.
Sota una cortina de xifres macroeconòmiques, ens volen amagar
la realitat de milions de persones que encara estan a l’atur. Que la
meitat de les persones aturades fa més de 2 anys que no troben
feina i que un 40% no rep cap prestació. Ens volen fer oblidar que
aquesta millora teòrica de l’economia del país no es veu reflectida en els nostres salaris rebaixats. Que cada dia centenars de
famílies han d’afrontar desnonaments, perquè no poden pagar les
quotes de la seva hipoteca i, a la vegada, donar menjar als seus
fills. Que han convertit la precarietat de les condicions laborals en
un signe de modernitat, quan no és altra cosa que explotació. Que
milers de joves perfectament qualificats han de creuar la frontera
del seu país per trobar a l’estranger les oportunitats i el futur que
aquí el mercat del treball els nega. Que les desigualtats de gènere
i la bretxa salarial cada cop són més grans. Aquesta és la situació
real, i en sabem les causes. Coneixem els responsables que han
fet possible un dels retrocessos més brutals que hem patit els treballadors i les treballadores d’aquest país. Són els responsables
d’impulsar reformes laborals contra la classe treballadora per generar un profund desequilibri a favor del poder dels empresaris i
empresàries i en detriment de la qualitat en la contractació, dels
salaris dignes, de la negociació col·lectiva i dels drets socials.
També convoquem aquest Primer de Maig enmig d’un duríssim
procés de confrontació per part dels poders més reaccionaris de
l’Estat contra les organitzacions sindicals de classe. És ben palesa
l’ofensiva contra el sindicalisme, els reiterats intents de desprestigi
i l’absurd intent de limitar la nostra capacitat de reivindicació. La
criminalització dels sindicalistes per la seva participació activa en
les convocatòries de vaga posa en evidència que s’ha fixat el dret
de vaga com un objectiu que s’ha de batre per intentar arrabassarnos una de les nostres principals eines de lluita per defensar els
nostres interessos legítims.
El Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, volem denunciar i
expressar la nostra solidaritat amb la situació d’explotació i persecució sindical que viuen molts treballadors i treballadores del món
a causa de l’avenç d’una globalització sense regles ni drets, i ens
unim al sindicalisme europeu per dir NO al TTIP (Acord transatlàntic

de comerç i inversió), que vol donar via lliure a les multinacionals
davant de les lleis dels estats que protegeixen els drets laborals,
mediambientals i de consum.
Per aquests motius, companys i companyes, el Primer de Maig del
2015, en què es commemora la primera celebració, a Barcelona,
del Dia Internacional del Treball que es va fer a l’Estat espanyol,
ha d’esdevenir un enorme clam de denúncia contra la situació
d’injustícia que s’ha instal·lat en les relacions laborals, per la creació d’ocupació de qualitat i amb drets i per uns salaris dignes.
En un clam contra les retallades i les privatitzacions dels serveis
públics, i de rebuig a la privatització de la sanitat catalana, que
està duent a terme el Govern de la Generalitat, i per exigir que
no s’aprofiti la crisi per desmantellar l’estat del benestar. En un
clam per exigir que la cobertura social arribi a tothom que pateix
aquesta crisi i que els drets de ciutadania no es vegin amenaçats
per interessos econòmics.
Hem de convertir aquest Primer de Maig en el primer pas cap a la
derogació de les reformes laborals i els seus efectes negatius, que
han convertit la contractació i els salaris en objecte de subhasta i
han donat més poder a l’empresariat enfront dels drets dels treballadors i treballadores; i en el primer pas de la recuperació del
poder adquisitiu dels salaris i de l’ocupació de qualitat. En un crit
contra la Llei de seguretat pública, “llei mordassa”, que pretén limitar la capacitat de la societat de manifestar-se, reivindicar els seus
drets i plantar cara als poderosos per donar pas a una ciutadania
resignada i atemorida que no lluita pel que és seu. En l’exigència
que es posi en marxa, ja, la renda garantida de ciutadania, perquè
les persones sense recursos econòmics no caiguin en la pobresa
i l’exclusió social. En la reivindicació d’un canvi de polítiques que
prioritzin les persones i la defensa de l’estat del benestar enfront
dels interessos econòmics i financers.
Per tot això, CCOO i UGT de Catalunya fem una crida perquè
aquest Primer de Maig esdevingui la demostració que el moviment obrer, les organitzacions sindicals i el conjunt dels treballadors i les treballadores no estem disposats a fer cap pas enrere
en la defensa dels nostres drets. Que no retrocedirem en la nostra
lluita per la justícia social. Que no abandonarem el combat per
una societat millor.
VISCA EL PRIMER DE MAIG! VISCA LA CLASSE TREBALLADORA!

