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28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, 2015

Sense discriminació, salut per a totes
Hem commemorat aquest 28 de maig en un context difícil. Malgrat les proclames del Govern, no
estem sortint de la crisi econòmica capitalista i patriarcal que ja fa set anys que dura, crisi que a Europa ha estat especialment forta per als països del
sud i que ha servit d’excusa per a la involució de
drets. L’atur colpeja fortament les dones, les treballadores veuen com empitjoren les seves condicions de treball. Al mateix temps, han augmentat
les desigualtats un 40%, entre la franja de població
més rica i la franja més pobra, i això té costos per
a la salut. Les dones, el jovent i la població emigrant són els més perjudicats. Hi ha, però, altres
situacions de vulnerabilitat: dones que pateixen
violència masclista, diversitat funcional, diversitat
sexual, de gènere, d’ètnia, d’origen, de treball…
Els serveis públics, en lloc de pal·liar aquestes
desigualtats, s’han retallat o bé s’han anul·lat
drets, entre ells el de l’assistència sanitària universal, que a Catalunya el Departament només
garanteix parcialment. S’han vist atacats els drets
sexuals i reproductius, s’han debilitat les polítiques mediambientals decisives per a la prevenció
del càncers. La crisi també ha estat l’excusa per
endurir les polítiques migratòries i d’acolliment a
persones refugiades de les guerres. I també els
acords econòmics que Europa ajuda a mantenir, si
no els promou, i que causen dolor i mort.
Malalties i problemes de salut crònics
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya del 2013,
el 38,6% de la població de totes les edats pateix
alguna malaltia o algun problema de salut crònic. El 12,4% de la població de 15 anys i més té
risc de patir un trastorn mental. Entre la població

de 15 anys i més, el 30,0% presenta problemes
com el dolor o el malestar, i el 19,5%, ansietat i/o
depressió. Totes aquestes dades contenen un alt
component de gènere i de classe social. Si parlem
d’embaràs, molt sensible a les condicions socials
i laborals, continua havent-hi taxes molt altes de
nadons prematurs i de baix pes. En l’atenció, hi
continua havent un biaix de tractament farmacològic per davant del model de promoció de la salut
i preventiu, el 63,0% de la població de 15 anys i
més i el 30,0% dels menors de 0 a 14 anys han
consumit algun medicament durant els dos dies
anteriors a l’entrevista de l’enquesta. També remarquem l’alta taxa de cesàries a Catalunya,
que ha passat de 22,6% el 1997 a 31,1% el 2013
(l’OMS en recomana entre un 5% i un 15%). En tot
aquest context, el Govern de la Generalitat no ha
parat d’eliminar recursos públics i els ha traspassat a les clíniques i als hospitals privats gràcies
a l’augment de la contractació d’aquests amb el
Servei Català de la Salut, entre d’altres. Cada cop
més, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha optat per
descapitalitzar la sanitat pública i per salvar les
clíniques privades. En aquestes circumstàncies, la
Unió Europea, amb l’acord del Govern espanyol i
els vots favorables de CiU, està negociant el TTIP,
un acord amb els EUA amb el qual els sistemes
públics de salut europeus seran un dels mercats
que s’obriran a la participació d’empreses dels
Estats Units.
Les polítiques del Govern de CiU, però, no es fan
sense contestació. Han sorgit lluites de moviments
arreu de Catalunya, en els quals CCOO hem estat
presents i que ara es multipliquen i s’unifiquen des
de la Marea Blanca de Catalunya.

editorial
LES ELECCIONS
DEL CANVI
El 24 de maig
la ciutadania
va votar per
un canvi de
polítiques i
de formes de
governar.
Les eleccions han reflectit el rebuig a les
polítiques d’austeritat, retallades i privatitzacions que han comportat molt patiment
per a la majoria de la ciutadania i que han
provocat atur, precarietat laboral, pobresa
i una creixent desigualtat. Avui queda clar
que tenir feina ja no és suficient per no
caure en la pobresa.
Però també ha quedat palès el rebuig a
les formes de governar. L’autoritarisme, la
persecució de la protesta social i laboral, i
la corrupció generalitzada es troben també
darrere del canvi de color polític de molts
ajuntaments i comunitats autònomes.
Pel que fa a Catalunya, s’ha constatat de
nou que els temes socials, els problemes
quotidians de la gent, no poden anar per
separat del debat nacional.
Caldrà ara que les expectatives generades
es tradueixin en unes polítiques i en unes
formes de governar que prioritzin les persones davant dels interessos econòmics
i que facin fora la corrupció de les institucions.

VISITA EL WEB DE L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA I PARTICIPA:

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/
www.ccoo.cat
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CCOO, contra les retallades, la mobilitat
geogràfica i un ERO forçós a CaixaBank
La direcció de CaixaBank ha plantejat la reducció de costos i de plantilla, mitjançant un
ERO que afectaria 750 persones, i la mobilitat
geogràfica.
CCOO ha proposat, d’una banda, seguir endavant amb el pla de relleu generacional, fet
que significa efectuar noves contractacions
de plantilla, tant per cobrir els dèficits ja existents com les sortides de les persones que es
prejubilin, i, d’altra banda, donar continuïtat,
els propers anys, als processos de prejubilacions, com el que està en marxa aquest any
2015.
CCOO, tal com ja havia anunciat, no acceptarà cap mesura d’ajustament salarial, cap
procés d’acomiadament col·lectiu, ni cap tipus de mobilitat geogràfica de caire forçós.
CCOO ha mostrat la seva sorpresa davant del
fet que la direcció plantegi que hi ha excedents de plantilla quan es perllonga la jornada
laboral de manera sistemàtica a tot el territori
d’actuació de CaixaBank.

CCOO exigeix un sistema de salut
públic, universal, gratuït i de qualitat
Les reivindicacions de CCOO:
• Cal potenciar polítiques de salut pública que tinguin a veure amb les condicions de treball i de vida,
desenvolupant l’estat del benestar, garantint l’actuació immediata sobre els grans focus de pobresa i
reforçant el treball en els grups més vulnerables. Desenvolupar la llei de dependència i d’autonomia
personal, i retirar lleis i normes regressives que empitjoren les condicions de vida i de treball.
• Cal garantir el dret a la salut i un model d’atenció sanitària públic, amb cobertura universal, sense
exclusions, equitatiu i finançat amb impostos progressius suficients per cobrir les necessitats de la
població, amb la derogació de decrets i lleis que s’hi oposin.
• Cal implementar polítiques de prevenció, detecció i coordinació per evitar els problemes de salut
i de vida que representa la violència masclista, amb l’aplicació de lleis i amb la dotació de recursos
suficients.
• S’ha de millorar l’atenció a les dones en els processos naturals (embaràs, part, lactància i menopausa), respectant els desitjos de les dones i reduint la medicalització i la tecnificació excessives.
Cal desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs assegurant els avortaments de les dones de 16 a 18 anys que ho desitgin. Cal reduir la
medicalització i promoure la capacitat de les dones usuàries en les autocures, aplicar la moratòria
respecte de la vacuna contra el papil·lomavirus humà, perquè és innecessària, és poc eficient i té
efectes secundaris greus, i millorar el cribratge poblacional per a la detecció dels càncers de coll
d’úter, pit i còlon.

Lliurament dels premis de poesia Martí
i Pol i José M. Valverde
CCOO de Catalunya, a través de la Secretaria
de Formació Sindical, Estudis i Cultura, lliurarà els premis de poesia en llengua catalana,
Martí i Pol i, en llengua castellana, José M.
Valverde, el pròxim dissabte 6 de juny, a les
19 hores, a la seu del sindicat a Barcelona.
L’acte també servirà per retre homenatge al
poeta obrer Ovidi Montllor.

CCOO rebutja el pla d’ajust plantejat
per General Cable
CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja el
pla d’ajust que ha anunciat la multinacional
General Cable, que pretén retallar 290 llocs
de treball a les plantes catalanes, una xifra
que representa un terç de la plantilla que té
a Catalunya. L’afectació per plantes seria:
128 a Abrera, 140 a Manlleu, 10 a Montcada
i Reixac, i 15 a les oficines centrals de Barcelona.
CCOO d’Indústria considera que aquesta
mesura és desproporcionada i exigeix a la
multinacional que retiri els acomiadaments i
s’assegui a negociar una solució que garanteixi l’ocupació i la continuïtat del projecte
industrial. CCOO recorda que la plantilla de
General Cable ja ha hagut d’assumir un important esforç en els darrers anys, amb un
ajust salarial l’any 2012 per evitar un expedient i la sortida de 200 treballadors de la
companyia l’any 2010.

CCOO celebra la paralització de la regulació de
l’activitat sanitària privada en centres públics
La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya
va demanar la dimissió del conseller de Salut, Boi
Ruiz, per l’intent de desmantellar el sistema sanitari
públic. I ho fèiem per tres qüestions fonamentals:
no s’escoltava la ciutadania ni el Parlament quan
demanaven reiteradament aturar la creació del
consorci sanitari a Lleida; per la publicació de la
Instrucció 05/2015, que permetria regular l’activitat
privada als establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), inclosos els de l’Institut Català de la Salut, i pel
projecte VISC+, que pretenia vendre les dades dels
pacients de la sanitat pública a entitats privades.
El Govern, darrerament, ha anunciat la paralització
del consorci sanitari a Lleida i, ara, la paralització de
la Instrucció 05/2015.
Des de CCOO, es valora favorablement, però es considera que no n’hi ha prou. Falta que es paralitzi el
projecte VISC+, ja que mantenir la confidencialitat
de les dades dels pacients és impossible, i amb la
salut no hi pot haver ànim de lucre. CCOO exigeix al
Govern la paralització definitiva dels tres projectes i
que aposti per una sanitat 100% pública i de qualitat.
Enfonsament d’una part del sostre dels quiròfans
de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
Recentment s’ha produït l’enfonsament de part del
sostre dels quiròfans de l’Hospital Dr. Josep Trueta

de Girona, cosa que ha
obligat la direcció del
centre a tancar-ne quatre i a precintar tota una
àrea per evitar un risc
biològic. L’enfonsament
ha estat conseqüència
del trencament d’unes canonades. CCOO reclama
un nou hospital per a Girona, i mentre no hi hagi una
decisió clara i ferma respecte a aquest tema, exigeix que el CatSalut deixi d’invertir en màrqueting
i en activitats supèrflues i faci una dotació pressupostària per mantenir l’Hospital Dr. Josep Trueta en
unes condicions òptimes, tant per als professionals
que hi treballen com per als usuaris i usuàries.
Al·legacions a la proposta de creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Davant l’obertura del període d’informació pública
per presentar al·legacions a la proposta d’acord pel
qual s’autoritza la creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), la Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya ha presentat un escrit amb les
esmenes i les al·legacions pertinents. CCOO sempre
ha tingut una posició contrària al fet que els serveis
públics tendeixin cap a un model que obri la porta al
sector privat, i sembla que la creació d’aquest consorci aniria en aquesta línia.
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CCOO d’Indústria i la
Federació Agroalimentària
celebren el 50è aniversari
de CCOO de Catalunya
amb un acte el 12 de juny,
al Centre Cultural Can
Fabra de Barcelona
Les federacions d’Indústria i Agroalimentària
de CCOO de Catalunya s’han volgut sumar a
la commemoració del 50è aniversari de CCOO
de Catalunya amb una festa oberta per a totes
les persones que han estat o estan vinculades
a aquesta organització. La festa tindrà lloc el
proper 12 de juny, a l’espai Josep Bota del Centre Cultural Can Fabra de Barcelona, a partir de
les 18 hores.
L’esperit d’aquesta festa vol esdevenir un punt
de trobada ludicocultural per compartir plegats
lluites viscudes, passades i presents, intercanviar vivències, reviure experiències i, sobretot,
pensar en el futur. Tot això es vol fer en un ambient distès i festiu on es podrà gaudir d’una
representació teatral que ens traslladarà als
inicis del sindicat, de música en directe, d’una
exposició gràfica i audiovisual del que han representat aquests 50 anys d’història i d’un petit
piscolabis.
Per ajudar a finançar la festa, aquestes federacions han preparat bons d’ajuda per valor
de 5 euros perquè tothom que vulgui hi pugui
col·laborar.

Campanya de micromecenatge per finançar el documental
‘Ni doblegats ni domesticats’
Dins del marc commemoratiu del 50è aniversari, les
federacions d’Indústria i Agroalimentària de CCOO de
Catalunya volem fer un documental en què repassem
les lluites dels principals sectors industrials i, al mateix temps, posem la mirada en l’Assemblea sindical
oberta.

Què representarà el documental? Serà una eina
per pensar el futur del sindicalisme en forma de curt
documental, des de l’església de Sant Medir fins a
l’Assemblea sindical oberta.

Per fer un documental d’aquestes característiques
necessitem uns fons dels quals no disposem, així que
estem fent una campanya de micromecenatge per
poder-los recaptar. El micromecenatge consisteix a sumar aportacions fins a aconseguir la xifra necessària,
12.000 euros en el nostre cas. Cada persona que fa una
aportació es converteix en mecenes del documental
i, a canvi, rebrà una recompensa que varia segons la
quantitat aportada: des d’unes xapes o una samarreta
fins a una reproducció d’un cartell del Perich.

Quants diners necessitem recaptar? 12.000 €

De qui és la iniciativa? La iniciativa sorgeix de
les federacions d’Indústria i Agroalimentària, però
aquest projecte s’ha de sentir com a col·lectiu, ja que
encara que repassem les lluites d’aquests sectors, són
també les lluites de tots i totes. Si alguna cosa podem
aprendre de cinquanta anys lluitant és que quan ens
unim, ho podem tot.

CCOO homenatja Cipriano García en el
20è aniversari de la seva mort
Amb motiu del 20è aniversari de la mort de l’històric sindicalista Cipriano García, la Fundació Cipriano García - CCOO
de Catalunya va organitzar l’acte “Recordant Cipriano García:
pensament, compromís i militància”, que va tenir lloc el dilluns 18 de maig, a la seu central del sindicat a Barcelona.
Sin
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, i hi van intervenir Andreu Mayayo, catedràtic
d’història de la Universitat de Barcelona; José Luis López Bulla, secretari general de CCOO
de Catalunya entre el 1976 i el 1995, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya. L’acte va servir per recordar la figura destacada i imprescindible d’un home que va
ser fonamental en la construcció de CCOO i en la lluita pels drets socials, laborals i nacionals
de Catalunya. Avui, més que mai, l’ombra del Cipri és allargada, un autèntic referent de com
s’han de fer les coses per canviar allò que està malament.

Com es titularà? Ni doblegats ni domesticats.

Com es poden fer aportacions? A la pàgina web de
la campanya: vkm.is/docuCCOO. Entra-hi, hi trobaràs
els diferents tipus d’aportacions i podràs triar la que
prefereixis. També pots aportar diners en metàl·lic a la
Federació d’Indústria, a la tercera planta de la seu de
Via Laietana, 16, de Barcelona.
Què hi guanyeu fent-hi aportacions? Cada aportació converteix la persona que la fa en mecenes del
projecte i té una recompensa diferent segons la quantitat aportada, des d’unes xapes o una samarreta fins
a una reproducció d’un cartell del Perich, a més a més
d’una còpia del documental.
Necessitem la teva ajuda per assolir el finançament
necessari. Perquè això sigui així no només necessitem
que facis una aportació al projecte, sinó que col·laboris
amb nosaltres a difondre’l: volem que tots els delegats i delegades i afiliats i afiliades se n’assabentin i
facin la seva aportació. En els diferents perfils de CCOO
d’Indústria a les xarxes socials, hi trobaràs missatges i
imatges que podràs difondre per ajudar que la campanya de finançament arribi a més gent.
Col·laborar en el finançament del documental s’ha de
convertir també en un compromís amb el sindicalisme
del futur. Ha de servir per generar una comunitat de
cara a l’Assemblea sindical oberta per debatre sobre
les transformacions que ha de fer el sindicalisme.
No esperis a fer la teva aportació, fem sentir la
nostra veu!
http://www.verkami.com/locale/ca/projects/11866
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Entra al Parlament la ILP contra els
desnonaments i la pobresa energètica

Les entitats i organitzacions adherides a la ILP Habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica,
entre les quals CCOO de Catalunya, es van
citar ahir davant del Parlament de Catalunya
per realitzar una entrada simbòlica de la ILP
al Parlament, on es va fer públic el nombre
de firmes recollides. Cal dir que s’ha arribat a
les 143.380 signatures, xifra que supera amb
escreix les 50.000 signatures necessàries perquè la ILP sigui tramitada al Parlament. Ara

l’Institut d’Estadística (IDESCAT)
ha de fer el recompte i validar
les signatures necessàries perquè avanci el
tràmit.
Coincidint amb l’acte del Parlament, aquest dijous es va posar en marxa l’anomenat “Comptador de la vergonya” a la portada del web
www.ilphabitatge.cat, on s’aniran sumant els
43 desnonaments i 443 talls de subministrament que es produeixen cada dia mentre la ILP
sigui al Parlament en espera de ser aprovada.

CCOO participa en un projecte internacional
contra l’explotació laboral en el sector agrícola
La Fundació Cipriano García i la Secretaria
d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO
de Catalunya participen en el projecte AGREE
(Agricultural Job Rights to End Foreign Workers
Exploitation), que està co-finançat per la Comissió Europea amb el programa Prevenció i
lluita contra el crim, que finança la recerca i la
formació en el camp de la lluita contra el tràfic i
l’explotació de treballadors i treballadores.
Aquest projecte està liderat per l’Associazione Bruno Trentin, un centre de recerca i iniciativa de
formació del sindicat italià CGIL, i compta també amb la participació del sindicat romanès CNSLR
Fratia i del centre d’investigació CPE.
L’objectiu del projecte és compartir bones pràctiques a l’hora de combatre el treball forçós i de
promoure la lluita contra aquest treball. El projecte se centra en un ventall de contextos locals,
dels quals els treballadors i treballadores, els sindicats, les autoritats i els actors locals formen
part, per implementar les intervencions destinades a millorar les condicions de vida dels treballadors i treballadores del sector agrícola.
El passat 22 de maig es va organitzar a CCOO la presentació de l’estudi “La explotación laboral
severa de extranjeros en el trabajo agrícola en Cataluña”, fet per la Fundació Cipriano García sobre
el fenomen estudiat i es va constituir la xarxa de tots els actors involucrats.
L’estudi, el podeu trobar en aquest enllaç:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Recerca%20AGREE%20complert%20versió_22_05_15.pdf

El proper 4 de juny, a les 16 h

CCOO organitza una
jornada de debat
sobre el model
sindical alemany
La Fundació Cipriano García i la Secretaria
d’Internacional, Migracions i Cooperació de
CCOO de Catalunya organitzen una sèrie de
debats sobre els diferents models sindicals
europeus coincidint amb el procés organitzat al voltant de l’Assemblea sindical oberta.
Després de la darrera jornada sobre el
“Model escandinau”, el proper dijous, 4 de
juny, a les 16 hores, se celebrarà a la seu
del sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16)
la jornada sobre el “Model alemany”, amb
la participació de Heinz Bierbaum, doctor
en economia i expert en CEE alemanys. La
salutació de l’acte anirà a càrrec de Montse
Delgado, secretària de Formació Sindical,
Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya,
i la presentació de la jornada, a càrrec de
Javier Pacheco, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya.
La cloenda de la jornada sobre el “Model
alemany”, la farà Ricard Bellera, secretari
d’Internacional, Migracions i Cooperació de
CCOO de Catalunya.
Aquestes jornades serviran per conèixer de
ben a prop els models sindicals existents,
no tan sols per entendre millor la diversitat i el potencial del sindicalisme europeu,
sinó també per millorar la col·laboració en
instruments compartits com les federacions
europees o els comitès d’empresa europeus.
Aquest debat és especialment rellevant i
actual en el marc del proper congrés de la
Confederació Europea de Sindicats (CES) a
París, que haurà de reforçar la confluència
del sindicalisme europeu, com també pels
reptes i els debats que han sorgit en el marc
de la crisi social i financera, però també institucional i política que s’ha viscut aquests
darrers anys.
A part del “Model alemany”, en properes
jornades s’analitzarà també el “Model anglosaxó”, al juny, i el “Model llatí”, al setembre.
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