butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya
Núm. 226 - dimecres, 16 de setembre de 2015

CCOO de Catalunya reclama celeritat i
iniciativa en la preparació de l’acolliment
de refugiats i ofereix els seus recursos i
capacitats per garantir un màxim de qualitat
Davant la situació
d’emergència que
s’ha creat al voltant
del flux de refugiats
i refugiades que arriben a les fronteres
de la Unió Europea,
CCOO de Catalunya
demana que hi hagi
una resposta que estigui a l’altura del repte humanitari que aquest suposa. La proposta de la
Comissió Europea de reubicar 15.000 persones
a l’Estat espanyol exigeix celeritat i complicitat
institucional per garantir un màxim de qualitat en
l’acolliment de les persones que arribin als nostres pobles i ciutats.
En aquest sentit, CCOO de Catalunya ofereix els
seus recursos i capacitats als ajuntaments i a la
Generalitat per poder facilitar, en la mesura del
possible, aquest procés.
Oferiment de CCOO de Catalunya
- Posem al servei de l’acolliment l’estructura
del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers, amb presència a tot el territori català, per
poder reforçar els processos d’assessorament
als ciutadans i ciutadanes que arribin i també
per a la mediació i l’assistència que calguin en
l’acolliment familiar o institucional dels refugiats
i refugiades.
- A l’hora de tramitar les sol·licituds d’asil, posem
a disposició de les entitats que se’n facin responsables, d’aquest procés, el suport legal dels
nostres experts i expertes, per poder fer front,
amb la celeritat necessària, a les necessitats que
es puguin presentar.
- Per agilitar el procés d’adaptació dels refugiats i refugiades, CCOO de Catalunya ofereix les capacitats
i els recursos del Centre de Formació de Persones

Adultes Manuel Sacristán per facilitar l’aprenentatge
lingüístic i la sensibilització intercultural.
- Si les institucions volen promoure l’acolliment
transitori de refugiats i refugiades, oferim també
el reforç d’aquest procés recollint i canalitzant
les ofertes que arribin dels nostres afiliats i afiliades i delegats i delegades.
- Per alleugerir les circumstàncies extremes en
les quals s’està desenvolupant l’acolliment de
refugiats al Líban, la Fundació Pau i Solidaritat,
amb projectes en funcionament en aquest país,
posa a disposició les seves estructura i la seva
experiència en cooperació.

Suport a les mobilitzacions
Al marge d’aquestes mesures, sembla evident
que per poder evitar més incertesa i precarietat
als refugiats i refugiades convé intervenir amb
determinació en els motius que han forçat tantes
persones a fugir i que amenacen les persones
que s’han hagut de quedar als seus països, amb
la conseqüència de posar en perill les seves
vides. En aquest sentit, CCOO de Catalunya va
donar suport i va participar en la manifestació
convocada per les plataformes Unitat contra el
Feixisme i el Racisme i Stop Mare Mortum, el
passat dissabte, a Barcelona.

editorial
La tardor també
serà calenta

El panorama econòmic, social i laboral que
ens hem trobat tornant en acabar l’estiu no
ha canviat gens. L’atur, la precarietat laboral,
la pobresa i les desigualtats continuen sent
els elements principals del nostre mercat de
treball.
La recuperació no arriba a la gent. La temporalitat i la precarietat laboral són la tònica en
les noves contractacions (de cada 10 contractes que es fan 9 són temporals i continua
el frau en la contractació en forma de falsos
autònoms o d’acomiadaments al juliol per
estalviar el pagament de vacances). L’atur es
cronifica i cada cop hi ha més gent sense
cap ingrés.
Continuen els conflictes laborals a empreses
com Valeo, Vodafone-Ono, Inovyn-Solvay, o
en sectors com les subcontractes d’Endesa i
Movistar, o el de la geriatria per evitar la pèrdua d’ocupació i en defensa del treball digne.
Una tardor també marcada per les conteses
electorals a Catalunya i Espanya, que haurien de servir per donar sortida a la greu crisi
política i institucional que vivim.
En aquest context, CCOO continuarem pressionant al carrer, a les taules de negociació
i a les institucions, al costat de la gent, reclamant solucions als problemes reals del
país.

www.ccoo.cat
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L’actitud de la patronal aboca de
nou el sector elèctric al conﬂicte
En la darrera reunió de la mesa negociadora del sector auxiliar del muntatge i el
manteniment elèctrics de Catalunya, per
regular el sector, s’ha evidenciat la manca
absoluta de voluntat negociadora per resoldre el conflicte existent de la patronal
ADEMI, que va manifestar que no vol continuar negociant si no hi ha més implicació
per part d’Endesa, que ja ha deixat clar que
no es pensa implicar en aquest procés de
regulació sectorial.
Aquesta situació aboca de nou al conflicte
el sector elèctric, excessivament precaritzat per les polítiques d’externalització i la
falta d’inversions d’Endesa, la irresponsable explotació del negoci per part de les
empreses contractistes i la falta de control
i regulació de l’Administració d’un sector
que és estratègic. CCOO d’Indústria ha
convocat la seva coordinadora de delegats
del sector elèctric per analitzar la situació
i decidir quines accions de mobilització
s’emprendran en les properes setmanes.

CCOO convoca mobilitzacions
a Vodafone-ONO contra els
acomiadaments
Emmarcat en el calendari de concentracions en contra dels expedients de regulació d’ocupació (ERO) en ambdues companyies, i que afectarien fins a un total de
1.298 treballadors i treballadores, dissabte
passat es va celebrar, davant una botiga de Vodafone de Barcelona, un acte de
protesta. Per CCOO, no existeixen ni causes econòmiques ni productives i, encara
menys, organitzatives, que puguin justificar la destrucció d’aquesta enorme quantitat de llocs de treball. CCOO protesta amb
l’objectiu de la retirada d’aquests ERO i
sol·licita l’obertura d’una taula de negociació que, dins del Pla estratègic de Vodafone Espanya, implementi un pla d’ocupació
i afectació amb l’objectiu d’identificar els
possibles desajustaments i implementar
models alternatius sense arribar a imposar
l’externalització com a única mesura. De
moment hi ha convocada vaga els dies 21,
28, 29 i 30 de setembre.

Gran mobilització en defensa de la indústria
a Catalunya

Centenars de treballadors i treballadores es van
concentrar, el dimecres 9 de setembre, davant la
seu de Foment del Treball per reivindicar la defensa de la indústria a Catalunya i dels llocs de treball,
sumant-se així a la convocatòria conjunta feta per
les federacions industrials de CCOO i UGT davant
la confluència de diversos conflictes industrials
que posen en risc tant la mateixa activitat com els
llocs i les condicions de treball. L’objectiu era recordar a les administracions, als poders públics, a
l’empresariat i a la societat en general que sense
indústria no hi ha futur.
En la concentració es van fer visibles els principals
conflictes que estan oberts en els sectors industrials. Els treballadors i treballadores de Valeo Clima, que van protestar contra la deslocalització de
l’activitat productiva a Saragossa i el tancament de
la planta de Martorelles; els d’Inovyn-Solvay, que
veuen perillar els seus llocs de treball i la continuïtat
de la planta de Martorell, per la decisió del Ministeri d’Indústria de deixar-los fora de la subhasta del
contracte elèctric d’interrompibilitat; els de Schlegel

Taliana contra el tancament anunciat a Terrassa; els
d’U-Shin (Abrera), als quals l’empresa ha plantejat
unilateralment una rebaixa salarial del 30%, etc.
També s’hi van sumar els treballadors i treballadores de les empreses contractistes d’Endesa i Red
Eléctrica, davant la manca de voluntat negociadora de la patronal, que aboca de nou el sector del
muntatge i el manteniment elèctrics al conflicte per
exigir una regulació del sector que garanteixi unes
condicions salarials i laborals dignes.
Abans de finalitzar la concentració, delegats i delegades de Solvay i Valeo van fer la lectura d’un
manifest conjunt signat per CCOO i UGT en el qual
rebutgen que les empreses continuïn aprofitant la
reforma laboral per retallar llocs de treball i drets laborals; exigeixen a l’Administració polítiques industrials actives i reals en defensa del teixit industrial
del país, i insisteixen en la necessitat que es faci un
canvi de model productiu que aposti per una ocupació de qualitat, que fomenti la R+D i que promogui
sectors estratègics i processos i productes de més
valor afegit.

Valeo ja té el seu documental
Produït per la voluntarietat de Yakima Film, el dimecres 23 de setembre el
cinema Girona de Barcelona acollirà l’estrena del documental Valeo no se
cierra, dedicat a la lluita dels treballadors i les treballadores de Valeo per
evitar que es tanqui la seva fàbrica de Martorelles. La projecció és a les 22
hores, és gratuïta amb invitació, però hi ha uns bons solidaris de 3 euros. No
us el podeu perdre.
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CCOO torna a reivindicar la Catalunya social en
la Diada de l’11 de Setembre
Un any més, CCOO de Catalunya va participar en
els actes de la Diada Nacional, el passat 11 de
Setembre. I, un cop més, ho va fer amb les entitats de la campanya “Per una Catalunya social”,
amb la qual va realitzar la tradicional ofrena floral
al monument de Rafael Casanova, amb la reivindicació de la Catalunya social i el dret a decidir de
la ciutadania sobre el seu futur i, molt especialment, sobre les polítiques de retallades socials
que ha dut a terme el Govern de la Generalitat.
El lema va tornar a ser “Per una Catalunya social,
#jovulldecidir”. Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, va encapçalar la

delegació del sindicat. Gallego va participar també a l’acte d’homenatge a Salvador Allende que
va tenir lloc a la plaça del mateix nom que es
troba al barri del Carmel de Barcelona.

CCOO convoca mobilitzacions en el sector de la
geriatria i la dependència
La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya,
compromesa des de sempre amb els drets dels
treballadors i treballadores de la geriatria i la dependència, ha fet una crida als treballadors i treballadores del sector perquè s’uneixin a la lluita
que el sindicat ha iniciat per posar fi a la precarietat de les seves condicions de treball i de vida.
Aquesta mobilització se centra en quatre reivindicacions fonamentals: el conveni col·lectiu
d’àmbit de Catalunya, la disminució de la càrrega
assistencial i l’ampliació de plantilles, les jornades, torns i horaris de treball compatibles amb la
conciliació familiar, i els salaris dignes.
L’objectiu lucratiu de la majoria d’empreses
d’aquest sector condiciona la qualitat assistencial que s’ofereix a la gent gran. A aquesta qualitat, sigui la que sigui, s’hi arriba per l’esforç i
la dedicació diària i contínua de qui cuida i atén
aquestes persones grans, amb unes càrregues
de treball que tenen conseqüències en la seva

salut o que donen lloc a la impossibilitat de ferho millor.
La dependència, des del punt de vista polític, és
un problema del qual es desprenen amb facilitat
els que governen, oferint-la com a negoci a grans
corporacions i/o empreses privades. En general,
la societat també ho viu com un problema i no
com una solució a una etapa vital més.
CCOO fa una crida a lluitar per un nou model de
dependència, per la dignitat dels nostres pares i
avis, per la qualitat en les cures i per les condicions de treball.
La Federació de Sanitat de CCOO ha convocat dues concentracions. La primera, el dijous
17 de setembre a Tarragona, concretament
davant els Serveis Territorials de Benestar
Social, avinguda d’Andorra, 7, d’11 a 11.30
hores. La segona serà a Barcelona, a la plaça
de Sant Jaume, el divendres 18 de setembre,
a les 11.30 hores.

El Servei Lingüístic
de CCOO us anima
a apuntar-vos al
programa “Voluntariat
per la llengua”
El Servei Lingüístic us
anima a apuntar-vos al
programa del “Voluntariat per la llengua”
(V×L), que consisteix a formar una
parella lingüística entre
una persona que sap català,
però no el parla de manera ﬂuida
(aprenent/a), i una persona que sí
que el parla habitualment (voluntari/
ària). També és possible constituir
grups de conversa.
Només cal que disposeu d’1 hora
lliure a la setmana ﬁns a assolir un
total de 10 hores de conversa. El
Servei Lingüístic s’encarregarà de
trobar un aprenent/a o voluntari/ària
per a vosaltres i de fer el seguiment
de la parella o grup. Així mateix, en
el moment de la constitució us repartirà material promocional del programa així com el carnet V×L, que permet obtenir descomptes en diversos
equipaments culturals i establiments
de tot Catalunya.
La constitució de parelles ha començat aquest mes de setembre,
de manera que ja us podeu apuntar
al programa enviant un correu electrònic amb el vostre nom i cognoms,
telèfon i edat a sl@ccoo.cat, o bé
trucant al 93 481 29 10 (Barcelona),
972 26 00 94 (Girona) o 973 26 36 66
(Lleida).
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El sindicat us convida a participar el proper dissabte
en la 2a Diada del Treball Digne de CCOO de
Catalunya, que se celebra a Terrassa
El proper dissabte, 19 de setembre, celebrarem la 2a Diada del Treball Digne de CCOO de Catalunya.
Enguany tindrà lloc a Terrassa, concretament a la zona anomenada els Bellots. Aquesta festa intergeneracional vol ser un espai de trobada per a la gent de CCOO i un acte de commemoració del 50è
aniversari de CCOO de Catalunya. Una diada a la qual us convidem a participar. També us animem a
fer-ne tota la difusió que cregueu convenient.
Programa de la jornada
11.00 h Acte institucional del 50è aniversari de CCOO de Terrassa. Passeig de les Lletres, Terrassa.
12.00 h Obertura de l’espai infantil i del servei de bar-cafeteria.
13.00 h Parlaments. Hi intervindran Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central; Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i Jordi Ballart,
alcalde de Terrassa.
13.30 h Acte de reconeixement als 25 anys d’afiliació.
13.45 h Acte de commemoració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya.
14.00 h Dinar (graellada, pa, aigua i vi). Prèviament s’hauran d’haver adquirit els tiquets.
16.00 h Concert. Ràdio Vintage Club.
Més informació: http://goo.gl/11lJv8.
Telèfons dels locals de CCOO: Sabadell (93 715 56 00), Terrassa (93 780 71 66)
i Manresa (93 873 00 00).
Adreça electrònica: vocc_catc@ccoo.cat

Miquel Lluch, nou
secretari general
de la Federació de
Pensionistes i Jubilats
Miquel Lluch és el
nou secretari general de la Federació
de Pensionistes i
Jubilats de CCOO
de
Catalunya.
Lluch ha estat
escollit en un recent consell
de la Federació, on ha substituït
Jaume Huguet, que deixa el càrrec per raons personals. Miquel
Lluch és un històric sindicalista
de CCOO i fins ara era el responsable d’Organització, Comunicació i Internacional de la
Federació que passa a dirigir.

La Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació convida a un
acte públic amb representants polítics, el 22 de setembre
Sota el títol “Com garantim el dret a la informació i la comunicació de
la ciutadania després del 27-S?”, la Xarxa DIC - Xarxa Ciutadana pel
Dret a la Informació i la Comunicació, de la qual forma part CCOO de
Catalunya, convoca partits polítics i moviments socials a debatre sobre
els drets d’informació i comunicació el proper 22 de setembre. Els punts
per tractar seran:
• Té la societat catalana ben garantit el dret a la informació?
• Els mitjans públics són prou plurals i neutrals? Ho és la CCMA o els
mitjans públics locals de Catalunya?
• Els mitjans privats han de garantir el dret a una informació veraç i
plural?
• Com pot participar la societat civil en la gestió dels mitjans?
• Com es pot garantir la legalitat i la viabilitat dels mitjans comunitaris?
• Com es pot assegurar el dret a l’educació en comunicació de la ciutadania?

El proper 27-S la ciutadania de Catalunya elegirà la seva representació al Parlament en una legislatura política marcada per la relació amb
Espanya. En l’àmbit espanyol la “llei mordassa” ha limitat la llibertat
d’expressió, el dret a manifestació i també el dret a la informació. Des
de la Xarxa DIC, volem posar el focus en el dret a la informació i la
comunicació de la ciutadania com a drets bàsics en democràcia. Actualment ja existeix el mandat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
en el seu article 52, per legislar i garantir el dret a la informació, encara
no desenvolupat.
Les principals candidatures al Parlament exposaran les seves propostes
i respondran a les preguntes que es facin des dels moviments socials
presents, a banda de les persones assistents que ho facin a títol individual. S’espera la participació de Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, CUP,
Junts pel Sí, PSC, PPC i UDC.

Dia i hora: 22 de setembre del 2015 a les 19.00 h.
Lloc: sala d’actes de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, c/ Doctor Aiguader, 18, metro
Barceloneta, Barcelona.
Organitza: Xarxa DIC - Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació.
Cal confirmar assistència a l’adreça de correu electrònic dretalainformacio@gmail.com
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Acaben cinc anys de govern de CiU amb una caiguda del 16,6%
del pressupost en educació a Catalunya
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
ha presentat un informe de valoració dels cinc
anys de govern de CiU en l’àmbit educatiu, així
com les previsions per al nou curs 2015-2016.
El balanç dels cinc anys de la gestió de la consellera Irene Rigau ha estat certament preocupant, malgrat les grans mostres de cofoisme
mostrades per la responsable del Departament
d’Ensenyament. Les dades són contundents
i demostren que l’educació no ha estat una
prioritat per als governs d’Artur Mas. Mentre
que el pressupost global de la Generalitat s’ha
reduït un 7,01%, el d’educació ha patit una reducció del 16,6%. Això vol dir que a Catalunya
s’han deixat d’invertir més de 3.000 milions
d’euros en educació. I aquesta dada és sorprenent i molt injusta si veiem que l’alumnat
s’ha incrementat en un 5,2% en cinc anys,
mentre que el professorat als centres públics
ha caigut un 2,20%. Segons estimacions de
CCOO de Catalunya, si s’hagués mantingut la
proporció entre docents i alumnat des del curs

2010-2011 fins avui, en aquests moments farien falta uns 7.400 professors més dels que hi
ha actualment.
El document presentat a la premsa pel secretari general de la Federació d’Educació de
CCOO de Catalunya, Manel Pulido, fa un repàs
detallat de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’educació, amb un
augment de la precarietat, així com de les
males previsions del Departament per afrontar
la creixent pobresa infantil. Les dades de les
ràtios excessives, així com de les mancances
en universitats, educació especial o formació
professional conformen aquest document de
CCOO, en el qual també es reclama al Departament que informi el professorat de com
afectarà enguany l’aplicació de la LOMCE als
centres escolars, i actuï de manera decidida
contra les dades de fracàs escolar que patim
a Catalunya. CCOO ha destacat i ha criticat la
manca de diàleg mostrat durant tots aquests

anys pel Departament d’Ensenyament i, en especial, per la seva titular.
Trobareu totes les dades de l’informe en
aquest enllaç:

http://bit.ly/1QfdhNq

Neix la Plataforma en defensa dels serveis de protecció a la infància i l’adolescència
La manca de supervisió i control eficient per
part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) sobre el funcionament dels centres de protecció de menors ha provocat importants irregularitats en
l’atenció dels menors tutelats. Personal insuficient per atendre les necessitats especialitzades dels infants i dels adolescents, reducció

de despeses que no cobreix la Seguretat Social (ulleres, visites al dentista, etc.), condicions laborals precàries, dèficits en l’atenció
socioeducativa, etc.
Cansats de declaracions de bones intencions
per part de la Generalitat que es tradueixen en
un empitjorament de la qualitat de vida dels
menors atesos, els treballadors i treballadores

del sector social organitzats en el col·lectiu
DASC (Defensem l’Acció Social i Comunitària) i
en els sindicats CCOO, CGT i UGT han creat la
Plataforma en defensa del sector de protecció
a la infància i l’adolescència, amb l’objectiu de
denunciar la situació d’aquests centres i exigir
un canvi en la política de gestió, en la qual ha
de prevaler l’interès superior del menor.
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