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Aquesta tarda s’estrena el documental
‘Ni doblegats ni domesticats’
El projecte de curtmetratge documental Ni doblegats ni domesticats, promogut per les federacions d’Indústria i Agroalimentària, s’estrena avui
divendres, 29 d’abril, a les 18 hores, a la sala
d’actes de CCOO de Catalunya. Un cop finalitzada
la projecció, s’obrirà un col·loqui amb la participació de representants del sindicat i els autors
del documental. L’estrena s’emmarca en els actes de la setmana cultural de CCOO al voltant del
1r de Maig. En els darrers mesos, la productora
COMPACTO ha anat donant forma al projecte Ni
doblegats ni domesticats, un híbrid en què ficció i documental s’entrellacen per plantejar els
reptes de futur que ha d’afrontar el sindicalisme
de classe i CCOO, com a sindicat, d’una manera
fresca i desimbolta, incorporant l’opinió dels més
joves, sense oblidar les grans lluites que ens van
permetre assolir drets laborals i socials, millorar
les condicions de treball i lluitar per una societat
més justa. En el marc de l’acte es farà entrega de
les recompenses als mecenes que han ajudat a
fer possible aquest projecte, a través de la plataforma de micromecenatge Verkami.

Mobilitzacions a Sant Cugat i a Mataró
en defensa dels llocs de treball a Delphi
i Procter & Gamble
CCOO va ser al costat dels treballadors i les treballadores de Delphi i Procter & Gamble que es
van manifestar pels carrers de Sant Cugat i de
Mataró, respectivament, en defensa dels seus
llocs de treball i de la continuïtat de les plantes.
Les mobilitzacions van tenir lloc el passat 16
d’abril i en ambdós casos van ser molt nombroses i van rebre el suport dels consistoris de les
dues ciutats.

Conflictes oberts a Metro, FCC Construcción,
TV3 i Catalunya Ràdio

El 25% de les empreses catalanes no dediquen
ni un euro a la prevenció de riscos laborals dels
seus treballadors
En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el treball el 28
d’abril, el Departament de Salut Laboral de CCOO
de Catalunya ha presentat un informe balanç de
la salut laboral a Catalunya el 2015. El document
es fonamenta en tres eixos, que són els accidents
de treball, les malalties causades pel treball i la
prevenció a les empreses. Segons aquest estudi, es consolida un augment d’accidents laborals
amb baixa, concretament un 6,02% respecte
del 2014. Lamentablement, cal dir que el 2015
han augmentat en 70 les persones accidentades a Catalunya per cada 100.000 treballadors
ocupats i que aquest augment es concentra
majoritàriament en els accidents de treball mortals i greus. És evident que en aquestes dades
negatives tenen molt a veure les reformes laborals, la precarització, les polítiques d’austeritat i
l’empitjorament progressiu de les condicions de
treball d’aquests últims anys.
Respecte de les malalties professionals, l’estudi
detecta que durant el 2015 s’han comunicat un
total de 4.301, xifra que significa una reducció
del 0,65% respecte de l’any 2014. La dada més
contundent és la que fa referència al fenomen de
la infradeclaració, ja que s’estima que a Catalunya hi ha un 76% de malalties relacionades amb
el treball que no es declaren.
Incompliment de la llei
Finalment, l’informe posa en evidència la contundent caiguda de la prevenció de riscos laborals a

En els darrers dies han continuat oberts diferents conflictes amb aturades i vagues a Metro
de Barcelona, a FCC Construcción i a TV3 i Catalunya Ràdio. A Metro continuen enfrontades les
posicions respecte del conveni i dels aspectes
salarials, fet que ha portat la plantilla a convocar
noves aturades parcials els dies 26 i 27 d’abril.
El 26 d’abril també s’ha viscut una vaga de 24
hores a FCC Construcción contra l’ERO presentat
per l’empresa i que pot deixar al carrer uns 700
treballadors. Finalment, cal destacar les vagues
parcials que han tingut lloc a TV3 i Catalunya Ràdio els dies 23 i 26 d’abril contra la decisió de
l’empresa de demanar 7 anys de presó contra
un treballador per filtrar suposadament un document en el procés de l’ERO. CCOO ha donat
suport a totes aquestes plantilles en les seves
reivindicacions. Finalment, afegir també la mobilització que va tenir lloc ahir en el marc de la
reunió de la Junta d’Accionistes de CaixaBank,
amb l’objectiu de reclamar el conveni de caixes
d’estalvi.

les empreses, fet que CCOO considera una situació urgent que requereix recursos, accions i control. Segons l’informe de CCOO, a Catalunya tenim encara 144.314 treballadors i treballadores,
un 6,4% de tota la població treballadora, que no
disposa de cap modalitat preventiva a les seves
empreses, és a dir, que el 24,5% de les empreses
no compleix l’obligació legal de garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, tal
com diu la llei aprovada ara fa 20 anys. De les
empreses que tenen organitzada la prevenció, en
un 70% dels casos ho fan amb un servei de prevenció aliè, fet que és molt alarmant, ja que les
empreses de més de 250 treballadors estan obligades a tenir-ne un de propi, i en exclusiva quan
realitzen activitats d’especial perillositat. Sembla una broma la dada de l’informe que mostra
com s’ha reduït la despesa de les empreses en
la contractació dels serveis de prevenció aliens,
que dediquen 6,88 hores presencials a l’any a fer
accions preventives per a la totalitat dels treballadors i treballadores de l’empresa. És clarament
insuficient per prestar un servei adequat per
garantir la seguretat i la salut dels treballadors
i treballadores.
L’informe també recull les propostes de CCOO
per canviar la tendència negativa a Catalunya en
la prevenció de riscos laborals. En aquest enllaç
trobareu l’informe sencer:

http://bit.ly/1WStspF

28 d’abril: CCOO reclama seguretat i
salut en el treball
El 28 d’abril, amb motiu del Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO de Catalunya
va organitzar una assemblea de delegats i delegades
i una acció de protesta per exigir més prevenció a
les empreses.
A l’assemblea es va mostrar una taula d’experiències
sobre els riscos ergonòmics a l’empresa, i un cop
acabada els delegats i delegades de CCOO van pujar
la Via Laietana fins a la seu de la patronal Foment del
Treball, on es va fer una performance reivindicativa
amb l’aixecament d’un mur simbòlic.
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Les malalties relacionades amb el treball van costar 2 mil milions
d’euros a la sanitat pública catalana, l’any 2015
El Departament de Salut Laboral de CCOO de
Catalunya ha presentat un informe sobre la situació i l’impacte de la declaració de les malalties relacionades amb el treball a Catalunya, que
també inclou una estimació dels costos que té
per al sistema públic la no-declaració de moltes
malalties professionals. L’informe conté dades
demolidores.
Les dades recollides en aquest informe demostren
que la infradeclaració de les malalties laborals al
nostre país és un problema d’una gran magnitud.
Donem un cop d’ull als elements més destacats.
Al nostre país existeix clarament el fenomen de la
infradeclaració de les malalties professionals, fet
que comporta conseqüències per a les persones,
per la dimensió col·lectiva que té (el que no es
declara no existeix i, per tant, no se’n fa prevenció) i perquè suposa una sobrecàrrega financera
per a la sanitat pública.
La legislació estatal en matèria de notificació i
declaració de les malalties laborals no ha fet
millorar el registre de malalties professionals tal
com es pretenia amb el canvi legal el 2015. Tot al
contrari, s’ha consolidat aquesta infradeclaració.
Però la legislació no és l’única causant d’aquest
fenomen, perquè el comportament és diferent
depenent de cada comunitat autònoma. Per tant,
la presència de procediments i polítiques públiques que ho facilitin acordades amb els agents
implicats corregeixen aquest problema.
El 76% de les malalties professionals no es
declaren
L’estimació dels nous casos que es van produir el
2015 de malalties relacionades amb el treball su-

posen un 76% d’infradeclaració, és a dir, malalties professionals que no es van declarar com
a tals. A Catalunya se’n van comunicar 3.316
casos i s’estima que se’n van produir 13.800.
Les malalties osteomusculars suposen un 35%
d’aquest subregistre, i les malalties de la pell,
un 14,21%. Destaca de manera preocupant el
comportament de la notificació del càncer laboral. L’any 2015 es va comunicar només 1 cas, i
s’estima que es van diagnosticar 903 casos. El
cert és que a Catalunya es pot estimar que el
2015 més d’un milió i mig de persones van patir
malalties relacionades amb el treball.
CCOO de Catalunya estima que les malalties laborals a Catalunya han significat l’any 2015 una
despesa de més de 2.010 milions d’euros per a la
sanitat pública, quantitat que significa un 21,7%
de tota la despesa pública catalana.

Davant d’aquestes dades, CCOO situa la necessitat d’intervenir en el conjunt dels àmbits on té
conseqüències, sobretot després de l’impacte
que han tingut les darreres reformes laborals,
que han precaritzat el nostre mercat de treball
i han empitjorat les condicions laborals, amb la
qual cosa han generat més dany, més patiment i
més malaltia a la gent treballadora.
CCOO reclama a les empreses que es millori
l’activitat preventiva, identificant més i millor els
riscos laborals de les persones als seus llocs de
treball. Que es comuniquin les sospites de dany
professional per part dels serveis de prevenció i
que quan hi hagi dany, en primera instància, hi intervinguin sempre les mútues d’accidents de treball perquè puguin fer-se càrrec de l’assistència
sanitària i notificar el dany.
CCOO reclama a les administracions catalanes
competents que s’impulsi un pacte català per estimular el registre de la malaltia relacionada amb
el treball no reconeguda, on hi hagi administració
laboral i sanitària així com la Inspecció de Treball i
els agents econòmics i socials. També cal que es
posi en marxa des de l’àmbit sanitari un sistema
d’alertes des de l’atenció primària com a mesura
inicial. El sindicat reclama també que es potenciï
la funció de les unitats de salut laboral i que la
Inspecció de Treball faci un programa específic
per vigilar la declaració i la intervenció així com
l’aplicació de mesures de prevenció a les empreses davant dels danys d’origen professional.
L’informe complet, el trobeu en aquest enllaç:

http://bit.ly/236pbyF

Jornada sobre el model d’autonomia personal i de
dependència que volem per a Catalunya
CCOO de Catalunya ha organitzat una jornada sobre quin model d’autonomia personal i de dependència volem per a Catalunya. La jornada tindrà
lloc el dijous 12 de maig a partir de les 9.45 h,
a la sala d’actes de la seu central de CCOO de
Catalunya, Via Laietana, 16, de Barcelona.
A la inauguració participarà la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat,
Dolors Bassa, que estarà acompanyada per Joan

Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. Entre les 11.40 h i les 13.40 h, tindran
lloc dues taules de debat amb diferents ponents
del món institucional, acadèmic i sanitari, on es
tractaran temes com el treball i l’atenció de qualitat, i el model català d’atenció a la dependència, actualitat i futur. La cloenda anirà a càrrec
de Ghassan Saliba, responsable de Polítiques de
Cohesió Social de CCOO de Catalunya.

4
Núm. 243 - divendres, 29 d’abril de 2016

Un informe de CCOO mostra un mercat de treball català
excloent on només tenen cabuda els més preparats per
ocupar llocs de treball precaris
Com cada any, CCOO de Catalunya ha presentat el
Mapa de l’ocupació i l’atur a Catalunya, que mostra l’evolució del mercat de treball en el darrer any,
una veritable radiografia de la realitat socioeconòmica del nostre territori.
Segons aquest informe, la demanda interna ha
millorat una mica a Catalunya a causa de factors
exògens i conjunturals. L’economia catalana ha
recuperat el seu dinamisme, però deixa sense
resoldre la crisi laboral i social, sobretot perquè
les polítiques públiques no s’han orientat per fer
canvis en el model de creixement.
El document recull indicadors del mercat de treball a Catalunya, en què es veu que l’activitat
continua disminuint en termes generals i ho fa
de manera desigual, concentrant les majors reduccions a Barcelona i a Girona. Hi ha 51.322
persones ocupades més que fa un any i és Barcelona la província amb la taxa d’ocupació més
elevada. Malgrat que l’atur s’ha reduït un 11,6%
respecte del 2014, els nivells d’atur continuen
sent desorbitats, amb 666.677 persones sense
feina a finals del 2015, un 17,8%. Una dada molt
preocupant és que es cronifica l’atur de molt llarga durada, ja que un 42,6% de persones en atur
fa més de dos anys que cerca feina sense èxit.
Finalment, cal dir que les dades indiquen que la
reducció de l’atur es dóna, en part, per la reducció de la població activa.
Anàlisi territorial
El Baix Penedès és la comarca que té la taxa
d’atur registrat més elevada, amb un 24,1%, molt
superior a la mitjana de Catalunya (14,9%). La Val
d’Aran (6,4%), l’Alta Ribagorça (8,3%) i el Pallars
Sobirà (8,5%) són les comarques amb menor incidència de l’atur registrat. A Catalunya la contractació indefinida s’ha incrementat un 14,1%,
amb un total de 325.533 contractes indefinits. La
contractació registrada temporal augmenta un
11,6%, fins a un total de 2.406.282 contractes
temporals. Només l’11,9% de tota la contractació registrada a Catalunya al llarg del 2015 és de
tipus indefinit. Cal dir que totes les comarques
catalanes incrementen les xifres de contractació
temporal, a excepció del Pallars Jussà (-9,8%) i
les Garrigues (-4,4%). Les que més incrementen

aquest tipus de contractes són la Conca de Barberà (42,1%), la Val d’Aran (31,4%) i l’Alt Camp (29,7%).
Segons l’informe, a Catalunya l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat en un 3,8%: a Lleida és on
creix de manera més tímida i a Girona, on més incrementa en xifres relatives.
Creació d’ocupació
L’estudi recull que incrementa el nombre de persones que treballen amb contracte temporal a costa
de disminuir els que treballen amb un d’indefinit. Hi ha un 15,5% més de persones que treballen amb
un contracte temporal per un 1,8% menys de persones que tenen un contracte indefinit. Tarragona és
la província on cau més la població assalariada amb contracte indefinit.
La construcció és l’únic sector de l’activitat que no incrementa ocupació el 2015, i el de serveis és el
que incrementa més l’ocupació en termes absoluts.
De les ocupacions generades és rellevant que majoritàriament recauen en homes amb edats compreses entre els 30 i els 44 anys, amb estudis superiors, que provenen de l’atur i fa un any o menys
que cerquen feina. Les noves ocupacions són majoritàriament del sector de serveis, no requereixen
nivell de qualificació, són a jornada completa, amb contracte temporal i provenen del sector privat. I és
rellevant que la majoria de les persones que ocupen aquestes ocupacions de baix nivell de qualificació
són joves sobrequalificats en detriment dels majors de 45 anys. El patró de creixement de l’ocupació
durant el 2015 va ser inestable, insegur i precari. El nostre és un mercat de treball excloent on només
tenen cabuda els més preparats, però per ocupar llocs de treball precaris.
CCOO considera fonamental que s’orientin les polítiques d’ocupació que contribueixin a avançar cap
a un model productiu que se sustenti en ocupació de qualitat i alt valor afegit, a la vegada que tinguin
com a objectiu central la protecció de les persones.
El Mapa de l’ocupació i l’atur, el trobeu en aquest enllaç: http://bit.ly/1XW7i4n
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L’EPA mostra que el 2016 comença
amb 660.000 persones sense feina a
Catalunya
L’Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre del 2016 indica que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït en un 1,3% respecte al trimestre anterior. És a dir, hi ha 8.600
aturats i aturades menys, i el total de persones sense feina és de 660.000. A Espanya, la xifra de
persones aturades el primer trimestre del 2016 ha estat de 4.791.400, amb una taxa d’atur del
21%. La taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 17,4%. Respecte a fa un
any, l’atur s’ha reduït en 98.000 persones, xifra que representa una disminució del 12,9%. Això es
tradueix en –74.900 homes i –23.200 dones.
Respecte a les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest primer trimestre del 2016
l’ocupació ha augmentat en 25.700 persones en relació amb el trimestre anterior. En aquest cas,
l’ocupació ha suposat un increment del 0,8%, mentre que a la resta de l’Estat la tendència ha estat
decreixent. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 104.400 persones, increment que
significa un 3,5%.
El primer trimestre del 2016, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit
s’incrementa en 59.300 persones respecte a fa un any, i el nombre de persones amb contracte
temporal ho fa en 57.700 persones assalariades més. Continuem amb una taxa de temporalitat
molt elevada, del 19,6%. Les persones amb jornada parcial augmenten en 17.700 i les que treballen a jornada completa ho fan en 86.600, respecte a l’any 2015. La taxa de parcialitat és del
14,3%.
CCOO de Catalunya reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions.
La renda garantida de ciutadania a Catalunya ha d’assegurar recursos mínims a les persones
sense ingressos. CCOO insisteix que no pot parlar-se de recuperació del mercat del treball mentre
es mantinguin els actuals nivells d’atur i l’ocupació segueixi essent insuficient i precària. CCOO reclama a les empreses que generin ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, i que
contribueixin a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat,
i no en els baixos costos laborals.

Presentació de la campanya ‘Cooperació
sindical: solidaritat i compromís’
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya i la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya presenten
la campanya “Cooperació sindical: solidaritat i
compromís”. La presentació tindrà lloc el dia 4
de maig a les 17 hores, a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat (Via Laietana, 26,
Barcelona).
La presentació de la campanya i la distribució
dels materials de sensibilització anirà a càrrec de
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO
de Catalunya, i de Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
A l’acte, hi participarà Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de
la Generalitat de Catalunya. També tindrà lloc la inauguració de l’exposició sobre la cooperació sindical.

CCOO organitza el 10
de maig una jornada
sobre la prescripció
de medicaments i
productes sanitaris
per part d’infermers i
infermeres
La Federació de Sanitat
de CCOO de Catalunya ha
organitzat el proper 10 de
maig una jornada sobre
la regulació de la indicació, l’ús i l’autorització
de dispensació de medicaments i productes
sanitaris d’ús humà per
part dels infermers i les infermeres. La jornada
tindrà lloc a la sala d’actes de la seu central de
CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona) entre les
10 h i les 14 h. Amb aquesta jornada es pretén
contribuir a fer una interpretació dels efectes i
les conseqüències de la normativa que regula la
prescripció de medicaments i de productes sanitaris per part d’infermers i infermeres, posant
de manifest el posicionament de les diferents
parts implicades amb el propòsit de clarificar la
situació.
La jornada començarà amb les presentacions
i les salutacions dels secretaris generals de la
Federació de Sanitat i de CCOO de Catalunya,
Jaume Gabarró i Joan Carles Gallego, respectivament. A les 10.15 h serà el moment en què el
Departament de Salut de la Generalitat explicarà
la situació a Catalunya i la norma catalana. A
les 10.45 h el director professional del Gabinet
Jurídic de CCOO de Catalunya, Jonathan Gallego, comentarà la situació jurídica estatal. A les
11.35 h s’iniciarà una primera mesa de debat
amb diferents professionals del sector, i a les
12.30 h tindrà lloc una segona mesa amb diferents representants dels grups parlamentaris. El
final de l’acte està previst per a les 14 h.
L’objectiu final dels professionals és seguir
prestant l’assistència i les cures amb criteris de
màxima qualitat i eficiència.
La inscripció és gratuïta i cal fer-la a través
del correu fsanitat1@ccoo.cat o trucant al
telèfon 93 481 28 45.
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ODS núm. 7

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
NOM: garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.
DADES1:
• Una de cada cinc persones encara no té accés a l’electricitat.
• L’Organització Mundial de la Salut ha detallat en un dels seus informes que el 30% de les morts a
l’hivern són provocades per no mantenir la llar a una temperatura adequada.
• Tres mil milions de persones depenen de la biomassa tradicional, com la fusta i els residus animals, per
cuinar i per a la calefacció.
• El 2010, els Estats Units i el Canadà, amb un 5,1% de la població mundial, consumien el 21,5% dels
recursos energètics del planeta. L’Índia, amb el 17,7% de la població mundial, consumeix tot just el 5,1%
dels recursos energètics.
• L’energia és el principal contribuent al canvi climàtic, i representa al voltant del 60% del total
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a escala mundial.
• Reduir les emissions de carboni de l’energia és un objectiu a llarg termini relacionat amb el clima.

METES:
7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.
7.2. Per al 2030, augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de
fonts d’energia.
7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
7.a) Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a
les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència
energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la
inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
7.b) Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per prestar serveis d’energia moderns
i sostenibles per a tothom als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats,
els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord
amb els seus respectius programes de suport.
PRIORITAT SINDICAL: alta

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/.
http://www.espacio-publico.com/la-pobreza-energetica-una-amenaza-grave.
3
http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/ade/la-riqueza-y-el-reparto-mundial-de-la-energia/.
2
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Manifest unitari 1r de Maig de 2016

CONTRA LA POBRESA SALARIAL I SOCIAL: TREBALL DIGNE I DRETS
El Primer de Maig, Dia Internacional del Treball,
els treballadors i les treballadores del món sortim al carrer per reivindicar treball digne i drets
per a tothom; per rebutjar l’enriquiment il·lícit
d’una minoria mentre augmenten la pobresa i
les desigualtats; per expressar la solidaritat amb
totes les persones que fugen de les guerres i
de la fam i denunciar les polítiques de la Unió
Europea davant del drama dels refugiats; per
donar suport als treballadors i les treballadores
de les empreses en conﬂicte; per mostrar el suport a totes les persones sindicalistes i activistes
d’arreu que pateixen agressions i assassinats, i
per condemnar de nou els assassinats masclistes i reclamar un pacte d’estat contra la violència masclista.
Contra la pobresa salarial i social
L’economia a escala global presenta algunes incerteses i hi ha riscos d’entrar en una nova fase
de recessió. El creixement econòmic no arriba
a la gent, que continua patint l’atur, la pobresa
i les desigualtats. És el resultat de les polítiques
d’austeritat, les retallades i les privatitzacions,
que empobreixen la majoria de la gent i no serveixen per a la recuperació de l’economia.
Les polítiques d’austeritat que continuen dominant la Unió Europea amenacen la recuperació
econòmica i empitjoren els drets de les persones més vulnerables. Polítiques que agreugen
les desigualtats entre països del Nord i del Sud i
entre la població rica i la pobra, que fan créixer
els partits d’ultradreta i que amenacen el projecte social europeu.
A Espanya i a Catalunya les reformes laborals
han devaluat les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. L’ocupació que es
crea és majoritàriament precària i amb baixos
salaris, i la pobresa i les desigualtats continuen
augmentant. Avui, tenir feina no és garantia de
sortir de la pobresa.
L’atur es converteix en crònic per a una part important de la població que ha perdut la feina a
causa de la crisi i que, per la seva edat, té moltes
diﬁcultats per tornar a treballar. L’atur i la precarietat laboral també s’intensiﬁquen en la població jove i fruit d’això el 90% del jovent no percep
cap prestació ni subsidi d’atur.
Un 72% de les persones en atur, segons
l’Enquesta de població activa (EPA), ja no reben
cap prestació ni subsidi, i les retallades en la

quantia i les diﬁcultats per accedir-hi aboquen
molta gent a situacions de pobresa i exclusió
social. Per això, és necessària la posada en marxa
de la renda garantida de ciutadania per a qui no
tingui recursos i que aquesta renda sigui compatible amb una prestació d’ingressos mínims a
escala estatal.
A Catalunya la pobresa, que ja se situa en el
26%, s’estén a totes les franges de la població,
però, especialment, a les persones més vulnerables, com els infants i la gent gran. Per això, ens
oposem als intents del Govern del PP de paralitzar la llei d’emergència habitacional i contra la
pobresa energètica, que perjudicaria greument
la gent amb més diﬁcultats.
La crisi ha fet retrocedir la situació de les dones
en el món laboral. L’atur, la precarietat i les desigualtats tenen un especial impacte de gènere, la
bretxa salarial entre homes i dones s’està eixamplant i la pobresa és majoritàriament femenina.
Els serveis públics estan al límit i ja no poden
aguantar cap més retallades. És urgent retrocedir les retallades i privatitzacions fetes pels governs del PP i de CiU, que amenacen l’existència
i la qualitat del serveis públics, i retornar
l’ocupació i els drets laborals als treballadors i
treballadores del sector.
Treball digne i amb drets
Cal que els treballadors i les treballadores recuperem els drets socials i laborals perduts, revertir
les retallades en la sanitat, l’educació, els serveis
socials, les prestacions socials i les pensions,
derogar les dues reformes laborals i tornar a
recuperar plenament el paper de la negociació
col·lectiva per garantir els salaris i els drets laborals. Incrementar els salaris perquè els beneﬁcis
empresarials també arribin als treballadors i les
treballadores. Cal que les administracions actuïn
per perseguir el frau en la contractació i evitar
l’augment d’accidents laborals i l’empitjorament
de la salut en el treball.
Incrementar el salari mínim interprofessional
(SMI) ﬁns al 60% del salari mitjà (aproximadament 1.000 euros) i establir un salari mínim
per a tots els concursos públics que depenen
de les administracions catalanes (Generalitat,
diputacions i ajuntaments) que permeti actuar
contra la precarietat laboral i els baixos salaris en
l’àmbit de les administracions públiques.
Exigim un canvi de polítiques econòmiques

a Catalunya, Espanya i Europa, a ﬁ que tinguin
per objectiu la creació d’ocupació estable i
amb drets, la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials i laborals, l’increment d’inversió
pública per impulsar un nou model productiu
sostenible i equilibrat que tingui com a prioritat
la recuperació del teixit industrial i l’impuls de
l’ocupació de qualitat en el sector de serveis.
Contra la corrupció, democràcia, drets i
llibertats
Els darrers casos apareguts en relació amb la corrupció i el frau ﬁscal ens demostren que hi ha
recursos suﬁcients per fer polítiques públiques,
però que estan en mans d’una minoria que vol
continuar enriquint-se a costa de la majoria de
la població.
Per això reivindiquem una reforma ﬁscal justa,
progressiva i equitativa que faci pagar més a qui
més té o guanya i persegueixi el frau, l’evasió i
l’elusió ﬁscal. Al mateix temps, exigim la implantació de mesures de control dels paradisos ﬁscals i altres formes d’evasió, i la implementació
d’una taxa a totes les transaccions ﬁnanceres.
En aquest Primer de Maig volem recordar els
sindicalistes que encara continuen encausats
per exercir el dret de vaga i actuar en defensa
dels treballadors i les treballadores. Exigim la
derogació de l’article 315.3 del Codi penal i la
retirada de la “llei mordassa”, que amenaça els
drets i les llibertats, i la qualitat democràtica del
nostre país.
Per la pau i la solidaritat arreu
CCOO i UGT, juntament amb la Confederació
Sindical Internacional (CSI) i la Confederació Europea de Sindicats (CES), reclamem la retirada
del TTIP (Tractat de lliure comerç entre la UE i els
EUA) i la no-ratiﬁcació d’altres tractats que amenacen els drets econòmics, socials i laborals dels
treballadors i les treballadores europeus.
Exigim la retirada de l’acord il·legal i immoral signat entre la Unió Europea i Turquia, que
atempta contra els drets humans bàsics de les
persones refugiades i, alhora, exigim al Govern
de l’Estat que faci efectiu l’acolliment de totes
les persones refugiades a què es va comprometre davant de la UE. Així mateix, reclamem de
nou la ﬁ de totes les guerres i actuacions terroristes, i de les violacions de drets laborals, sindicals i civils de tot el món.
Visca el 1r de Maig
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