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editorial
Diumenge, 29 de maig, manifestació a Barcelona a les 12.00 h.

CCOO de Catalunya impulsa una gran
mobilització de rebuig pels recursos presentats
pel Govern del PP al Tribunal Constitucional
(TC) contra lleis socials catalanes
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, va participar
el dia 3 de maig en la cimera convocada
pel president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, per parlar sobre el recurs
d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern central a la Llei catalana de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha
fet una crida al conjunt d’organitzacions socials
i polítiques de Catalunya per impulsar una gran
mobilització per expressar el rebuig majoritari als recursos presentats pel Govern del PP al
Tribunal Constitucional, de les lleis d’igualtat i
d’emergència habitacional i energètica. Segons
el màxim òrgan de direcció de CCOO de Catalunya entre congressos, el Govern del PP mostra
d’aquesta manera tant la seva concepció social
i de valors com el seu servilisme als interessos
dels grans grups econòmics i financers.
En relació amb la llei d’igualtat catalana, el Consell Nacional de CCOO de Catalunya rebutja frontalment la seva recusació davant el TC per part
del Govern del PP, sobretot pel que fa a l’afectació
als articles relacionats amb l’àmbit laboral. Articles com el 36, que amplia la possibilitat a empreses mitjanes i petites de fer plans d’igualtat;
o el 39, que recull la necessitat de comptar amb
un o una responsable sindical d’igualtat amb formació on els sindicats tinguin presència, o el 44,
que obliga a comptar amb mesures preventives

de riscos laborals davant l’exposició a factors de
risc per a la fertilitat, l’embaràs i la lactància.
El Govern del PP, d’esquena a l’emergència
social
Respecte al recurs al TC de la Llei d’emergència
habitacional i energètica, el Consell Nacional va
recollir en la seva darrera reunió el que va exposar
el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, en la reunió convocada el 3 de
maig per la Generalitat, conjuntament amb el Govern, els ajuntaments, els grups parlamentaris, els
sindicats, les entitats promotores de la ILP i la Plataforma pel dret a un Habitatge Digne. Concretament, Gallego va explicitar que l’emergència habitacional es deriva d’una situació de pobresa social
relacionada amb pobresa laboral (atur, precarietat,
desprotecció…) i que, per tant, les administracions
han d’actuar per crear ocupació, per incidir en la
qualitat del treball i els salaris de les empreses
que treballen per a l’Administració, i per garantir
la protecció social, especialment amb la renda
garantida de ciutadania. En aquest sentit, també

25 anys feminitzant
el sindicat
El 9 de maig del 1991 es va celebrar la I Conferència de Dones i Homes de CCOO de Catalunya, una jornada que va servir per posar
les polítiques d’igualtat de gènere al centre
dels objectius del conjunt del sindicat.
Els debats i els compromisos de la conferència van servir per fer avançar de manera significativa en la igualtat de gènere a l’intern i
en les actuacions del sindicat. En van sortir
mesures com la composició dels òrgans de
direcció proporcionals al nombre de dones
afiliades o l’extensió de les secretaries de la
dona a tot el sindicat.
25 anys més tard hem tornat a renovar el
compromís de CCOO amb la igualtat de gènere en una nova conferència, que ha servit
per debatre i actualitzar les propostes que
ens han de fer avançar en l’objectiu de feminitzar el sindicat.
Les propostes aprovades formaran part del
contingut del proper congrés, amb la qual
cosa es dóna compliment als nous compromisos assumits pel conjunt de dones i homes
que així ho van votar el 3 de març passat.
25 anys després i gràcies a la contribució
de moltes dones i homes al llarg d’aquests
anys, avui tenim clar que no és possible fer
avançar els drets dels treballadors i les treballadores sense avançar en la igualtat de
gènere a la feina, a la societat i al sindicat.

es va rebutjar el recurs del PP i es va demanar el
desenvolupament dels reglaments i dels protocols
d’actuació que es deriven de normes legals avui
vigents i no impugnades, la fusió de les taules de
desnonaments i de pobresa energètica, la posada
en marxa de mecanismes de fons “pont” i la convocatòria d’una nova línia d’ajuts per al 2016 per a
famílies en situació de pobresa energètica per fer
front als subministraments bàsics, l’actualització i
la renovació del Pacte nacional per l’habitatge, i la
resposta social compartida.

www.ccoo.cat
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CCOO lamenta que la deslocalització
tanqui Delphi
El 78,3% de la plantilla de Delphi ha ratificat
el principi d’acord assolit per la direcció i el
comitè d’empresa en el qual es recull el cessament de l’activitat productiva a la planta
de Sant Cugat i dels contractes laborals al
llarg del 2016. El preacord recull indemnitzacions de 65 dies per any treballat amb un
topall de 42 mensualitats i una paga lineal
de 12.000 euros, prejubilacions per als treballadors de 56 o més anys i el pagament del
conveni especial a la Seguretat Social per als
treballadors que compleixin 55 anys durant
el 2016. El preacord també preveu un pla de
recol·locacions. Amb aquest acord, els actius
industrials de Delphi es posen a disposició
dels treballadors per garantir els compromisos laborals en el projecte de reindustrialització. CCOO lamenta que aquesta empresa,
amb més de 57 anys d’història, pateixi la
deslocalització de la producció a països amb
baixos costos salarials.

Més de 50.000 persones es manifesten a
Catalunya el Primer de Maig contra la pobresa
salarial i social i per un treball digne i drets
Convocats per CCOO i UGT, més de 50.000 persones es van manifestar a Barcelona, el diumenge, Primer de Maig, contra la pobresa salarial i
social i per un treball digne i drets. A Lleida es van
manifestar unes 500 persones, a Tarragona unes
1.000 i a Girona unes 1.200.
El Primer de Maig, Dia Internacional del Treball,
els treballadors i les treballadores del món van
sortir 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.
Els secretaris generals dels sindicats convocants
van compartir escenari amb Berta Zúñiga Cáceres, filla de l’activista hondurenya Berta Cáceres,
que va ser assassinada al seu país per defensar
els drets socials i laborals del seu poble.

Persecució sindical a Samvardhana
Motherson Peguform
CCOO manifesta el seu rebuig i la seva condemna per l’acomiadament per part de
Samvardhana Motherson Peguform (SMP),
amb centres a Polinyà, Castellbisbal i Martorell, d’un treballador que, a més, era membre
de la Secció Sindical de CCOO i del Comitè
d’Empresa del centre de Castellbisbal. CCOO
denuncia que es tracta d’un cas de persecució
sindical per part de l’empresa, que fa temps
que practica un atac continuat als delegats i
delegades i als afiliats i afiliades de CCOO dels
diferents centres de treball que té tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat. L’empresa
li ha aplicat un acomiadament disciplinari, al·legant que estava simulant una baixa,
després de posar-li un detectiu privat. CCOO
defensa que el treballador afectat, que va ser
operat la setmana passada, tenia una baixa
reglamentària expedida pel facultatiu corresponent. CCOO exigeix la seva readmissió immediata i adverteix que durà a terme les accions oportunes, tant legals com sindicals, en
defensa dels drets sindicals i de representació
dins de l’empresa.

Bimbo acomiada el secretari general de
CCOO del col·lectiu TRADE
CCOO considera inacceptable l’acomiadament
del secretari general de CCOO del col·lectiu de
treballadors autònoms dependents (TRADE) de
Bimbo. El sindicat considera que aquesta és
una actitud descarada de persecució sindical
per part de l’empresa. I és per aquest motiu
que el dimarts passat va tenir lloc una primera
concentració de protesta davant les oficines
centrals de Bimbo a Barcelona. El sindicat
continuarà fent accions de protesta mentre
l’empresa no faci marxa enrere en la seva injusta decisió.

Acord en el Conveni agropecuari de Catalunya
S’ha assolit un principi d’acord en el Conveni agropecuari de Catalunya, després d’haver aconseguit
desbloquejar la negociació en matèria salarial. Totes les parts, tant CCOO i UGT com les patronals Unió
de Pagesos, JARC, IACSI i ASAJA, han fet un exercici de responsabilitat per evitar un conflicte en el
sector. La Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya valora positivament l’acord assolit, ja que
recull algunes de les principals propostes de la plataforma sindical. L’acord inclou una nova estructura
professional i una millora del permís retribuït, al qual s’afegeixen 8 hores per acompanyar familiars de
primer grau de consanguinitat a visita mèdica. En matèria econòmica, preveu una millora en l’escalat
del complement per incapacitat temporal (IT), i pel que fa als increments salarials, el manteniment de
salaris per al 2015, un increment de l’1% per al 2016 i d’un altre 1% per al 2017.
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Els sindicats de l’ensenyament impulsen
mobilitzacions a tot Catalunya en defensa
de la qualitat de l’educació pública

La Federació d’Educació de CCOO, juntament amb la resta de sindicats de l’ensenyament públic,
van fer una crida a la mobilització a tot el personal dels centres educatius públics de Catalunya
per manifestar el rebuig unitari a l’acció de govern de l’actual Departament d’Ensenyament. En
aquest sentit, el dimecres passat, a la tarda, van tenir lloc diverses concentracions a Barcelona,
Tarragona, Sabadell, Vic, Girona, Tortosa i Manresa en defensa de la qualitat de l’educació pública.
Segons els sindicats de l’educació de Catalunya, l’actuació política de la Departament
d’Ensenyament implica una política educativa clarament continuista que no serveix per afrontar
els problemes reals de l’educació. També han empitjorat les condicions de treball dels professionals de l’ensenyament públic, empitjorament del qual l’horari lectiu, l’horari fix als centres de
secundària, les hores de coordinació i els desdoblaments, el cobrament del juliol del personal
substitut, l’estabilitat del personal substitut i les pagues extres són exemples clars. El Departament
impulsa també el tancament de línies públiques de P3, tancament rebutjat pel mateix Parlament
de Catalunya, quan la solució no pot ser cap altra que reduir les ràtios, cosa que, a més, milloraria
la qualitat de l’educació de l’alumnat. I també cal donar solució a la massificació dels centres de
secundària. El Departament imposa l’extensió del pla pilot dels nomenaments de substitucions o
la definició de perfils de llocs de treball específics, que suposen la pitjor fórmula de concreció del
desplegament de la LEC als centres educatius, i promou una avaluació externa opaca i injusta
de l’alumnat, dels centres i dels professionals que hi treballen que va en detriment de la qualitat
educativa.
Davant de l’aparent oposició a les polítiques educatives impulsades pel Govern central, existeix
una clara manca de voluntat política real per evitar l’aplicació de la LOMCE a Catalunya, així com
per revertir les retallades imposades tant pel Govern de l’Estat com pel Govern de Catalunya.
Exigències a la consellera d’Ensenyament
Davant de tot aquest panorama inacceptable, els sindicats de l’ensenyament públic exigeixen
el compromís explícit del Departament de fer tots els esforços suficients per garantir la qualitat
educativa als nostres centres educatius. En conseqüència, exigeixen el retorn a l’horari lectiu de
18 hores a secundària i 23 hores a primària, substitucions de tot el personal des del primer dia i
des de l’1 de setembre i la retirada de l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició
de perfils de llocs de treball específics.
Els sindicats no accepten cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i exigeixen la reducció de
ràtios. Per tot això, han iniciat un procés de mobilitzacions que tindrà continuïtat el curs vinent.

La vicepresidència del
Consell de Solidaritat
de Santa Coloma de
Gramenet per a un
membre de CCOO
Des del 19 de gener, el representant a Santa Coloma de Gramenet de la Fundació Pau i Solidaritat, Salvador Jaraba, té la vicepresidència del
Consell de Solidaritat de la ciutat. És rellevant
perquè la presidenta del consell és l’alcaldessa,
i aquesta circumstància converteix el representant de CCOO en el virtual coordinador de
l’organisme, en el qual participen més de 50
entitats de la ciutat, i des d’on es dissenyen no
només els projectes de cooperació i les activitats
de solidaritat amb diferents ciutats i països, sinó
que també s’hi organitzen les activitats que el
consell realitza durant l’any, entre les quals destaca la Fira de la Solidaritat i la jornada anual que
l’ajuntament impulsa amb persones convidades
dels diferents països on es desenvolupen projectes. La Fundació Pau i Solidaritat fa anys que
treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Coloma en un projecte de cooperació sindical
amb Guatemala. Podem interpretar l’elecció com
a vicepresident del company Salvador Jaraba
com un clar exponent del reconeixement que
la nostra feina està obtenint a Santa Coloma no
només des del mateix ajuntament, sinó especialment de les diferents entitats que integren el
Consell de Solidaritat.

Mor Ramón Jurado, un
dels fundadors de CCOO
de Catalunya
El passat 4 de maig va morir
Ramón Jurado, històric sindicalista que va participar a
l’assemblea de Sant Medir,
on es va fundar CCOO de
Catalunya i d’on va sorgir la
seva tasca de formar CCOO a l’empresa ESESA,
ESESA
del ram de l’energia. En Ramón tenia 84 anys, encara que feia temps que patia una llarga malaltia,
que l’ha tingut aïllat dels seus companys i companyes de lluita i treball. Més informació:

http://bit.ly/1TcvDBP
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12a Jornada de Previsió Social Complementària
26 de maig de 2016, a les 9.15 hores. CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona)
L’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya organitza la 12a Jornada Anual de Previsió Social Complementària per a membres de
comissions de control de plans de pensions del sistema d’ocupació, i adreçada a totes les persones interessades en els sistemes de pensions complementàries. La jornada tindrà lloc el proper 26 de maig, en sessió de matí i tarda, a la sala d’actes de la seu central del sindicat.
L’acte és obert a totes les persones interessades en la previsió social complementària. Només cal la vostra inscripció, que podeu fer en aquest enllaç:

http://www.ccoo.cat/planspensions/aspnet/inscripcio.aspx.

www.ccoo.cat/planspensions
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En marxa la campanya de
sensibilització “Cooperació
sindical: solidaritat i
compromís”
Michela Albarello
Directora de la Fundació Pau i Solidaritat

El passat 4 de maig es va presentar la campanya de sensibilització “Cooperació sindical:
solidaritat i compromís”, que duu a terme la
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya conjuntament amb la Fundació Josep
Comaposada – Sindicalistes Solidaris i amb el
suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
A la presentació hi van assistir gairebé 50
persones i durant l’acte el nostre secretari general, Joan Carles Gallego, a més de donar a
conèixer els nous materials editats, va reivindicar la importància i el paper substancial de la
cooperació sindical per al desenvolupament.
Com va subratllar durant l’acte el secretari
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Jordi
Solé, els sindicats som unes organitzacions
socialment fortes i les nostres accions tenen
impactes importants. El mateix passa amb la
cooperació sindical, que es pot concretar mitjançant projectes per al desenvolupament o
des d’accions solidàries promogudes des dels
centres de treball i/o seccions sindicals.
Els materials que facilitem són: una exposició,
una guia per a delegats i delegades i per a
l’aﬁliació en general amb un ampli context sobre l’economia actual, les conseqüències de la
globalització i amb propostes concretes per
treballar la solidaritat i incidir en la cooperació
als centres de treball, des de les federacions
o les seus territorials del nostre sindicat, i una
cartograﬁa dels drets que és una sèrie de tres
mapes que emfatitzen amb diferents colors la
violació dels drets laborals, la desigualtat de
gènere i el treball infantil.

Defensar, en veu molt alta, la necessitat de la solidaritat en temps de crisi i del treball digne per
a tothom és una tasca imprescindible dins i fora de la nostra organització.
Fa gairebé 25 anys que la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya va començar la
lluita per consagrar dins de la cooperació per al desenvolupament els drets laborals com a
part inherent dels drets humans. Des de sempre han estat inclosos a la mateixa Declaració
Universal dels Drets Humans (en els articles 23, 24 i 25) i han estat emparats pels convenis i les
recomanacions de l’OIT, però els drets laborals són els més violats i menystinguts.
No és una casualitat que en molts països el sindicalisme segueixi sent una activitat d’alt risc
(podeu informar-vos-en més al blog: http://stopviolenciaantisindical.blogspot.com.es/),
com per exemple a Colòmbia, on s’han registrat 3.094 sindicalistes assassinats en els últims 50
anys, un per setmana.
El capitalisme global no vol trobar-se cap obstacle que li pugui diﬁcultar la realització del seu
model de desenvolupament econòmic, moltes vegades allunyat de qualsevol desenvolupament humà i sostenible.
Amb aquesta nova campanya es volen oferir eines concretes per interpretar el món i l’actual
persistència de les desigualtats, i contribuir en la lluita per l’extensió dels drets laborals arreu.
Com va dir Joan Carles Gallego, “els països del Sud necessiten que aquí siguem capaços de
mantenir els drets conquerits per tal que allà també puguin arribar a conquerir-los. I, a més,
des del Nord necessitem que els drets laborals s’enforteixin a tot el món per evitar que les
empreses puguin anar sempre a la recerca de mà d’obra barata per explotar”.
El que també volem vehicular és que el compromís sigui de tothom i que cadascú de nosaltres
pugui aportar la seva part per fer d’aquest món un lloc millor.
Des de ara, teniu al vostre abast tots els nostres materials de sensibilització.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
NOM: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
DADES1:
• La desocupació mundial va augmentar de 170 milions el 2007 a gairebé 202 milions el 2012, dels quals al voltant de 75
milions són dones i homes joves.
• Només una quarta part dels treballadors i treballadores del món té una relació de treball estable2.
• A 40 països (que representen dues terceres parts de la força laboral), 453 milions de persones eren empleades a les cadenes d’aprovisionament mundial el 2013, en comparació amb els 296 milions del 1995. Això representa una proporció
del 20,6% del treball total als països de referència, davant del 16,4% el 19953.
• A escala mundial, el creixement del treball s’ha aturat en una taxa al voltant de l’1,4% anual des del 2011. A les economies desenvolupades i a la Unió Europea, el creixement del treball des del 2008 ha registrat una mitjana del 0,1% anual,
davant del 0,9% entre el 2000 i el 20074.
• Al voltant del 73% del dèficit mundial d’ocupació el 2014 es deu a una disminució de feina entre les dones, les quals
constituïen només al voltant del 40% de la força laboral del món5.
• L’escassetat de llocs de treball de qualitat és un factor determinant de l’emigració, concretament entre els joves amb
formació dels països en vies de desenvolupament. El 2013, més de 230 milions de persones vivien en un país estranger
com a immigrants.
• Més de la meitat dels treballadors i treballadores del món en vies de desenvolupament, prop de 1.500 milions de persones, es troben en situació laboral vulnerable6.
• Prop de 2.200 milions de persones viuen per sota del llindar de pobresa, que és de 2 dòlars diaris. L’eradicació de la
pobresa només és possible a través d’ocupacions estables i ben remunerades.
• Es necessiten 470 milions de llocs de treball a escala mundial per a les persones que s’incorporaran en el mercat laboral entre el 2016 i el 2030.
• Uns 23 milions de treballadors i treballadores van abandonar el mercat laboral el 2013.
• Hi ha 74,5 milions de persones entre 15 i 24 anys que estan aturades. Això representa una taxa d’atur juvenil del 13,1%.
METES:
8.1. Mantenir el creixement econòmic per capita d’acord amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses, i centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.
8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament, que donin suport a les activitats productives, la creació
d’ocupació decent, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant l’accés a serveis financers.
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/.
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_368305/lang--es/index.htm.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
Ibídem.
6
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243965.pdf.
2
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8.4. Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes
sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.
8.5. Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per un treball d’igual valor.
8.6. Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan empleats i no cursen estudis ni reben capacitació.
8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i al
tràfic d’éssers humans, i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens soldats, i , a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.
8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors i treballadores,
inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.
8.9. Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de
treball i promogui la cultura i els productes locals.
8.10. Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris,
financers i d’assegurances per a tots.
8.a Augmentar el suport a la iniciativa d’ajuda per al comerç als països en vies de desenvolupament, en particular als
països menys avançats, fins i tot en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç
per als països menys avançats.
8.b Per al 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació dels joves i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional del Treball.
PRIORITAT SINDICAL: alta

La Fundació Cipriano García recorda la Guerra Civil
Espanyola en el 80è aniversari del seu inici
Amb motiu del 80è aniversari de la Guerra Civil Espanyola (1936-2016), i en el
marc del Maig de la Cultura i el Treball, la
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha organitzat els següents actes:
Exposició: “La catàstrofe de les guerres.
Guerra, víctimes de l’exili… Refugiats”.
Del 17 de maig al 3 de juny del 2016, al
vestíbul de la seu central de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona).
L’acte d’inauguració tindrà lloc el 19 de
maig a les 17 hores.

En el marc de la programació de
l’Speakers’ Corner, el 19 de maig a les
17.30 hores es farà a l’Espai l’Assemblea,
a la seu central de CCOO de Catalunya
(Via Laietana, 16, soterrani, Barcelona),
la presentació dels llibres La rereguarda
en guerra. Catalunya 1936-1937 i Territori capital. La Guerra Civil a Catalunya
1937-1939, de l’historiador José Luis
Martín Ramos. Presenta: Carme Cebrián,
historiadora.

I el dijous 26 de maig a les 17.30 h, també
dins la programació de l’Speakers’ Corner, a l’Espai l’Assemblea, a la seu central de CCOO (Via Laietana, 16, soterrani,
Barcelona), tindrà lloc una conversa amb
l’historiador i arxiver Marià Hispano i
amb el president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares,
sobre les víctimes de l’exili i les fronteres
(Portbou, 1939 - mar Egeu, 2016).
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17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA

CCOO condemna les agressions a persones lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
CCOO, un any més, volem mostrar el nostre rebuig envers la
lesbofòbia, l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia (LGTBIfòbia).

de treballadores i treballadors a causa de la seva orientació
sexual.

El 17 de maig és el Dia Internacional Contra l’Homofòbia. Celebrem el 26è aniversari de l’eliminació de l’homosexualitat de
la llista de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut. No oblidem la discriminació que encara pateix
el col·lectiu transsexual, ja que, tot i que s’han aconseguit
canvis en la denominació registral per a les persones transsexuals, encara segueixen formant part d’aquesta llista. Les
persones trans no són malaltes.

Per aquest motiu, des de CCOO creiem que és de vital importància no deixar d’educar i conscienciar la nostra societat
per lluitar contra la LGTBIfòbia, demanant alhora que els nostres centres educatius continuïn sensibilitzant en tolerància i
respecte i formant el professorat per a una educació igualitària i respectuosa amb la diversitat.

Cal fer esment també de l’extensa llista de 76 països del món
on, encara, l’homosexualitat està prohibida i castigada amb
presó o, fins i tot, amb la pena de mort. El col·lectiu LGTBI
continua patint vulneracions dels drets fonamentals, i el nostre país no n’és una excepció. A Madrid, enguany, una dada
rellevant i preocupant és que ja són 63 les víctimes per agressió homòfoba, tot i que no totes les agressions han estat denunciades a la policia per la por de les víctimes. A Catalunya,
segons l’informe anual del 2015 de l’Observatori Contra la
LGTBIfòbia de Catalunya, es van registrar 113 agressions
homòfobes. Per aquesta raó, des de CCOO, conjuntament
amb les entitats LGTBI, manifestem el nostre malestar per la
gairebé nul·la política d’implementació de la Llei 11/2014 per
part del Govern de la Generalitat.
La LGTBIfòbia encara és palesa als nostres centres laborals,
on no es pot parlar amb llibertat de salut sexual o de les relacions afectives de les persones d’aquest col·lectiu, o en
els nostres centres educatius, on els nostres adolescents no
poden construir la seva identitat o viure de manera positiva
la seva orientació afectiva i sexual. A més, malauradament,
cada dia, atenem, al sindicat, més acomiadaments encoberts

Exigim la formació en l’àmbit de la salut, perquè el sistema
conegui la realitat de la salut sexual de les dones lesbianes,
les tracti de manera adequada i no siguin discriminades a
l’hora d’accedir a les tècniques de reproducció assistida.
El compromís de CCOO arriba a tots els àmbits socials, i en
la nostra acció sindical seguirem lluitant contra la discriminació laboral de les persones, especialment de les que es
produeixen en el lloc de treball, elaborant guies, impartint formació i sensibilització, i fomentant la implantació de mesures
específiques als convenis i pactes, de manera que la igualtat
i la diversitat siguin les coordenades que permetin millorar la
convivència.
CCOO manifestem, una vegada més, el nostre rebuig absolut a qualsevol tipus de discriminació cap a les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals) i a la vulneració dels drets humans que les
actituds LGTBIfobes suposen.
Des de CCOO ens sumem a la petició d’una llei estatal
contra els delictes d’odi i d’una necessària i major formació i sensibilització social, principalment de les treballadores i treballadors que per les seves funcions han
d’atendre de manera quotidiana les persones d’aquest
col·lectiu.
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La pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions de l’habitatge i el medi
ambient, i la qualitat dels serveis socials condicionen la generació de desigualtats
en la salut, —entre els barris de la ciutat de Barcelona, on l’esperança de vida
pot variar en 10 anys, segons dades de l’Institut Municipal de Salut Pública de
Barcelona. Les desigualtats socials, perpetuades i accentuades per les polítiques
neoliberals, expliquen la generació i el manteniment d’aquestes desigualtats.

ENTRE ELS FACTORS SOCIALS, L’IMPACTE DE GÈNERE TÉ UN PES MOLT IMPORTANT:
Creix la taxa d’inactivitat i la parcialitat per a les dones, i l’ocupació que es crea
és precària. L’atur entre els homes baixa, però no ho fa entre les dones. Ha tornat a
augmentar la bretxa salarial entre homes i dones.
La taxa de protecció per a les dones és 6 punts inferior a la dels homes. La taxa de
risc de pobresa és molt elevada i més per a les dones i les persones joves.
Hi ha diferències i desigualtats en la salut, segons dades de l’Enquesta de salut de
Catalunya.

El darrer Govern de la Generalitat no ha parat d’eliminar
recursos públics, els pressupostos destinats a la sanitat
s’han retallat i la manca d’activitat als centres d’atenció
primària o la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública s’ha
traspassat a les clíniques i als hospitals privats, que han
augmentat així la seva contractació amb el Servei Català
de la Salut, descapitalitzant la sanitat pública i intentant
eliminar els centres completament públics, passant-los
a la gestió privada.
CCOO EXIGEIX QUE L’ACTUAL GOVERN DE LA
GENERALITAT:
Actuï davant les desigualtats socials i les de gènere
existents.
Retorni la universalitat de l’atenció sanitària.
Doni suport a la sanitat pública millorant-ne l’equitat.

El 75,1% de la població de 15 anys i més, el 70,3% dels homes i el 79,7% dones
pateix o ha patit algun dels 28 problemes de salut crònics i aquests són diferents
segons el sexe.

Eradiqui les desigualtats de tot tipus i consideri
l’impacte de gènere en l’atenció.

Els percentatges més elevats de població que els pateix es donen entre les persones amb estudis primaris o sense estudis.

Elabori un pla de xoc per millorar l’atenció de les
dones.

Les dones consumeixen, en general, més medicaments. Els medicaments contra
els patiments físics i psíquics són els més consumits. El model d’atenció que es dóna
al malestar i a les malalties cròniques que reben és el més adequat?
Continua havent-hi un excés d’intervenció en els processos naturals de les dones.
Hi ha una taxa de cesàries molt elevada; es parla de violència obstètrica.
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