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El Consell Nacional de CCOO de Catalunya
convoca l’11è Congrés del sindicat, que se
celebrarà els dies 4, 5 i 6 d’abril del 2017 a
Barcelona
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha aprovat, el passat 22 de juny, la carta de convocatòria de l’11è Congrés del sindicat, que se celebrarà a Barcelona els dies 4, 5 i 6 d’abril de
l’any 2017. El congrés debatrà i establirà l’estratègia i les pràctiques d’actuació sindical per als
propers anys i elegirà els òrgans de direcció i les estructures de funcionament.
L’11è Congrés de CCOO de Catalunya reunirà 630
delegats i delegades en representació de les persones afiliades i de les organitzacions federatives i
territorials del sindicat. Aquest congrés tindrà una
fase prèvia en què se celebraran assemblees per
tot Catalunya, on es tractarà el desenvolupament
de les conclusions de l’Assemblea sindical oberta i de la Conferència de Dones i Homes, i on es
presentaran i validaran els eixos de l’11è Congrés.
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Fem CCOO
El lema de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya
és “Fem CCOO”, que és el resum d’un seguit de
sublemes que mostren els conceptes que construeixen la primera força sindical de Catalunya:
fem organització, fem participació, fem lluita,
fem propostes, fem història, fem aliances, fem
mobilització, fem drets, fem igualtat, fem solidaritat, fem servei, fem sindicat.
El nostre congrés s’inscriu en el marc del Congrés
de la Confederació Sindical de CCOO d’Espanya,
com a expressió de la coresponsabilitat en la definició de les polítiques sindicals per al conjunt de
l’Estat des de la personalitat pròpia de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Màxima participació
En el procés congressual es vol impulsar i garantir la màxima participació de l’afiliació per
avaluar l’acció sindical realitzada i construir
les propostes de treball per encarar els reptes
dels treballadors i les treballadores de Catalunya. Però CCOO de Catalunya també vol obrir
els debats congressuals a l’extern del sindicat,
compartint anàlisi i propostes amb els sectors,
les organitzacions socials i les persones amb qui
el sindicat comparteix objectius, valors socials i
espais de mobilització.

Barcelona, 4, 5 i 6 d’abril de 2017

Trobareu la carta de convocatòria en aquest enllaç:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/carta_convocatoria_11e_congres_ccoo_catalunya.pdf

editorial
Després del Brexit i
les eleccions del 26-J,
ara què?
Les eleccions del 26 de juny i el resultat del
referèndum sobre el Brexit han sacsejat el
panorama polític a l’Estat i a Europa, i situen
reptes importants a curt i mitjà termini.
A escala europea, el resultat del referèndum posa davant del mirall una realitat de
profunda desafecció de la majoria de la
població europea per les polítiques neoliberals i pel paper dels partits tradicionals, i
està fent augmentar el suport cap a partits
d’extrema dreta amb propostes clarament
racistes i xenòfobes i de renacionalització
de les polítiques cap als estats, que amenaça el mateix futur de la Unió Europea.

A l’Estat, les eleccions han deixat un mapa
polític fragmentat i més esbiaixat cap a la
dreta, comparat amb el del 20 de desembre, que farà difícil tenir un govern estable que pugui donar resposta a la situació
d’emergència social del país i als reptes
laborals i socials que tenim després dels
darrers anys de polítiques d’austeritat, retallades i privatitzacions.
Davant d’aquesta situació continuarem batallant al carrer i a les empreses per canviar els efectes negatius de les polítiques
laborals i socials del PP, i exigirem al nou
congrés que actuï per revertir-les i per
aconseguir la regeneració democràtica i
l’eradicació de la corrupció de les nostres
institucions.

www.ccoo.cat
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CCOO participa a la manifestació
per l’alliberament LGTBI de dissabte
a Barcelona
Amb motiu del 28 de juny, Dia per
l’Alliberament LGTBI, el dissabte 2 de juliol
tindrà lloc una manifestació reivindicativa a
Barcelona, convocada per la Comissió Unitària 28-J. El lema de la manifestació és “Les
plurisexualitats trenquen binarismes” i el lloc
d’inici, la plaça de la Universitat, a les 18.30
hores. CCOO i l’Àmbit LGTBI hi participen amb
pancarta pròpia.
Amb motiu de la celebració dels 3 anys de
l’Àmbit LGTBI, us convidem, el mateix dia 2 de
juliol, a un petit refrigeri a l’espai de l’Àmbit,
a les 17 h, a la 3a planta de la seu central de
CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16).
Per anar a la manifestació, sortirem plegats
de la seu de CCOO amb els paraigües de l’arc
de Sant Martí. Qui vulgui tindrà la possibilitat
de comprar-los, al preu de 6 euros la unitat.
El manifest amb motiu d’aquest dia elaborat
per CCOO de Catalunya, el trobareu en aquest
enllaç:

http://bit.ly/293nSPd
Mobilització a TV3 contra el judici
a un treballador que se celebra
avui
En els darrers dies han continuat les mobilitzacions a TV3 en contra del judici que se celebra avui, 30 de juny, contra un treballador per
una suposada filtració de dades relacionades
amb l’ERO-PAC que va ser el punt culminant
del conflicte laboral. La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
es continua refermant a mantenir la demanda,
que suposa set anys de presó per al treballador encausat. Concentracions, una tancada
del comitè d’empresa als despatxos del Consell de la CCMA o la rebuda informativa als
candidats del 26-J han estat algunes de les
mobilitzacions dutes a terme en defensa del
treballador demandat.

Mobilitzacions a Autobusos Mohn
A causa de la negativa d’Autobusos Mohn de
negociar un conveni digne, i després d’haver
lliurat la documentació necessària al Tribunal
Laboral de Catalunya, els treballadors i treballadores han estat convocats a una aturada
el proper dia 5 de juliol, de les 12 a les 16
hores, i a una assemblea informativa durant
aquestes franges horàries a les cotxeres de
Viladecans.

CCOO celebra un acte, demà, 1 de juliol,
per commemorar els 30 anys del CITE
Demà divendres, 1 de juliol, tindrà lloc l’acte de celebració del 30è aniversari del Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya. Trenta anys construint igualtat i ciutadania,
una tasca que no hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de diferents entitats, administracions i institucions públiques. L’acte de commemoració tindrà lloc al CaixaForum, centre social i
cultural de l’Obra Social “la Caixa”, a l’avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, de Barcelona. Per a
més informació o per confirmar la vostra assistència, us podeu adreçar al telèfon 934 812 720 (Esther)
o a l’adreça de correu electrònic etapia@ccoo.cat.
AQUEST ÉS EL PROGRAMA DE L’ACTE:
10 h - 10.20 h Recepció d’assistents
10.20 h - 10.30 h Vídeo de presentació
10.30 h - 10.50 h Benvinguda
• Carles Bertran, director del CITE
• Joana Prats, directora de Diversitat i Col·laboracions amb Entitats, Educació i Interculturalitat de la Fundació “la Caixa”
• Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de
Barcelona
10.50 h - 11.00 h Vídeo amb salutacions de les entitats
11.00 h - 13.00 h Taula rodona: “És possible una política migratòria europea que garanteixi la igualtat i una ciutadania
inclusiva?”
• Georges Dassis, president del Consell Econòmic i Social Europeu
• Javier de Lucas, catedràtic de filosofia del dret de la Universitat de València
Ho modera: Maria Helena Bedoya, responsable d’Assessorament Jurídic del CITE
Ho presenta: Ricard Bellera, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya
13.00 h – 13.10 h Vídeo amb salutacions de les entitats
13.10 h – 13.45 h Intervencions institucionals de cloenda
• Emilio Ablanedo, subdelegat del Govern de l’Estat a Barcelona
• Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
• Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya
Ho presenta: Ghassan Saliba Zeghondi, president del CITE
13.45 h Aperitiu

25a Escola d’Estiu de Comissions
Obreres de Catalunya
Els dies 6 i 7 de juliol se celebrarà la 25a edició de l’Escola d’Estiu de CCOO de
Catalunya.
Per a aquesta edició, que du com a lema “Treball amb drets, vida digna. Una
mirada sobre la precarietat”, s’ha triat la Universitat de Vic com a seu per
debatre i reflexionar al voltant dels reptes i les propostes del sindicat per fer
front a la precarietat. Hi participaran, entre d’altres, Xavier Martínez-Celorrio,
Montse Hidalgo, Joan Benach, Mònica Clua, Pere Jódar i Antonio Madrid.
L’Escola d’Estiu vol ser un marc de trobada i debat de l’actiu de tot el sindicat.
Encara sou a temps de fer la vostra inscripció en aquest enllaç:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/inscripcio_25_escola_estiu_ccoo_catalunya.pdf.
I en aquest altre enllaç trobareu tot el programa de l’escola:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/25_escola_estiu_ccoo_catalunya.pdf.
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CCOO celebra l’11 de juliol els 40
anys de l’Assemblea de Barcelona
L’11 de juliol se celebra a Barcelona el 40è aniversari de l’Assemblea de Barcelona de CCOO. Un
altre 11 de juliol, el del 1976 a l’església de Sant
Medir del barri barceloní de Sants, 650 delegats
i delegades de CCOO de tot l’Estat es van reunir
en assemblea general i van decidir constituir en
sindicat el que fins en aquell moment havia estat
un moviment sociopolític.
Per aquest motiu, l’actual Consejo Confederal de
CCOO d’Espanya es reunirà a l’església de Sant
Medir el matí del dia 11 de juliol per recordar
aquella històrica assemblea i també per convocar
l’11è Congrés del sindicat, que s’ha de celebrar

el juny del 2017. En el marc de la convocatòria es
farà també un homenatge a Cipriano García, sota
la placa que porta el seu nom i que és al costat de
l’església. Això serà a les 10.30 hores.
Ja a la tarda, a partir de les 17.30 h tindrà lloc, a
l’espai de Can Fabra de Barcelona, un acte commemoratiu per recuperar la memòria col·lectiva i
el paper de desenes de milers d’homes i dones
que van contribuir a la recuperació de la democràcia i a la consolidació de Comissions Obreres
com l’organització social més important del país.
Aquest acte el podreu seguir en directe a través
del web de CCOO de Catalunya, www.ccoo.cat.

Concentració per un Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques útil i transparent

El 20 de juny, delegats i delegades de CCOO de
Catalunya es van concentrar per reclamar un
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)
útil i transparent. La protesta va tenir lloc davant
la seu de l’ICAM a Barcelona, on representants
sindicals van lliurar un manifest a la direcció de
la institució.

CCOO ha anat denunciant el canvi de rumb en
les pràctiques de l’ICAM, sense consens amb els
agents socials, bé per decisions polítiques –que
han condicionat procediments i objectius de la
mateixa institució– bé pels canvis legals que
s’estan produint en relació amb la gestió de les
baixes mèdiques i el paper de les mútues i l’INSS
(Institut Nacional de la Seguretat Social).
Els sindicats han instat el Govern a fer una reorientació de l’ICAM amb una visió social, útil i sostenible, amb la participació dels implicats, i a fer
que revisi els criteris per realitzar les avaluacions
mèdiques per evitar donar altes a persones que no
estan en condicions per tornar a treballar.

CCOO lamenta la pèrdua del company José Vera Portillo
CCOO de Catalunya lamenta profundament la mort del company José Vera Portillo, que ens ha deixat als 67 anys, després d’una llarga malaltia. José Vera va ser
una persona molt implicada amb el sindicat tant a l’empresa com a la comarca
del Vallès Occidental, de fet va ser dels sindicalistes que van treballar des de dins
del sindicat vertical per construir les Comissions Obreres. Vera va ser delegat de
l’empresa BJC, antiga Josa, de Rubí, durant 25 anys, també va ser delegat i secretari general de la
Secció Sindical de CCOO de Sharp i membre de la Comissió Executiva de CCOO al Vallès Occidental
i del Consell del Sindicat Minerometal·lúrgic del Vallès Occidental. Amb ell es perd un referent sindical al territori, que va saber transmetre els valors sindicals i la seva dedicació a molts companys
i companyes.

Mobilitzacions
de suport a les
persones refugiades
En el marc del Dia Mundial de les Persones
Refugiades (20 de juny), diferents entitats,
sindicats i partits polítics van organitzar un
seguit d’actes per denunciar la dramàtica situació de desemparança i de vulneració dels
drets humans que estan patint les persones
refugiades que arriben a Europa.
CCOO de Catalunya i un bon nombre
d’organitzacions socials i polítiques van convocar, el 15 de juny, una concentració a Barcelona davant la Delegació del Govern sota
el lema “SOS refugiades”. I el diumenge 19
de juny, la Plataforma Stop Mare Mortum,
de la qual forma part CCOO de Catalunya, va
convocar una manifestació a Barcelona. La
manifestació va rebre el suport de més de 50
entitats i va tenir per lema “Obriu fronteres,
volem acollir!”.
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Un informe de CCOO identifica les causes de l’abandonament
escolar prematur i analitza la situació de la FP a Catalunya
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha presentat un informe exhaustiu dedicat a trobar la resposta de si
la formació professional ha de ser un instrument de reducció de l’abandonament escolar prematur (AEP). Aquest s’ha
reduït de forma important en els darrers anys, però en un
context de reducció de recursos i sense noves estratègies
pedagògiques són els aspectes sociolaborals els que millor
expliquen aquesta reducció.
L’informe comença per explicar l’expressió abandonament
escolar prematur, que es refereix a les persones entre 18 i
24 anys que assoleixen com a màxim la titulació d’ESO però
que no obtenen títols postobligatoris ni continuen formantse. Això no s’ha de confondre amb el concepte de fracàs
escolar, que es defineix com a percentatge d’alumnes que
no obtenen el graduat d’ensenyament obligatori, o de secundària curta, a l’edat que corresponia.
Les conclusions del document pretenen evidenciar la manca de polítiques educatives i protocols d’orientació que millorin l’accés a l’educació dels col·lectius en abandonament
escolar prematur, i la ineficiència per aprofitar el retorn o
la permanència a les aules provinent de l’elevadíssim atur
juvenil.
De tot l’informe es poden extreure cinc grans conclusions.
La primera és que en un context d’encavalcament de regulació legislativa i de reducció de recursos només els aspectes sociolaborals expliquen el descens de l’abandonament
escolar prematur. Les dificultats d’inserció laboral dels joves han originat un augment d’escolarització massiu que
s’evidencia també en altres països amb problemes similars.
La segona conclusió és que més de la meitat del col·lectiu
en AEP té l’ESO, fet que fa visible que el problema no és
el fracàs a l’ESO, sinó la manca d’orientació i d’oferta en
els estudis postobligatoris. En tercer lloc, en l’informe es
veu que l’orientació prioritza les vies acadèmiques quan la
mancança de titulacions i les noves oportunitats laborals es
focalitzen al nivell intermedi de FP (grau mitjà). La quarta
conclusió és que la reducció de recursos en educació pública ha originat una saturació al primer curs de grau mitjà,
cosa que fa evident que el problema no reconegut per les
administracions és que l’AEP s’ha desplaçat en la ruptura
orientadora i d’acompanyament de l’ESO a grau mitjà i en
la manca de recursos per a la tutoria, l’atenció individualitzada i les necessitats educatives especials. Finalment,
s’evidencia que els joves que opten al grau mitjà no poden
accedir als estudis que desitgen, ni tan sols si aquests tenen
elevada inserció laboral. Per tant, l’oferta resta desajustada
de la demanda de les persones i del mercat de treball.

Propostes de CCOO per revertir la situació d’abandonament escolar prematur
CCOO proposem sis eixos principals:
– Cal aprofitar el retorn de molts joves al sistema educatiu donant una oferta de qualitat
que no es percebin com a visualitzi etapes de menor valor o estereotips de gènere. La FP
necessita les millors aptituds i potencialitats, com qualsevol altra etapa.
– Hi ha d’haver un augment de l’oferta segons la prospecció de demanda de les persones
i del mercat de treball amb diàleg social. Cal una inversió educativa al nivell de la mitjana
de la Unió Europea i un gran pacte per a l’educació i un acord per a la FP.
– Es necessària la posada en marxa urgent d’un servei d’informació, orientació integrada i acompanyament acadèmic i professional que garanteixi l’aprenentatge al llarg de la
vida de les persones, les transicions laborals i formatives, i la connexió entre les etapes
d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
– Cal actuar prioritàriament a grau mitjà per reduir les ràtios, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l’acció tutorial i l’atenció individualitzada.
– Necessitem avançar immediatament cap a un sistema d’aprenentatge al llarg de la vida
de les persones que situï al centre les seves necessitats i trenqui les barreres i els interessos de les administracions, que faciliti els processos d’acreditació de competències de les
persones en qualsevol etapa de la seva vida i que possibiliti l’accés al sistema educatiu
per assolir la seva titulació, a fi d’incrementar l’ocupabilitat de les persones amb baixos
nivells de qualificació.
– Finalment, en una situació d’atur elevadíssim i cronificat com el que patim, reclamem
diàleg permanent i consens amb les associacions –sindicals i empresarials– més representatives i amb la comunitat educativa.
L’informe complet el trobeu en aquest enllaç:

http://bit.ly/294Nx8P

Campanya de recollida de
material escolar impulsada
per la Xarxa d’Acció Solidària
Des del 15 de juny, la Xarxa d’Acció Solidària
(XAS) està duent a terme la quarta campanya
de recollida de material escolar. Com hem fet
sempre, s’han obert centres de recollida als
diversos locals de CCOO i en diferents empreses. El material recollit serà distribuït a les
escoles públiques en barris i municipis d’alt
nivell de risc d’exclusió social i en escoles
que apliquen el criteri de la socialització de
material escolar.
La llista de material per recollir és la següent:
llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de
color, maquinetes, retoladors, estoigs, cinta adhesiva,
quaderns, llibretes i altre material fungible.
La campanya durarà fins al 15 de setembre.
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El Brexit afectarà el projecte europeu, que requereix
amb urgència un canvi de rumb
CCOO de Catalunya respecta la decisió legítima del poble
britànic, que s’ha expressat en el marc de la normalitat
democràtica
Malgrat les conseqüències i els reptes que planteja per a la continuïtat del
projecte europeu, el referèndum al Regne Unit no pot ser considerat sinó
des de la normalitat democràtica, i el seu resultat, tot i que ajustat, no pot
ser valorat sinó com la decisió legítima del poble britànic, que s’ha expressat en un procés que ha tingut totes les garanties i que ha gaudit d’una alta
participació. En relació amb les conseqüències que tindrà el Brexit, per al
projecte europeu, CCOO de Catalunya vol destacar tres elements:
1. El referèndum al Regne Unit ha estat interpretat per l’extrema dreta
com una victòria en el procés de renacionalització d’Europa i influirà amb
força no tan sols en properes eleccions polítiques, com a França, sinó en la
probable convocatòria d’altres consultes per deixar la UE.
2. Les conseqüències que pot tenir el Brexit per a les condicions de treball
i per a l’accés a la protecció social i a les pensions dels treballadors i treballadores europeus al Regne Unit, però també dels treballadors anglesos
a la Unió Europa, haurà de ser un dels punts centrals de la negociació Unió
Europea - Regne Unit.
3. Com ha escrit el secretari general de la Confederació Europea de Sindicats, aquest dia negre per a Europa ha de ser una crida a la Unió Europea
perquè faci front a la desil·lusió que ha generat l’austeritat, les retallades,
l’atur i la incapacitat de fer front a reptes com una política comuna d’asil
i d’immigració.
Cal evitar que la negociació amb el Regne Unit es converteixi en una negociació sobre el model europeu, que obri la porta a noves devaluacions, més
enllà de les acordades el darrer febrer, però al mateix temps, ja sense el
Regne Unit, cal entendre el context històric del Brexit com una crida urgent
perquè Europa canviï de direcció. És l’abandonament del model social, amb
una creixent vulnerabilitat i precarietat de les persones, el que ha alimentat el
creixement d’opcions renacionalitzadores sovint properes a l’extrema dreta.
Distanciament de la UE de la ciutadania
La pèrdua de la centralitat del treball, de les garanties i de la qualitat dels
serveis públics, de la legitimitat democràtica en la presa de decisions

econòmiques amb fortes conseqüències socials, ha desacreditat de manera creixent un projecte europeu que s’ha distanciat de la ciutadania i,
especialment, dels treballadors i treballadores. Com ha recordat el grup
de treballadors del Comitè Econòmic i Social Europeu, cal que la UE retorni al que estableix el Tractat de la Unió Europea: “La finalitat de la unió és
promoure la pau, els seus valors i el benestar de les persones”.
Per això, cal una estratègia urgent per rellançar la cohesió social que s’ha
perdut per efecte de les polítiques d’austeritat, i per recuperar també la
cohesió a escala europea, posant fi a una lògica política i econòmica que
ha promogut que hi hagués guanyadors i perdedors de la crisi. Això no
serà possible si no es retorna al centre de l’acció política el valor de la
responsabilitat, es recupera per a Europa la centralitat dels seus valors
i drets fonamentals, i es promou el treball digne i de qualitat com a eix
central de la construcció social d’Europa.
Per tot això, CCOO de Catalunya es reafirma avui en les seves conviccions democràtiques i europeistes i apel·la el Govern de Catalunya, l’Estat
espanyol i la Unió Europea perquè prenguin el resultat del referèndum
britànic com una crida urgent i inajornable per reprendre la senda de
l’Europa social, per avançar en la democratització de les seves institucions i funcionament, i per recuperar els valors de solidaritat, de justícia i
de progrés social que són a l’origen de la Unió Europea, i que són la clau
irrenunciable per poder continuar avançant en el futur immediat.
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ESTHER LYNCH és secretària confederal de la CES, responsable
dels drets sindicals, de la negociació col·lectiva, de les polítiques
salarials, de salut i seguretat al treball, i del treball no declarat.

“No es pot acceptar que sigui la por
la que posi els límits als treballadors i
treballadores o que l’empresari pugui
decidir de manera arbitrària quin
treballador tornarà a treballar la setmana
següent”

Esther Lynch va ser escollida
secretària confederal al darrer
congrés de la CES a París. Al
nou equip de Luca Visentini
és responsable dels drets
sindicals, de la negociació
col·lectiva, de les polítiques
salarials, de salut i seguretat
al treball, i del treball no declarat. Advocada de formació,
aporta al sindicalisme europeu vint anys d’experiència a
la Confederació Irlandesa de
Sindicats (ICTU) en temes com
mobilitat o salut laboral, però
també la perspectiva i la visió
assolides com a membre del
Centre Internacional pels Drets
Sindicals.

Tens una cartera àmplia i que toca temes
molt diferents. Quin és el fil vermell?
Tots aquests temes tenen a veure amb la justícia
social i són temes importants per als treballadors
i treballadores en el seu dia a dia. Són temes clau
per poder viure amb dignitat, com la salut o el
salari, però també són rellevants per recuperarnos a escala europea mitjançant un increment de
la demanda. Això s’aconsegueix reforçant la negociació col·lectiva i també els drets sindicals, i,
per tant, tot està connectat. Som les baules d’una
cadena, i si se’n trenca una, la cosa deixa de
funcionar. Aquesta és la raó per la qual fem tant
d’èmfasi en aquest moment a l’hora d’adreçarnos als parlamentaris i parlamentàries europeus i
fer-los entendre que els drets sindicals són drets
humans fonamentals. És important que els estats

membres assegurin als treballadors i treballadores el respecte efectiu del dret a la lliure associació, a organitzar la negociació col·lectiva.
I també el dret de vaga…
Si s’intenta prescindir de qualsevol element,
se li posen dificultats als sindicats per organitzar una vaga –com al Regne Unit, perseguint el
comitè organitzador, com en el cas d’Airbus– o
es permet als empresaris que acomiadin les
persones per intentar organitzar un sindicat, el
que tenim és una violació de les convencions
de l’Organització Internacional del Treball (OIT)
que mina el respecte efectiu dels drets humans.
Així que el que intentem assegurar és que es
respectin els estàndards i fem pressió sobre la
comissió, perquè hi ha situacions en què tanca
els ulls o, pitjor encara, fins i tot anima els estats
membres a aplicar polítiques que vulneren el dret
a la negociació col·lectiva o el dret de vaga. Això
ha de parar.
L’ofensiva contra els drets sindicals no tan
sols es fa evident a països com Espanya o
Grècia, sinó també a d’altres com França o
Finlàndia. És una política europea?
Hi ha atacs diferents, però tots tenen el mateix
objectiu, que no és altre que posar traves i espantar els treballadors i treballadores a l’hora
d’organitzar-se en sindicats o de desenvolupar
accions col·lectives. Allà on hi ha una política en
un estat membre que persegueix rebaixar els
salaris, el primer que trobem és l’intent d’evitar
que els treballadors i treballadores s’organitzin.
Als països hi ha pràctiques molt diferents, però
l’objectiu és sempre el mateix.
Aquest pla de la Comissió Europea contra la
negociació col·lectiva vulnera la Carta Social

Europea, normes internacionals de l’OIT i fins
i tot alguns drets protegits per les Nacions
Unides.
S’ha vist que moltes de les polítiques vulneren
els drets humans i les normes internacionals. El
gran repte és aconseguir que la comissió aturi
aquestes pràctiques i que entengui que la recuperació tan sols s’aconseguirà mitjançant
l’increment de salaris, afavorint un increment de
la demanda interna. Falten polítiques justes que
garanteixin que els sindicats i els treballadors i
treballadores tinguin prou confiança per canviar
les polítiques. Els instruments legals actuals tenen un efecte molt negatiu, perquè la gent acaba
pensant que si la llei diu que no es pot fer, és que
probablement no s’ha de fer. Però la llei és un
animal polític i no té naturalesa científica. Hi ha
moltes lleis injustes, lleis que dificulten que els
treballadors i treballadores puguin organitzar-se
en sindicats. Són injustes i hem de treballar plegats a tot Europa per esmenar i rebutjar cadascuna d’aquestes lleis.
Sembla que aquí es reparteixen les responsabilitats entre la Comissió Europea i els
estats.
Necessitem assegurar que hi hagi més lleis que
obliguin les empreses a respectar drets fonamentals com el de sindicar-se, o d’organitzar la
negociació col·lectiva. No n’hi ha prou que els
estats s’asseguin a la seva cadira i diguin: “Bé,
feu el que heu de fer i el que vulgueu fer”, perquè
això no assegura que es respectin drets fonamentals. Als empresaris no se’ls pot donar el dret
d’acomiadar persones o d’utilitzar pràctiques que
suposin amenaces per als treballadors i treballadores. No es pot acceptar que sigui la por la que
posi els límits als treballadors i treballadores, que
l’empresari pugui decidir de manera arbitrària
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quin treballador tornarà a treballar la setmana
següent. Si hi ha un treballador o treballadora
que considera que la situació és injusta i vol que
vingui el sindicat a ajudar-lo, s’ha de poder fer.
Hi ha maneres molt diferents de minar els drets
sindicals, no sempre és de manera directa, sinó
que de vegades pot ser de manera amagada,
però igual d’efectiva.
La CES ha desplegat una iniciativa al Parlament Europeu perquè els parlamentaris i
parlamentàries signin a favor dels drets sindicals. Com ho heu organitzat?
Teníem dos objectius. Un era el de trobar-nos
amb els parlamentaris europeus, cara a cara. No
n’hi havia prou d’enviar un correu i una llista de
signatura. Vam demanar a les nostres organitzacions afiliades que es trobessin amb els seus representants i els expliquessin exactament què és
el que està passant, les conseqüències en la vida
real de les persones. Van demanar als parlamentaris i parlamentàries que es comprometessin
a defensar els drets sindicals en tant que drets
humans. Perquè s’havia de fer explícit que els
drets sindicals formen part del marc dels drets
humans. Els debats van ser molt interessants i
la major part dels membres del Parlament Europeu van signar. Ja tenim més de 100 signatures i
continuarem fins al final de l’estiu.
I què fareu quan hàgiu reunit prou signatures?
Trobar-nos amb el president Juncker i dir-li que
tenim un ampli suport a tots els partits. Que no
es tracta d’una qüestió ideològica, sinó que hi
ha un respecte pels drets humans en tots els
partits (amb unes poques excepcions evidents).
Aquesta no és una qüestió ideològica, no és una
qüestió de dreta o d’esquerra, sinó que es tracta
de drets humans. Hem de posar en evidència la
nostra preocupació davant del fet que la comissió estigui minant el respecte que se’ls ha de
tenir. Quan exigeix als estats o els anima a aprovar lleis que afebleixen la negociació col·lectiva,
restringeix la capacitat dels sindicats a l’hora
d’emprendre accions col·lectives, redueix la protecció davant dels acomiadaments dels treballadors i treballadores o no protegeix els treballadors i treballadores que es volen organitzar. I, a
més, s’ha de fer en nom d’Europa, perquè la unió
es beneficiarà si hi ha més demanda. Tenim un
argument econòmic contundent i esperem que
amb ell podem convèncer. En aquests moments
s’està revisant el pilar dels drets socials, i no hi
pot haver un pilar de drets socials si no hi ha
respecte pels drets sindicals.

La minva en aquests drets influeix en una
societat més desigual, fa més rics els rics i
més pobres els pobres. De fet, en un article recent recordaves que les societats més riques
són les més igualitàries.
Sí, també hi ha un lligam molt clar amb les qüestions de “poder”. A les persones, com més pobres, més difícil se’ls fa fer escoltar la seva veu
al lloc de treball, més difícil ho tenen per organitzar una acció col·lectiva i més senzill és per als
empresaris acomiadar. Per tant, tot això va lligat.
També la pressió sobre la classe mitjana, sobre
els salaris mitjans. Moltes de les condicions, de
les conquestes que van assolir els sindicats, la
incapacitat temporal, els contractes de qualitat
no són habituals allà on no hi ha sindicats. De fet,
els llocs de treball que no estan sindicats presenten cada vegada més tasques atomitzades, mal
pagades, fràgils, sense contracte, amb un tracte
als treballadors i treballadores com si no fossin
més que una altra peça del “just in time”, amb
una disponibilitat de 24 hores 7 dies a la setmana
i plena flexibilitat. Quan no hi ha sindicats augmenten les desigualtats.
Però, potser manca una mica de consciència de coneixement de quin és l’origen
d’aquestes conquestes, sobre la importància
d’instruments com la negociació col·lectiva?
És una tendència actual que la gent no s’entengui
com un subjecte històric. Si mirem enrere veiem
que sempre els atacs contra la democràcia han
començat amb atacs contra els sindicats. La raó
és que la pràctica dels drets i la pràctica de la
democràcia en l’àmbit quotidià sovint té a veure
amb el lloc de treball. És on es parla de les desigualtats i de les injustícies. Si convencen la gent
que no té cap dret al lloc de treball, és més fàcil
convèncer-la que tampoc té cap més dret. Penso que, des de la perspectiva de les persones a
les quals ens preocupa la democràcia i el futur
d’Europa, és clau la democràcia al lloc de treball,
la democràcia industrial. El respecte als drets,
i que aquests puguin ser defensats de manera
adequada. No com alguna cosa que és fràgil i/o
tan sols teòrica, o tan sols per als rics. Es tracta
que no s’hagin de demanar les coses, sinó que
estiguin garantides. Si no, ens hauríem d’adreçar
als empresaris per poder anar al lavabo, per agafar uns dies de descans…
Sembla evident que la negociació col·lectiva
té una importància central, però, com deies
abans, perquè pugui existir calen altres drets,
com el dret de vaga.
Absolutament. I no tan sols el dret de vaga, sinó

el dret per poder emprendre accions col·lectives.
Aquí hi ha molta pressió. En primer lloc, sobre
col·lectius específics als quals es vol retallar el
dret de vaga. Passa amb els treballadors i treballadores dels sectors essencials, que es prenen
la seva feina seriosament, com els bombers, els
metges, les infermeres… Aquestes persones tenen un compromís amb la seva feina, inverteixen
en la seva formació i en la qualitat de la seva feina.
Per això se’ls hauria de donar confiança i garantir
els seus drets per a la negociació col·lectiva, per
poder exercir accions col·lectives. Negar-los-els
és especialment injust. En segon lloc, l’altre argument és que es posa en perill l’economia, quan
és justament al revés. La negociació col·lectiva i
el dret a emprendre accions col·lectives reforcen
l’economia. De fet, de vegades sembla que s’hagi
de salvar el capitalisme de si mateix, perquè és
incapaç de controlar-se.
Més enllà de la comissió i dels estats també
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha
dictat algunes sentències, com Laval o Viking,
que relativitzen els drets sindicals.
Hi ha hagut una sèrie de sentències desafortunades que limiten alguns drets fonamentals, com
el dret de vaga. S’ha demanat que es justifiquin
en el marc de les llibertats econòmiques i això és
perillós. Si un empresari va a un jutjat i exposa
que la seva llibertat per fer beneficis està limitada pel dret de vaga, probablement hi haurà molts
jutjats que no li faran cas, però potser algun sí.
Molts sindicats i molts treballadors i treballadores
se n’adonen, però aquesta mai ha estat la intenció dels tractats europeus. S’ha de veure què ha
passat i com es pot solucionar. S’ha de revisar el
redactat de la directiva, la interpretació de la cort
de justícia, perquè alguna cosa està malament.
S’ha de recuperar l’equilibri entre les llibertats
fonamentals. Nosaltres ara estem analitzant el tipus de clàusula que es podria inserir en el Tractat
de la Unió Europea per recuperar aquest equilibri
i assegurar que els drets humans sempre estiguin garantits. L’única cort que decideix quin és el
perímetre dels drets humans és el Tribunal Europeu de Drets Humans, i aquesta, evidentment,
s’ha de respectar. Cap dret és absolut, però no
és just limitar una pràctica sindical perquè entri
suposadament en conflicte amb la lliure circulació de serveis o d’altres. Aquest camí és el camí
equivocat.

Ricard Bellera
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ODS núm. 11

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

NOM: aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
DADES1:
• La meitat de la humanitat, 3.500 milions de persones, viu avui dia a les ciutats.
• El 2030 gairebé el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes.
• Un 95% de l’expansió urbana en els propers decennis es produirà en el món en desenvolupament.
• 828 milions de persones viuen en barris marginals, i el nombre segueix augmentant.
• Les ciutats ocupen amb prou feines el 3% del planeta, però representen entre el 60% i el 80% del consum
d’energia i el 75% de les emissions de carboni.
• La ràpida urbanització està exercint pressió sobre el proveïment d’aigua dolça, les aigües residuals, els
mitjans de vida i la salut pública.
• La densitat relativament alta de les ciutats pot aconseguir un augment de l’eficiència i la innovació tecnològica i, al mateix temps, reduir el consum de recursos i d’energia.
• Un estudi de la Xarxa de Recerca en Canvi Climàtic Urbà (UCCR) calcula que per al 2050 la quantitat
d’habitants urbans gairebé es duplicarà, ja que passarà dels 3.400 milions que hi ha actualment als 6.300
milions.Segons un estudi publicat a la revista Current Opinion in Environmental Sustainability, les principals
amenaces que s’estenen sobre les ciutats en relació amb el canvi climàtic inclouen l’augment de les tempestes i les pluges torrencials, que poden inundar àrees costaneres, i les ones de calor perllongades, que
escalfen les ciutats més que les àrees que les envolten.
• Solament les 50 ciutats més grans del món tenen més població (500 milions de persones) que tot els EUA.2

1
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/7-datos-sobre-las-ciudades-y-el-cambio-climatico
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METES:
11.1. El 2030, cal assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.
11.2. El 2030, cal proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles
per a tots, i millorar la seguretat vial, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable (les dones, els nens, les persones amb
discapacitat i les persones d’edat avançada).
11.3. El 2030, cal augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i una
gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans a tots els països.
11.4. Cal redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
11.5. El 2030, cal reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres,
inclosos els relacionats amb l’aigua, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades
al producte intern brut mundial causades pels desastres, posant l’accent principalment en la protecció dels
pobres i de les persones en situacions vulnerables.
11.6. El 2030, cal reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, fins i tot prestant especial
atenció a la qualitat de l’aire i a la gestió de les deixalles municipals i d’un altre tipus.
11.7. El 2030, cal proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles,
en particular per a les dones i els nens, les persones d’edat avançada i les persones amb discapacitat.
11.a. Cal donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant l’enfortiment de la planificació del desenvolupament nacional i regional.
11.b. El 2020, cal augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i
engeguen polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del
canvi climàtic i l’adaptació a aquest, i la resiliència davant els desastres, i desenvolupar i posar en pràctica,
d’acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030, la gestió integral dels
riscos de desastre a tots els nivells.
11.c. Cal proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant l’assistència financera i tècnica,
perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.
Prioritat sindical: NORMAL

