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Emotiva celebració dels 40 anys de la
històrica Assemblea de Barcelona on CCOO
es va constituir com a sindicat
El dia 11 de juliol del 2016, 40 anys després de
l’Assemblea de Barcelona celebrada a l’església
de Sant Medir, en la qual CCOO es va constituir en
sindicat, s’han celebrat dos emotius actes commemoratius a Barcelona. Al matí, després d’un
homenatge a Cipriano García sota la placa que
porta el seu nom al costat de l’església de Sant
Medir, a l’interior del teatre de l’església es va
reunir el Consejo Confederal de CCOO d’Espanya
per recordar aquella històrica assemblea i també
per convocar l’11è Congrés del sindicat, que se
celebrarà el juny del 2017. En acabar es va fer un
debat amb la presència d’Owen Jones, periodista, escriptor i analista britànic.

Ja a la tarda, a l’espai de Can Fabra de Barcelona
(antiga Fabra i Coats), va tenir lloc 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 CCOO com
l’organització social més important del país.
L’acte va ser presentat per l’actriu Mercè Arànega i el promotor musical i històric sindicalista de
CCOO Pere Camps. Entre les intervencions, cal
destacar les de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau; l’exsecretari general de CCOO, Antonio
Gutiérrez, i les dels secretaris generals de CCOO
de Catalunya i CCOO d’Espanya, Joan Carles Gallego i Ignacio Fernández Toxo, respectivament.
Les intervencions i els audiovisuals van generar
un clima d’emotivitat, molt adequat en una data
tan assenyalada per al nostre sindicat.

editorial
Alerta amb les
nostres pensions
El Govern del PP ha tornat a posar mà al fons
de reserva de la Seguretat Social. Aquest cop
ho ha justificat perquè cal pagar les pagues
extres de les pensions. Però si no es prenen
mesures de manera urgent i se segueix amb
aquesta dinàmica la guardiola de les pensions s’esgotarà aviat.
El fons de reserva de la Seguretat Social es
va constituir amb els excedents de la recaptació dels anys de creixement amb l’objectiu
de servir de reforç per a les èpoques de crisi.
Per això es va posar un límit a la seva utilització en un 3% que el Govern del PP ha
modificat, via decret, els anys 2015 i 2016.
El sistema públic de pensions es nodreix de
les cotitzacions que empreses i treballadors
aporten per cada contracte de treball. La caiguda d’ingressos per l’atur i pels efectes de
la reforma laboral que ha fet augmentar els
contractes precaris, ha fet caure la recaptació. I a sobre el Govern ha continuat buidant
la caixa incrementant les bonificacions a les
empreses.
Per tot això CCOO hem posat el crit d’alerta i
hem reclamat que es torni a construir el consens al voltant d’aquest tema tan important.
Perquè amb les pensions no s’hi pot jugar ni
fer electoralisme.

Tota la informació la trobareu en aquest enllaç:

http://www.ccoo.cat/noticia/202909/celebracio-dels-40-anys-de-la-historica-assemblea-de-barcelona

www.ccoo.cat
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CCOO, novament en contra del
tancament de llits a l’estiu
Davant l’anunci del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya del tancament de
prop de 1.800 llits hospitalaris aquest estiu,
CCOO, novament, s’hi ha oposat, ja que malgrat que el tancament és una mica inferior al
de l’any 2015,malgrat que el tancament és
una mica inferior al de l’any 2015, el nombre
de llits tancats encara és massa gran. Aquest
any 2016, la disponibilitat de llits hospitalaris
serà d’11.918, mentre que l’any 2015 va ser
d’11.414. És a dir que disposarem només de
504 llits més, els quals, si tenim en compte
l’augment poblacional en molts llocs de Catalunya, són totalment insuficients.
A més, pel que fa a les llistes d’espera quirúrgiques, CCOO sempre ha dit que durant
l’estiu seria el moment de fer que aquestes
disminuïssin, però l’estalvi en la contractació
de personal prima davant d’una millor assistència sanitària.

Protesta de les cambreres
d’habitació de Lloret de Mar
Un bon grup de treballadores que fan la tasca
de cambreres d’habitació a la zona de Lloret
de Mar i rodalies es van concentrar el passat
4 de juliol davant la seu de l’Ajuntament de
Lloret. Amb aquesta acció, aquest col·lectiu
volia denunciar la contínua precarització de
les seves condicions de treball i també tenia
la intenció d’exigir a l’ajuntament que aprovés
la moció relativa a les seves condicions laborals, que aquella mateixa tarda es discutia al
Ple municipal.

CCOO organitza cursos relacionats
amb persones treballadores amb
diversitat funcional auditiva
L’Escola de Formació i l’Àrea de Cohesió Social de CCOO de Catalunya estan organitzant
cursos relacionats amb treballadors i treballadores amb diversitat funcional auditiva
(sordmudes). Són dos tipus de curs: un curs
bàsic de formació per a delegats i delegades
amb diversitat funcional auditiva i un curs de
llengua de signes per als sindicalistes que
hi estiguin interessats perquè treballen amb
persones i empreses del sector amb aquesta
problemàtica. El primer curs es podria realitzar entre el 19 i el 30 de setembre, de 18 h
a 21 h. Al final d’aquesta informació trobeu
l’enllaç perquè les persones interessades
feu la inscripció especificant quin curs voleu
realitzar. Les inscripcions, les podeu enviar
a l’Escola de Formació Sindical, al correu
bmcristin@ccoo.cat, o a l’Àrea de Cohesió
Social, al correu gsaliba@ccoo.cat.
Aquí teniu l’enllaç per fer la inscripció:

http://bit.ly/29Cmu9p

Primera reunió de Fernández Toxo amb el
president de la Generalitat, Carles Puigdemont
Aprofitant la presència a Catalunya del secretari general de CCOO, el passat dimarts va tenir lloc la primera
reunió oficial d’Ignacio Fernández Toxo amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un ambient de cordialitat, la reunió va servir per repassar temes com l’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol o la
dedicació de més recursos per a la sanitat, l’educació
o els serveis socials. Toxo va estar acompanyat pel
secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego.
Trobada amb representants sindicals de sectors precaris i emergents
Abans de la reunió amb el president Puigdemont va
tenir lloc una trobada del secretari general de CCOO
amb delegats i delegades de sectors precaris i també de sectors emergents. En la reunió, que va tenir
lloc a l’Espai l’Assemblea de la seu central de CCOO
a Barcelona, s’hi van trobar representants sindicals
del sector de la pesca, l’atenció domiciliària, el lleure
sociocultural, la intervenció social, els supermercats,
la restauració de col·lectivitats, les escoles bressol o els centres especials de treball, entre d’altres,
que van compartir les seves problemàtiques i van intercanviar experiències amb Fernández Toxo.

Mataró acull al setembre la Diada del Treball Digne 2016
Dissabte, 17 de setembre, CCOO de Catalunya
celebrarà, a la platja del Callao de Mataró, la 3a
Diada del Treball Digne, una jornada que vol ser
festiva i, alhora, reivindicativa, a més de ser un
espai de trobada per a la gent de CCOO de Catalunya com a element de cohesió de l’organització
a l’inici del curs sindical.
En el transcurs de la jornada, a més de les intervencions del secretaris generals de CCOO de Ca-

talunya i del Vallès Oriental, Maresme i Osona, hi
haurà un reconeixement a la fidelitat de les persones que fa més de 25 anys que són afiliades.
Aquesta serà una jornada oberta al conjunt de
l’afiliació, però també a entitats i moviments socials de la comarca amb qui compartim reivindicacions i lluites. Podeu adquirir els tiquets de la diada
al local de CCOO que tingueu més pròxim o també
mitjançant la vostra organització federativa.

Avui es formalitza el Pacte Nacional per la
Indústria
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, participa avui en la reunió de
l’executiva permanent del Consell Català de l’Empresa on es farà la primera reunió de treball
per formalitzar el Pacte Nacional per la Indústria. El passat dimecres, el Parlament de Catalunya amb unanimitat de tots els grups parlamentaris van aprovar instar al Govern a impulsar
aquest Pacte que ha de ser l’instrument marc i el full de ruta per al desplegament en els
propers decennis d’un conjunt de mesures per a situar la indústria al centre de l’economia,
des de la concertació política i el diàleg social.
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Augmenta la bretxa salarial entre homes i dones

La bretxa salarial ha augmentat quasi 1 punt a
Catalunya, i ha arribat als 25,95 punts (6.922,83
€ que cobren menys les dones que els homes,
com a mitjana salarial anual), segons l’avanç de
l’Enquesta d’estructura salarial del 2014, feta pública a finals de juny.
Aquest augment de la bretxa es deu al fet que
encara que baixin els salaris d’homes i dones, la
baixada del salari de les dones és el 175% de la
dels homes.
Per franges d’edat, tan sols disminueix la bretxa
salarial 1 punt entre la gent jove de menys de 25
anys, encara que la bretxa salarial és del 24,5. A
totes les altres franges d’edat la bretxa salarial
puja, i destaca la pujada de 2,1 i de 2,8 punts a
les edats compreses entre 45 i 54 anys i 55 anys
i més; en aquests casos les dones cobren quasi
un terç del salari dels homes (més de 10.000 €
de diferència anual), a causa que augmenten els
salaris dels homes i baixen els de les dones.
Per sectors d’activitat, tan sols es produeix una
disminució de la bretxa salarial en el sector de
la construcció (on tan sols hi ha l’1% del total

de dones que treballen). La bretxa salarial a la
indústria augmenta en 2,35 punts i arriba als
21,63, ja que ha pujat el salari dels homes (736
€) mentre ha baixat el de les dones (144,5 €).
En el sector dels serveis la bretxa supera els 25
punts: ha augmentat també la bretxa, ja que ha
disminuït més el salari de les dones que el dels
homes.
En funció del tipus de jornada, observem que ha
disminuït la bretxa salarial quasi 2 punts, encara
que està en 16,26 punts (5.000 €). Quant a la
jornada a temps parcial s’observa un augment
de més de 4 punts, i la bretxa salarial se situa
en el 4,86 quan a l’any 2013 quasi no existia:
comença a aparèixer la bretxa en les situacions
més precàries, ja que disminueix més del doble
el salari de les dones.
Quant al tipus de contractació, la bretxa augmenta tant en la contractació indefinida com en
la contractació de durada determinada. També
es dóna el cas que augmenta més la bretxa en
les condicions més precàries, en 1,5 punts, i se
situa en els 12,06 (2.000 € de diferència anual),
ja que la pujada del salari dels homes duplica la
de les dones. Igualment la contractació indefinida té una bretxa superior als 27 punts (8.000 €)
a causa que la baixada de salaris de les dones
quadruplica la dels homes.
Per grups d’ocupació, augmenta 9 punts la bretxa
salarial en les persones que treballen a la restauració, en serveis personals i en la venda, i arriben
als 36,13 perquè la quantitat que puja el salari
dels homes (1.100 €) baixa en el salari de les
dones. Tant en aquestes ocupacions com en les
elementals, on la bretxa és als 37,37, el salari de
les dones és més d’un terç inferior al dels homes.
Es dóna el cas que aquestes ocupacions són les
que tenen els salaris més baixos, és a dir, que la
precarietat torna a colpejar més fort les dones.

COM POSAR FI A LA DISCRIMINACIÓ
SALARIAL DE LES DONES?
Per posar fi a aquesta bretxa salarial
i impedir que la sortida d’aquesta crisi i els atacs a les relacions laborals
siguin a costa de la precarització de
les dones, des de CCOO exigim:
– Polítiques actives d’ocupació amb
perspectiva de gènere i incentivar les
empreses petites i mitjanes per negociar i dur a terme mesures i plans
d’igualtat.
– Dotar la Inspecció de Treball de
personal format i especialitzat en
gènere que pugui actuar d’ofici per
detectar i identificar discriminacions
laborals, sobretot en professions feminitzades.
– Pressupostos de l’Estat per garantir els serveis públics d’atenció social
i dependència.
– Aplicar la durada i la prestació
màxima del permís de paternitat que
recull la Llei 3/2007 i la dotació de
partides pressupostàries.
– Introduir en els convenis col·lectius:
• Definició de tots els conceptes
retributius.
• Identificació dels conceptes retributius per a cada un dels llocs de
treball per evitar que existeixi qualsevol tipus de discriminació per raó
de sexe.
• Garantir que els llocs de treball feminitzats no estiguin infravalorats.
• Tenir una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.
•Crear una comissió paritària
d’igualtat que faci el seguiment de
tots aquests aspectes, més els inclosos en els plans d’igualtat.
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CCOO commemora els 30 anys del Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers
El passat 1 de juliol va tenir lloc l’acte de celebració del
30è aniversari del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya. 30 anys
construint igualtat i ciutadania per part del CITE, que
va néixer en un moment que la immigració al nostre
país no arribava al 2%. Una decisió molt avançada al
futur i que després s’ha vist molt encertada, ja que el
CITE s’ha convertit en un referent per a centenars de
milers de persones que han optat pel fet migratori com una forma per millorar la seva
vida, tant per les que vénen a Catalunya com les que han decidit marxar-ne. I és que, tal com es va
destacar en l’acte commemoratiu, el CITE s’ha adaptat sempre als canvis que s’han anat produint en
la nostra societat. El director del CITE, Carles Bertran, va destacar també que aquesta és una tasca
que no hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de diferents entitats, administracions i
institucions públiques.
A l’acte, que va tenir lloc a la seu del CaixaForum, va haver-hi diferents intervencions, entre les que
destaquen la de Georges Dassis, president del Consell Econòmic i Social Europeu, la de Dolors Bassa,
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, o la de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

La Universitat de Vic acull l’Escola d’Estiu
de CCOO de Catalunya, que ha arribat a la
25a edició
Els dies 6 i 7 de juliol ha tingut lloc a Vic la 25a edició de
l’Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya sota el títol “Treball
amb drets, vida digna. Una mirada sobre la precarietat”. L’aula
magna de la Universitat de Vic ha acollit aquesta edició, que
ha tingut l’objectiu de debatre i reflexionar, entre l’actiu de tot
el sindicat, al voltant de reptes i propostes per fer front a la
precarietat laboral.
Hi han participat, entre d’altres, Xavier Martínez-Celorrio, Montse Hidalgo, Joan Benach, Mònica Clua,
Pere Jódar i Antonio Madrid.

CCOO celebra l’absolució del treballador
de TV3 acusat de filtracions
El dimarts es va conèixer la sentència sobre el cas de la demanda de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de set anys de presó contra el treballador de TV3 al qual van
voler culpar de la filtració, l’any 2012, de les dades salarials i dels càlculs per fer l’ERO. La
sentència és clara: el treballador ha quedat absolt dels càrrecs de descobriment i de revelació
de secret.
CCOO celebra que, després d’anys de persecució, s’hagi acabat el patiment. La lluita i la pressió feta pel Comitè d’Empresa de la CCMA i el conjunt de treballadors i treballadores ha valgut
la pena i ha tingut el resultat més satisfactori, que ha estat l’absolució del company encausat.

Vaga a l’empresa
José María Cabré
per l’impagament de
les nòmines
CCOO dóna suport a les jornades de
vaga de 24 hores convocades aquest
mes de juliol a l’empresa familiar José
María Cabré, de Montornès del Vallès, davant l’impagament de les nòmines de juny, la paga extraordinària
i els endarreriments del mes de maig,
i la desídia que està demostrant
l’empresa a l’hora d’intentar arribar
a un acord per resoldre aquesta situació. El 12 de juliol va tenir lloc una
primera jornada de vaga de 24 hores
i les properes jornades de vaga estan
previstes els dies 19 i 26 de juliol.

CCOO rebutja l’ERO
presentat per Nylstar
per acomiadar 73
treballadors
CCOO rebutja l’ERO presentat per la
direcció de Nylstar (Blanes), adduint
motius econòmics, de producció i organització, per acomiadar 73 treballadors dels 219 que té actualment en
plantilla. CCOO exigeix a la direcció
de Nylstar la retirada de l’expedient
i que s’assegui a negociar mesures
no traumàtiques per a la plantilla, així
com un pla d’inversió financera que
doti de liquiditat l’empresa. Treballadors que s’havien de reincorporar
a la feina, després d’estar 4 mesos
afectats per un expedient de regulació temporal, han estat obligats a fer
vacances, una decisió que l’empresa
ha pres unilateralment, sense arribar
a un acord amb el comitè d’empresa.
Així mateix, CCOO alerta que alguns
treballadors no han cobrat la nòmina
del mes de juny. CCOO recorda que
en els darrers 8 mesos, els treballadors ja han patit dos expedients temporals i un canvi d’horaris a la secció
de fabricació de fil.
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ODS núm. 12

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
NOM: garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
DADES1:
• Es calcula que cada any al voltant d’una tercera part dels aliments produïts (l’equivalent a 1.300 milions de tones valorades en un bilió de dòlars aproximadament) acaba podrint-se a les galledes de les escombraries dels consumidors i
minoristes, o bé es fa malbé a causa del transport i els mètodes de recol·lecció deficients.
• Si la població mundial comencés a utilitzar bombetes de baix consum, s’estalviarien 120.000 milions de dòlars anuals a
escala mundial.
• Si la població mundial arriba als 9.600 milions el 2050, farien falta gairebé tres planetes per proporcionar els recursos
naturals necessaris per mantenir les formes de vida actuals.
Aigua
• Menys del 3% de l’aigua del planeta és dolça (potable), de la qual el 2,5% està congelada a l’Antàrtida, l’Àrtic i les glaceres. Per tant, la humanitat disposa solament del 0,5% per satisfer totes les necessitats d’aigua dolça dels ecosistemes i de
l’home.
• L’ésser humà està contaminant l’aigua a un ritme més ràpid del que necessita la naturalesa per reciclar-la i purificar-la als
rius i als llacs.
• Més de 1.000 milions de persones encara no tenen accés a l’aigua dolça.
• L’ús excessiu d’aigua contribueix a l’estrès mundial per dèficit hídric.
• L’aigua s’obté gratuïtament de la naturalesa, però la infraestructura necessària per subministrar-la és costosa.
Energia
• Malgrat els avanços tecnològics que han promogut millores en matèria d’eficiència energètica, l’ús d’energia als països
de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) seguirà creixent un altre 35% d’aquí al 2020. L’ús
d’energia comercial i residencial és el segon sector de consum energètic mundial que més ràpid està creixent, després del
transport.
• Al 2002, la quantitat de vehicles automotors als països de l’OCDE era de 550 milions (el 75% dels quals eren automòbils
per a ús personal). Es preveu un augment del 32% en la propietat de vehicles d’aquí al 2020. Al mateix temps, s’espera
que el quilometratge dels vehicles automotors augmenti un 40% i que el transport aeri global es tripliqui en el mateix
període.
• Les llars consumeixen el 29% de l’energia mundial i, en conseqüència, contribueixen al 21% de les emissions de CO2
resultants.
• Al 2013, una cinquena part del consum final d’energia al món procedia de les fonts d’energia renovable.
Aliments
• Si bé el principal impacte ambiental dels aliments es deu a la fase de producció (agricultura, elaboració d’aliments), les
llars influeixen en aquest impacte a través de les seves opcions i hàbits alimentaris, amb els seus consegüents efectes en
el medi ambient a causa del consum d’energia i la generació de deixalles relacionades amb els aliments.
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/.
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• Mentre que cada any es malgasten 3.000 milions de tones d’aliments, gairebé 1.000 milions de persones estan subalimentades i altres 1.000 milions pateixen gana.
• El consum excessiu d’aliments és perjudicial per a la salut i el medi ambient.
• A escala mundial, 2.000 milions de persones pateixen sobrepès o obesitat.
• La degradació de la terra, la disminució de la fertilitat dels sòls, l’ús insostenible de l’aigua, la sobrepesca i la degradació
del mitjà marí estan disminuint la capacitat de la base de recursos naturals per subministrar aliments.
• El sector de l’alimentació representa al voltant del 30% del consum total d’energia del món i prop del 22% de les emissions totals de gasos d’efecte d’hivernacle.
METES:
12.1. Aplicar el Marc desenal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de
tots els països i sota el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats
dels països en vies de desenvolupament.
12.2. Al 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.3. Al 2030, reduir a la meitat el desaprofitament mundial d’aliments per capita en la venda al detall i en l’àmbit dels
consumidors, i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a les
collites.
12.4. Al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del
seu cicle de vida, d’acord amb els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera significativa el seu alliberament a
l’atmosfera, l’aigua i el sòl per reduir al mínim els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.
12.5. Al 2030, disminuir de manera substancial la generació de deixalles mitjançant polítiques de prevenció, reducció,
reciclatge i reutilització.
12.6. Encoratjar les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, perquè adoptin pràctiques
sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i les prioritats nacionals.
12.8. Al 2030, vetllar perquè les persones de tot el món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.
12.a. Donar suport als països en vies de desenvolupament en l’enfortiment de la seva capacitat científica i tecnològica a fi
d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.b. Elaborar i aplicar instruments que permetin seguir de prop els efectes en el desenvolupament sostenible amb la
intenció d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
12.c. Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant
l’eliminació de les distorsions del mercat, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i, fins i tot, mitjançant la reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan n’hi hagi, perquè es posi de manifest el
seu impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i les condicions particulars dels països en vies de desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, de manera que es protegeixi
els pobres i les comunitats afectades.
Prioritat sindical: NORMAL

