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CCOO alerta que cau el nombre
de docents i la despesa per
alumne a Catalunya, en l’inici del
curs 2016-2017
centres públics ha crescut un 11,69%, de 755.150
a 843.430. Segons CCOO, si s’hagués mantingut la
proporció de docents i alumnes durant els sis cursos esmentats, avui la plantilla de professors i professores hauria de ser de 7.226 més que l’actual.

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
ha presentant un informe aprofitant l’inici del curs
2016-2017, que va tenir el seu punt de partida el
passat dilluns 12 de setembre. Una de les dades
destacades de l’informe mostra que la despesa
per alumne en el sistema educatiu de Catalunya
ha baixat 1.525 euros, ja que ha passat de 4.460
a 2.935 euros, en el període comprès entre el 2010
i el 2017. Aquesta xifra representa una caiguda del
34,2%. El nombre de docents també ha caigut, i ha
passat de 67.054 el 2010 a 66.461 actualment.
Tot això succeeix mentre el nombre d’alumnes als

Massa alumnes per aula
Amb aquestes dades d’inversió per alumne i la
davallada de professorat, les ràtios s’han disparat.
Si tenim en compte una enquesta realitzada per la
nostra Federació d’Educació a més d’un centenar
de centres de secundària, un 30% tenen més de
30 alumnes per aula a primer d’ESO, un 15% més
de 35 a batxillerat i un 8% més a FP. Precisament,
l’informe de CCOO destaca l’augment de ràtios
d’alumnes en el grau mitjà i superior de FP, però que
no es tradueixen en un nombre superior de titulats,
que ha crescut molt poc a causa de l’abandonament
prematur dels estudis de molts alumnes, abandonament que és un 8% superior a la mitjana de la
UE. Per això CCOO ha reclamat un sistema integrat d’informació, orientació i acompanyament a
l’alumnat per evitar l’abandonament escolar.
En un apunt final, la Federació d’Educació de CCOO
ha destacat que molts centres consultats pel sindicat han reconegut no sentir el suport suficient del
Departament d’Ensenyament per impulsar una necessària innovació educativa.
El document sencer, el trobareu en aquest enllaç:

editorial
NI CETA NI TTIP!
Comencen a arribar notícies sobre el TTIP
(tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els EUA) que ens diuen que podria
estar en una via morta. Si això es confirma,
serà el resultat de la mobilització de la ciutadania europea i de moltes organitzacions,
que han aconseguit trencar amb l’opacitat
amb què es duien les negociacions i posar
al descobert els interessos econòmics que
s’amagaven al darrere.
Recordem que l’objectiu del TTIP és afavorir
el lliure comerç entre la UE i els EUA posant
els interessos econòmics de les multinacionals per davant dels drets i les garanties
laborals, de la protecció del medi ambient
i dels drets dels consumidors, que queden
supeditats a sistemes d’arbitratges i a legislacions menys garantistes que la dels països
de la Unió Europea.
Però alerta: tenim els mateixos perills amb la
negociació de l’acord de lliure comerç amb
Canadà (CETA) i amb altres acords comercials. Per això, no podem baixar la guàrdia
i hem de continuar exigint la no-ratificació
del CETA i que s’abandoni definitivament la
negociació del TTIP perquè els drets de les
persones estan per sobre dels interessos de
les multinacionals.

http://bit.ly/2cX70Ok

El sindicat celebra el proper dissabte a Mataró la 3a Diada del Treball
Digne de CCOO de Catalunya
El proper dissabte, 17 de setembre, celebrarem la 3a Diada del Treball Digne de CCOO de
Catalunya. Enguany tindrà lloc a Mataró, concretament a l'Escola Anxaneta (C/ Antonio de
Solís, 2). Aquesta festa vol ser un espai
de trobada per a la gent de CCOO.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10.30 h: visita cultural a Mataró
12.00 h: trobada de l’actiu sindical
14.00 h: paella popular
Bo d’ajut: adults 10 €, menors de 12 anys, gratis (inclou
aperitiu, paella, gelat, beguda i pa)
16.00 h: performance “Teixit de dones”. Concert de rumba
mataronina amb Momen & la Banda Tarumba

www.ccoo.cat
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Ha mort el company Pablo Permisan
Ha mort el company Pablo
Permisan, amb 82 anys.
Sindicalista de CCOO,
de professió despatxant
de duanes ja jubilat, va
contribuir a la creació, el
1974, de CCOO del ram
d’Agències de Duanes, Consignàtaries de Vaixells i Càrrega i Descàrrega. Va participar en la
creació del Sector del Mar de CCOO i va ser
membre del Consell Federal Estatal de la Federació de Transports, Comunicació i el Mar, entre
altres òrgans, com el Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

CCOO es mobilitza contra la persecució
sindical a Spark Ibérica i SPM
CCOO manifesta el seu ferm rebuig a l’extinció
del contracte laboral d’un delegat sindical de
CCOO a Spark Ibérica i exigeix a la direcció la
seva readmissió immediata. CCOO denuncia
que aquesta actuació de la direcció de Spark
Ibérica suposa una nova agressió contra la llibertat sindical a l’empresa i de persecució sindical contra la representació de CCOO, i recorda que la secció sindical ja té oberts diferents
processos per aquest motiu, davant la Inspecció de Treball i els jutjats socials. El comitè
d’empresa ha convocat diverses jornades de
vaga parcial de 4 hores per exigir la readmissió
del seu company, que es faran els dies 20 i 22
de setembre i 4 i 6 d’octubre. D’altra banda,
ahir, va tenir lloc una concentració davant el jutjat de Terrassa per donar suport al treballador i
delegat de CCOO a l’empresa de Castellbisbal,
SPM, en el judici pel seu acomiadament injustificat. Aquest és un altre cas molt clar de persecució sindical d’una empresa que fa temps
que practica un atac continuat contra persones
afiliades i delegades del nostre sindicat.

CCOO signa un acord que permetrà a 3.725
aturats cobrar 1.000 euros al mes
CCOO de Catalunya ha signat
amb la Generalitat, la UGT i les
entitats municipalistes de Catalunya un acord que permetrà cobrar 1.000 euros bruts al mes a
3.725 aturats i aturades de Catalunya en situació de vulnerabilitat, principalment més grans de
45 anys o perceptors de la renda
mínima d’inserció, per treballs
que duraran entre 6 mesos i 1
any. Aquest acord pot ser un primer pas en la fixació d’un sou mínim interprofessional a Catalunya equivalent al 60% del sou mitjà.
Les persones aturades, que seran contractades pels ajuntaments, formen part del programa Treball i
Formació, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest ha destinat 40 milions d’euros, 10
milions més que en l’edició anterior, a sufragar aquest programa per a persones aturades. El programa donarà prioritat a la contractació de dones més grans de 45 anys i també a aquelles que tinguin
càrregues familiars que cobrin la renda mínima d’inserció o bé que estan a punt d’esgotar aquesta
prestació.
Preferència pels majors de 55 anys
Aquest programa preveu que un terç de les contractacions es destinin a persones més grans de 55
anys que ja hagin esgotat la prestació per desocupació o el subsidi per atur, i que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.
Els contractes es faran per a tasques temporals d’interès general i social, i hauran d’acabar el 30
de juny del 2017, en el cas dels de 6 mesos, o el 30 de desembre del 2017, en els de 12 mesos, i
s’abonarà un sou de 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues.
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, ha signat el pacte per part del sindicat
i ha destacat que és un primer pas, però que CCOO continuarà reclamant al Govern català que vetlli
per una ocupació “de qualitat”.

Mobilitzacions al sector del telemàrqueting contra el bloqueig de
les negociacions del conveni
A causa de l’immobilisme de la patronal en
la negociació del conveni sectorial estatal del
sector del telemàrqueting, que ja fa 21 mesos
que dura, CCOO i la resta d’organitzacions sindicals han acordat un calendari de mobilitzacions per reclamar, a la patronal, que accepti
les propostes de la part social.
La primera mobilització va tenir lloc ahir, 15 de
setembre, de les 12 a les 14 hores, a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona. En cas que no
es produeixi un acord amb la patronal durant
els propers dies, la mobilització continuarà amb
aturades parcials de dues hores per torn, els
dies 22 i 29 de setembre i amb una jornada de
vaga el 6 d’octubre.

CAL FER INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
https://fscsostenible.ccoo.cat/ruta-activa/

3
Núm. 251 - divendres, 16 de setembre de 2016

Coma-ruga acull la XIV Escola de
Joves Sindicalistes Ángel Rozas els
dies 30 de setembre i 1 d’octubre
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya organitza la XIV Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas, una escola de formació dirigida per joves i per a joves. En aquest cas, serà una trobada de dos
dies on s’analitzarà què pensen els joves sindicalistes de la seva organització i contribució dins
el sindicat. Es durà a terme els dies 30 de setembre i 1 d’octubre a Coma-ruga (Baix Penedès).
Aquest any l’escola porta per títol “La teva força, la nostra energia” i el tema principal és com es
volen organitzar els joves dins el sindicat, és a dir, quin seria el model ideal d’organització sindical
que haurien d’interioritzar els joves, així com quines són les opcions més adients per arribar al
jovent de la societat actual.
Els joves d’avui en dia continuen sent el col·lectiu més afectat per la falta de feina, fet al qual s’ha
d’afegir que un cop aconsegueixen entrar al mercat de treball, ho fan en els llocs més precaris.
Per si això fos poc, els joves treballadors són contractats en pitjors condicions laborals que la
resta, ja que tenen contractes directament precaritzats pensats únicament per a joves, com ara el
mal ús dels contractes de pràctiques i beques que substitueixen i abarateixen llocs de treball i/o
l’existència de les dobles escales salarials, entre d’altres.
De mica en mica, la societat està interioritzant aquestes brutals diferències entre col·lectius socials, sense adonar-se que aquests mateixos factors són els que no deixen que els joves puguin
viure amb plenitud, ja que no tenen ni l’oportunitat d’emancipar-se ni la de poder créixer de manera individual i familiarment. La temporalitat és una característica comuna en la majoria de llocs de
treball ocupats pel jovent, factor que contribueix a dificultar l’organització dels treballadors i treballadores a l’empresa, ja que deixa poc marge a l’aparició d’aquest sentiment identificatiu amb la
resta de companys i companyes que, al cap i a la fi, és el principal motivador de la lluita sindical.

FEU CLIC PER VEURE EL PROGRAMA DE
L’ESCOLA:

http://bit.ly/2ctmre2
I PER OMPLIR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ:

http://bit.ly/2cgv6Rc

CCOO torna a
reivindicar la
Catalunya social
en la Diada de l’11
de Setembre
Un any més, CCOO de Catalunya va participar
en els actes de la Diada Nacional de l’11 de
Setembre. I, un cop més, ho va fer amb les
entitats de la campanya “Per una Catalunya
social”, amb la qual va realitzar la tradicional
ofrena ﬂoral al monument de Rafael Casanova,
amb la reivindicació de la Catalunya social i
el dret a decidir de la ciutadania sobre el seu
futur i, molt especialment, sobre les polítiques
de retallades socials que ha dut a terme el
Govern de la Generalitat. El lema va tornar a
ser “Per una Catalunya social, #jovulldecidir”.
Joan Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, va encapçalar la delegació
del sindicat. CCOO va participar en un gran
nombre d’actes i ofrenes ﬂorals que van tenir
lloc arreu del territori. I el dia 8 va organitzar,
a la seu central de Barcelona, la 14a edició
del Seminari Salvador Seguí, que va acollir
un debat sobre una carta de drets socials i
laborals a Catalunya amb els catedràtics de
dret del treball i la Seguretat Social a la UAB,
Eduardo Rojo i Carolina Gala.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS núm. 15

NOM: promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertiﬁcació, aturar i invertir la degradació de les terres, i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.
DADES1:
Els boscos
• Els boscos són el mitjà de vida de prop de 1.600 milions de persones, incloses més de 2.000 cultures indígenes.
• Als boscos, hi habiten més del 80% de les espècies terrestres d’animals, plantes i insectes.
• Entre el 1961 i el 2011 el nostre planeta ha perdut 183.800.000 d’hectàrees de boscos, segons dades de la FAO.
Aquesta tendència continua: seguim fent caure boscos per obtenir fusta, per convertir-los en terres cultivables i
poder-ne extreure minerals.2
La desertiﬁcació
• De l’agricultura, en depenen directament 2.600 milions de persones, però el 52% de la terra emprada per a
l’agricultura s’ha vist moderadament o greument afectada per la degradació del sòl.
• La degradació de la terra afecta 1.500 milions de persones a tot el món.
• Es calcula que la pèrdua de terra cultivable ha ascendit entre 30 i 35 vegades la taxa històrica.
• Cada any es perden 12 milions d’hectàrees (23 hectàrees per minut) com a conseqüència de la sequera i la desertiﬁcació, en les quals es podrien conrear 20 milions de tones de cereals.
• El 74% dels pobres es veuen directament afectats per la degradació de la terra a escala mundial.
La diversitat biològica
• De les 8.300 races animals que es coneixen, el 8% correspon a espècies extingides, i el 22%, a espècies en perill
d’extinció.
• De les més de 80.000 espècies forestals, menys de l’1% s’han estudiat per al seu possible ús.
• El peix proporciona el 20% de les proteïnes d’origen animal a 3.000 milions de persones aproximadament. Tan sols
10 espècies representen al voltant del 30% de la pesca de captura marina i 10 espècies constitueixen al voltant del
50% de la producció aqüícola.
• Més del 80% de l’alimentació humana es compon de plantes. Només 5 cultius de cereals proporcionen el 60% de la
ingestió d’energia.
• Els microorganismes i els invertebrats són fonamentals per als serveis dels ecosistemes, però encara no se sap exactament quins són. Tampoc no es reconeixen les seves contribucions.

1
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
htttp://www.bcmty.org/blog/2015/03/26/la-deforestacion-mundial-en-cifras-y-perspectivas/
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METES:
15.1. El 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes
terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions
contretes en virtut d’acords internacionals.
15.2. El 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar ﬁ a la desforestació, recuperar
els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a escala mundial.
15.3. El 2030, lluitar contra la desertiﬁcació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertiﬁcació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degradació
neutra del sòl.
15.4. El 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclosa la seva diversitat biològica,
per tal de millorar la seva capacitat de proporcionar beneﬁcis essencials per al desenvolupament sostenible.
15.5. Adoptar mesures urgents i signiﬁcatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de la diversitat biològica i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
15.6. Promoure la participació justa i equitativa en els beneﬁcis que es derivin de la utilització dels recursos
genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, com s’ha convingut internacionalment.
15.7. Adoptar mesures urgents per posar ﬁ a la caça furtiva i el tràﬁc d’espècies protegides de ﬂora i fauna, i
abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.
15.8. El 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de manera
signiﬁcativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.
15.9. El 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la planiﬁcació nacional i local, els
processos de desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat.
15.a. Mobilitzar i augmentar de manera signiﬁcativa els recursos ﬁnancers procedents de totes les fonts per
conservar i utilitzar de manera sostenible la diversitat biològica i els ecosistemes.
15.b. Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per ﬁnançar
la gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en vies de desenvolupament perquè
promoguin aquesta gestió, en particular amb vista a la conservació i la reforestació.
15.c. Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el tràﬁc d’espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per promoure oportunitats de subsistència sostenibles.
Prioritat sindical: NORMAL
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