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Assemblea de delegats i delegades de
CCOO de Catalunya, el 19 d’octubre, a
les Cotxeres de Sants de Barcelona

editorial
POBRESA LABORAL
L’ONU va declarar l’any 1992 el dia 17 d’octubre
com el Dia Internacional per a l’Eradicació de la
Pobresa, amb l’objectiu de renovar anualment
el compromís amb la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social a tot el món.
A Catalunya la població en risc de pobresa i/o
exclusió social ha anat augmentat des de la
crisi fins al 23,5% i és especialment preocupant entre les dones i la població jove. Però
després de les polítiques dutes a terme per
fer front a la crisi i, en especial, de la reforma
laboral del PP, ha emergit una nova situació
de pobresa que és la de les persones que, tot
i treballar, continuen estant per sota del llindar
de la pobresa. És el que s’anomena pobresa
laboral i que afecta un 11,7% dels treballadors
i treballadores catalans.
Per això, CCOO estem denunciant la precarietat i l’explotació laboral que hi ha darrere de
les situacions de pobresa laboral. Cal derogar
les reformes laborals i actuar contra els seus
efectes negatius, amb increments dels salaris
dels convenis i del salari mínim interprofessional, i lluitant contra la precarietat i el frau en la
contractació. I ens cal també que les polítiques
públiques es comprometin en l’eradicació de
la pobresa i la lluita contra les desigualtats.

Sota el lema “Fem CCOO, fem solidaritat”, CCOO de
Catalunya ha convocat una assemblea de delegats
i delegades el dimecres, 19 d’octubre, a les 10 h, a
les cotxeres de Sants de Barcelona (c. de Sants, 79).
L’assemblea coincideix amb l’inici del curs sindical i amb la finalització del procés de concentració
d’eleccions sindicals. En aquest sentit, es vol aprofitar aquesta trobada de l’actiu sindical per marcar
prioritats i donar un fort impuls a l’estratègia de
mobilització sindical i social.
Objectius
L’assemblea ha de servir per evidenciar la victòria de CCOO a les eleccions sindicals, així com
per impulsar el desenvolupament organitzatiu de
CCOO a les empreses, tant en afiliació com en
seccions sindicals. També es volen posar en comú
els arguments per fer front a les tendències corporatives i antisindicals, així com reivindicar el model
sindical de CCOO, que és únic i insubstituïble. A
l’assemblea es tractarà sobre la prioritat del sindicat en la lluita contra la precarietat i la protecció
de les persones en atur, així com el manteniment
de la campanya “Vaga no és delicte”. CCOO de
Catalunya vol aprofitar l’assemblea per fixar
l’estratègia de mobilització sindical i social, i fomentar la participació activa i crítica en el procés
de l’11è Congrés del sindicat, que ja s’ha iniciat.

La força de la solidaritat
L’assemblea vol mostrar com CCOO és el principal vincle de solidaritat entre els treballadors i les
treballadores. Fer CCOO és construir solidaritat a
l’empresa mitjançant l’afiliació i l’organització de
les seccions sindicals, és construir solidaritat en
el sector mitjançant l’acció sindical i la negociació col·lectiva. Fer CCOO és construir la solidaritat
davant dels atacs contra la llibertat, a través del
suport als companys i companyes represaliats per
exercir el dret a la vaga. És construir la solidaritat entre la gent treballadora a través d’esdevenir,
CCOO, un gran actor sociopolític autònom, motor
de drets de ciutadania de la nostra societat. I fer
CCOO també és construir la solidaritat internacional del treball, mitjançant l’acció unitària més
enllà de les fronteres.

Apunta’t a la cadena humana contra el TTIP i el CETA,
que tindrà lloc demà dissabte 15 d’octubre, a Barcelona
En el marc de la campanya
“Tardor en resistència, ni CETA,
ni TTIP”, s’ha convocat a Barcelona, demà dissabte, 15
d’octubre, una cadena humana contra aquests
tractats de lliure comerç entre els Estats Units i el
Canadà i la Unió Europea, que van en contra dels
interessos i els drets de les persones. CCOO de

Catalunya convoca a participar en aquesta cadena humana, que, sota el lema “Ni CETA, ni TTIP, el
planeta i les persones primer”, començarà a les 17
hores i anirà des de l’oficina de la UE al passeig de

Gràcia, 90, fins al consolat del Canadà, que es troba
a la plaça de Catalunya. El tram que correspon a la
gent que participi com a CCOO és el número 3, que
va des del carrer de Casp fins a la Gran Via.

Teniu més informació de la cadena humana aquí:

http://bit.ly/2cYpVnd

Així mateix us podeu apuntar als trams de la
cadena humana en aquest enllaç:

http://bit.ly/2cE4tms

www.ccoo.cat
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El sector de la dependència es
mobilitza per la millora de les
seves condicions laborals
El sector de la dependència a Catalunya s’ha
tornat a mobilitzar el passat 4 d’octubre en
defensa i per la millora de les seves condicions laborals. La mobilització va consistir en
una concentració a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona. La Federació de Sanitat de
Catalunya de CCOO des de fa temps que
denuncia i manifesta el rebuig a la situació
en què es troba el sector, que pateix unes
precàries condicions laborals i té el conveni
caducat des del desembre del 2013. CCOO
exigeix l’obertura d’una taula de negociació
per a un conveni nacional de Catalunya que
doni estabilitat als llocs de treball, així com
per a la millora de les condicions de treball i
de la qualitat assistencial.

Clam pel treball digne en les
convocatòries del 7 d’octubre

Vaga a Nissan pel desbloqueig
de les negociacions del conveni
El passat 4 d’octubre, els comitès d’empresa
de Nissan Zona Franca i Nissan Montcada
van convocar una vaga parcial d’una hora
per torn per forçar l’empresa a desbloquejar les negociacions del conveni col·lectiu,
que fa mesos que es troben encallades.
CCOO denuncia l’actitud intransigent de la
direcció davant les propostes plantejades
per la representació sindical i lamenta els
intents continuats de l’empresa per endarrerir l’avenç de les negociacions. En cas
de persistir la mateixa actitud per part de
l’empresa, continuaran les mobilitzacions.

Continua la mobilització de
suport al treballador acomiadat
a Spark

Unes 3.000 persones es van aplegar a la manifestació convocada a Barcelona, la tarda del 6 d’octubre,
amb el lema “Treball digne amb drets”. Aquesta era la primera de les convocatòries amb motiu de la
Jornada Mundial pel Treball Digne, que cada any se celebra el 7 d’octubre. Moltes van ser les reivindicacions que es van fer, però, sobretot, es va reclamar la creació de feina amb bones condicions laborals i
la protecció social dels treballadors i les treballadores. Un cop més es va recordar que avui al nostre país
tenir una feina no és garantia de deixar de ser pobre a causa de la brutal precarietat laboral, que està
instal·lada en el nostre mercat de treball. La manifestació va començar davant la patronal Foment del
Treball i va baixar per la Via Laietana fins a la plaça d’Antonio López, on van tenir lloc les intervencions
dels secretaris generals de CCOO, UGT i USOC, i també la lectura del manifest de la jornada a càrrec
d’Anna González, vicepresidenta de la CONFAVC.
Aquesta manifestació va tenir la seva rèplica el divendres 7 d’octubre a Lloret de Mar, mentre a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona, les fundacions de CCOO i UGT, Pau i Solidaritat i Sindicalistes Solidaris,
van instal·lar una exposició amb el treball digne amb drets com a fil conductor, al mateix temps que van
convidar totes les persones que ho volien a expressar què era per a elles el treball digne.

Sabadell recorda la vaga general del 1976
en el 40è aniversari

Continuen les mobilitzacions de suport al
treballador acomiadat a Spark Ibérica en
una clara actitud antisindical de l’empresa.
El passat 11 d’octubre va tenir lloc una concentració davant el servei de conciliacions
CMAC del carrer d’Albareda de Barcelona,
on es feia l’acte de conciliació. Aquesta acció
va ser convocada per CCOO d’Indústria, que
també ha impulsat diferents aturades de suport al treballador, afiliat a CCOO, en les darreres setmanes. En aquest sentit, s’ha obert
una caixa de resistència en solidaritat amb
aquest treballador, i el compte és ES67 2100
5000 5102 0015 8378.

La Comissió per a la Commemoració dels 40
anys de la Vaga General del 1976 de Sabadell, de
la qual forma part CCOO del Vallès Occidental Catalunya Central, ha organitzat diferents actes
per recordar aquest important esdeveniment de la
història política, social i econòmica del nostre país.
Del 18 al 30 d’octubre es podrà visitar al Centre
Cívic de Sant Oleguer de Sabadell l’exposició “La
memòria democràtica (1939-1975)”, organitzada
per la Fundació Cipriano García - Arxiu Històric
de CCOO de Catalunya. El 21 d’octubre, a les 19
h, tindrà lloc, a l’Auditori del Centre Cívic de Sant
Oleguer, una taula rodona sobre la vaga general
del 1976 a Sabadell en què intervindrà Xavier
Domènech, historiador i especialista en moviments

socials i canvi polític. També hi participaran els
testimonis de la vaga del 1976 Tània Mercader,
Rafael Aguilera, Ramon Vallbé i Juan Ignacio
Valdivieso. L’acte estarà moderat per Teresa Mira.
Finalment, el diumenge 20 de novembre, de
10.30 h a 12.30 h, tindrà lloc l’itinerari “Sabadell,
memòria del conflicte. Recorregut urbà i guiat per
les manifestacions del febrer del 1976”, a càrrec
del Museu d’Història de Sabadell. El punt de
trobada serà el Racó del Campanar.
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Acte de solidaritat amb Ricardo Vercher,
enfrontat a una petició de 5 anys de
presó per suposades actuacions en una
vaga general

Cornellà acollirà el 3 de
novembre la XI Escola
de Dones de CCOO de
Catalunya

L’acte tindrà lloc el 25 d’octubre a la sala d’actes de la seu central del sindicat

La seu central de CCOO
al Baix Llobregat (ctra.
d’Esplugues, 68, de
Cornellà de Llobregat,) acollirà el
proper 3 de novembre
l’Escola de Dones de CCOO de
Catalunya, que enguany arriba a la
seva onzena edició. Sota el títol “Igualtat i
transversalitat. Feminitzant el sindicat”, durant tot el dia tindran lloc diferents conferències i taules rodones sobre transversalitat
de gènere a les organitzacions mixtes, les
diferents experiències territorials i sectorials
al sindicat, o la presentació d’una guia sobre
jornada laboral, drets i negociació col·lectiva,
entre d’altres. La jornada també acollirà un
espai de reconeixement a la històrica sindicalista de CCOO, Aurora Gómez, en el desè
aniversari de la seva mort. En aquest marc
es lliurarà el Premi Aurora Gómez, a la lluita
feminista en l’àmbit laboral, en la seva edició
del 2016. El nostre secretari general, Joan
Carles Gallego, tancarà la jornada juntament
amb la secretària de la Dona i de Cohesió
Social del sindicat, Alba Garcia.

El proper dia 4 de novembre del 2016, Ricardo Vercher, delegat de CCOO
i membre de la secció sindical del metro de Barcelona, s’enfronta a una
petició fiscal, absolutament desproporcionada, de 5 anys de presó per suposades actuacions durant la vaga general del 14 de novembre del 2012,
així com a la inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de durada de la condemna. Així mateix, el fiscal demana més de 42 mesos de multa amb un cost de 12 € per dia, que significa
una quantitat superior a 15.000 €, i una indemnització a l’Ajuntament de
Barcelona de 477,10 €. L’acusació és que va punxar les rodes d’un autobús de Barcelona, suposadament en serveis mínims.
Cal derogar l’article 315.3 del Codi penal
En aquest cas, com en d’altres, la fiscalia actua d’ofici aplicant l’article 315.3 del Codi penal i argumentant que la seva actuació es constitutiva d’un delicte de coaccions, sense que l’empresa, TMB,
hagi fet cap tipus de denuncia dels fets. L’actuació de la fiscalia, torna a evidenciar la necessitat de
derogar l’article 315.3 del Codi penal. Al nostre país, i durant més de 35 anys, els treballadors i treballadores han exercit democràticament i constitucionalment el dret de vaga.
Vaga no és delicte
Davant d’aquesta situació la Federació de Serveis a la Ciutadania ha convocat un acte de solidaritat
amb Ricardo Vercher amb el lema “Ni 5 anys ni un dia: Ricardo, absolució!” per al proper dia 25
d’octubre, a les 10 hores, a la sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona), un acte de solidaritat que s’emmarca en la campanya “Vaga no és delicte”, que fa temps que el sindicat té activada.

CCOO recorda amb un acte els 39 anys d’història de la
Federació Agroalimentària
Demà dissabte, 15 d’octubre, a partir de les 10.30 hores, tindrà
lloc un acte de record dels 39 anys d’història sindical de la
Federació Agroalimentària (1977–2016), recentment fusionada
amb la Federació d’Indústria. L’acte, que se celebrarà a la sala
d’actes de la seu central de CCOO de Catalunya –Via Laietana,
16, de Barcelona–, vol ser una trobada de totes les persones
que han format part de l’antiga Federació Agroalimentària i que han estat partícips
d’aquestes quatre dècades d’història. L’acte és obert, i, per tant, hi esteu convidats.

Reivindicacions al Parlament en el Dia Internacional
per a l’Eradicació de la Pobresa, el 17 d’octubre
La Plataforma Pobresa Zero - Justícia Global, de la qual forma part CCOO de Catalunya, presentarà, el
proper dilluns 17 d’octubre, un manifest al Parlament de Catalunya amb les demandes de la plataforma en el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa. Això serà a les 11 hores, davant del Parlament després que els portaveus de la plataforma es reuneixin amb la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell. Aquest manifest s’ha elaborat amb la diagnosi i les conclusions de la jornada
que va tenir lloc el passat 7 d’octubre, on entitats i poders públics van debatre sobre drets socials,
fiscalitat i migracions amb el títol “12 fronts, 12 mesos després: es redueixen les desigualtats?”.

El 65% de les plantilles de
contact center fan la vaga
Els treballadors i les treballadores dels centres d’atenció multicanal, contact center, estaven cridats a fer, el 6 d’octubre, una vaga
de 24 hores per tractar de desbloquejar el
seu conveni col·lectiu. Per CCOO aquesta
vaga ha estat un èxit i la patronal hauria de
prendre nota del missatge que li estan enviant els seus empleats i empleades. El 65%
de les plantilles de contact center van fer la
vaga de 24 hores convocada pels sindicats
per protestar pel bloqueig del conveni sectorial, que ja dura més de 20 mesos. Els principals esculls es troben en el capítol salarial i
en la regulació de les condicions laborals del
personal subcontractat provinent d’empreses
multiserveis o d’ETT.
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