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Milers de persones participen en la
manifestació del 19-N per reclamar
uns pressupostos socials

CCOO conjuntament amb desenes d’organitzacions sindicals i entitats socials de Catalunya
van convocar, el dissabte 19 de novembre, una
manifestació a Barcelona per demanar uns pressupostos de la Generalitat que siguin socials i
destinats a atendre les necessitats reals de les
persones. Amb el lema “#EsPotFerAra”, la manifestació, en la qual van participar milers de participants, va començar a la plaça d’Urquinaona
de la capital catalana i va finalitzar a la plaça de
Sant Jaume, justament davant de la Generalitat,
on els portaveus escollits per a l’ocasió van llegir la llista d’entitats convocants i el manifest de
la mobilització. Les entitats organitzadores de la

manifestació busquen forçar els grups polítics
representats al Parlament de Catalunya a aprovar uns pressupostos en els quals els aspectes
socials, l’atenció a les persones, la sanitat o
l’educació siguin la prioritat dels comptes del
Govern de Catalunya. Precisament alguns grups
polítics van mostrar el seu suport a la convocatòria amb la participació dels seus líders, com és
el cas de Catalunya Sí que es Pot o el PSC. Us
recomanem el programa sindical de CCOO que
s’emetrà pel Canal 33 la nit del dissabte 10 de
desembre i que estarà dedicat a les reivindicacions d’aquesta mobilització i a argumentar que
uns pressupostos socials es poden fer ara.

editorial
RECOLLIDA
D’AVALS
Avui finalitzen els actes de presentació de la
candidatura presentada per a la Secretaria
General de CCOO de Catalunya. Amb l’acte
de Barcelona es dóna pas a la fase de recollida d’avals de l’afiliació a la candidatura de
Javier Pacheco, que és l’única persona que
s’hi ha presentat.
Aquesta recollida d’avals respon als compromisos adquirits per la direcció del sindicat
en l’Assemblea sindical oberta i als requeriments d’obrir a la participació de l’afiliació
l’elecció de la Secretaria General. Per això
s’ha determinat que la persona que es presenti a la Secretaria General de la CONC hauria de recollir 5.000 avals entre l’afiliació, fet
que es farà de forma complementària al que
actualment determinen els nostres Estatuts,
que és recollir els avals d’un 10% dels delegats i delegades al congrés.
Però els compromisos amb l’Assemblea
sindical oberta no acaben aquí. També formen part del contingut de les propostes del
Pla d’acció per als propers 4 anys i de tot
el procés participatiu del congrés. Per això
us animem que participeu en la recollida
d’avals, en l’enquesta a l’afiliació (si encara
no ho heu fet), en les assemblees a què sereu convocats i fent comentaris o esmenes a
les propostes del Pla d’acció.

Avui finalitza la ronda de presentacions
del candidat a la Secretaria General de
CCOO de Catalunya
Aquesta tarda, a partir de les 18 hores, l’únic
candidat a la Secretaria General de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco, farà el darrer acte de
presentació de la seva candidatura. Aquest acte
tindrà lloc a la sala d’actes de la seu central de
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barce-

lona). Pacheco ha explicat arreu de Catalunya el
que ha de ser el seu programa i els seus objectius al capdavant de la primera força sindical de
Catalunya en els propers quatre anys. Els diversos actes de presentació han tingut lloc a Lleida,
Granollers, Girona, Terrassa, Reus i Cornellà de

Llobregat, i han tingut una gran participació de
l’afiliació del sindicat.

www.ccoo.cat
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Signat l’acord per a la reindustrialització
de la planta de Delphi a Sant Cugat
La direcció de Delphi Diesel Systems, el
comitè d’empresa i les empreses J. Juan,
Gutmar, Guillera i ISEE han signat l’acord de
reindustrialització de la planta de Sant Cugat
del Vallès, que ha de garantir la continuïtat de
l’activitat industrial i un mínim de 208 llocs
de treball de la plantilla de Delphi. Aquest
acord recull el compromís del traspàs mercantil dels actius de Delphi a les quatre empreses que lideren el nou projecte industrial
–J. Juan, Gutmar, Guillera i ISEE– i preveu
una inversió de 12 milions d’euros en tres
anys, fet que permetrà mantenir una ocupació estable i generar creixement econòmic
i riquesa a la comarca. L’acord també té el
compromís de les dues administracions implicades en aquest procés de reindustrialització: l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i
la Generalitat de Catalunya.

Més mobilitzacions en el sector de
contact center
Davant la passivitat de la patronal en la negociació del conveni sectorial als contact center,
CCOO, juntament amb la resta de sindicats
presents en la taula, han convocat noves mobilitzacions, les quals van tenir el plat fort el
passat dilluns, 28 de novembre, amb una vaga
de 24 hores. La negociació del conveni sectorial de contact center segueix bloquejada després de les aturades els mesos de setembre
i octubre. La patronal continua mantenint les
seves posicions, allargant premeditadament la
negociació, fet que suposa que les plantilles
no obtinguin pujades salarials, els contractes
segueixin sent d’obra i servei, les jornades
parcials siguin habituals, reiteradament es facin torns on es treballen fins a 11 dies seguits
i cada vegada hi hagi més subcontractació a
través d’ETT o empreses multiserveis.

Acord sobre l’ERO de Pignone
S’ha arribat a un preacord sobre l’ERO presentat per General Electric per acomiadar
21 treballadors de la planta de Pignone de
Castellbisbal. L’acord ha estat ratificat en
assemblea pels treballadors i treballadores.
CCOO lamenta que, malgrat els esforços fets
en la negociació, no s’hagi pogut revertir la
decisió de la multinacional, que s’ha mantingut inamovible. CCOO insta el Govern de
la Generalitat a vetllar per la defensa de la
indústria del país i a prendre les mesures
oportunes per evitar que la multinacional
continuï destruint ocupació i teixit industrial
a Catalunya. En l’apartat econòmic, l’acord
recull una indemnització de 45 dies per any
treballat, amb un màxim de 24 mensualitats,
més una suma lineal de 10.000 € i una mensualitat per als 21 treballadors afectats.

CCOO torna a exigir l’eradicació de la violència
masclista en el Dia Mundial per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones
El 25 de Novembre, Dia Mundial per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones, les dones i els
homes de CCOO vam sortir novament al carrer
perquè, lluny de desaparèixer o de reduir-se, les
violències masclistes exercides contra les dones
continuen augmentant i els feminicidis, malauradament, persisteixen. CCOO va organitzar i participar en un bon nombre d’actes i accions arreu de
Catalunya amb motiu d’aquesta data.
Des de l’any 1999 hi ha hagut més de 1.378 feminicidis per violència masclista a l’Estat espanyol.
En el curs dels tres primers trimestres del 2016,
ja han estat assassinades a Catalunya 4 dones.
Per la manca de recursos hem estat testimonis de
deficiències i mala praxi en el sistema d’atenció
a les víctimes de violència masclista que demostren que el mateix sistema massa vegades genera un nou maltractament cap a les dones que
pateixen violències masclistes.
A Catalunya hem vist recentment com el Tribunal
Constitucional ha suspès alguns dels articles de

la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, especialment l’article 36, que,
dins de l’àmbit laboral, tractava de millorar la Llei
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, concretament el fet de poder
implantar dins les empreses mesures per a la nodiscriminació de les dones en el món laboral, o
l’article 33, sobre la prevenció de l’assetjament
sexual a les empreses.
Precisament, des de la Secretaria de la Dona i
de Cohesió Social de CCOO de Catalunya, s’ha
elaborat un informe al voltant del 25 de Novembre, Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. Us convidem a donar-hi un cop
d’ull, val la pena:

http://bit.ly/2gxvBJH

Distinció del Govern de l’Estat per a
la secretària de la Dona i de Cohesió
Social de CCOO de Catalunya
En el marc del Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, el Govern de l’Estat, mitjançant la ministra de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va lliurar la
setmana passada les distincions a aquells i aquelles que estan
compromesos amb la lluita contra aquest flagell de la societat.
Entre els guardonats hi ha la secretària de la Dona i de Cohesió
Social de CCOO de Catalunya, Alba Garcia, que en la seva
intervenció ha recordat que cal continuar treballant des de la
societat i els poders públics per posar fi a una situació que lleva la
vida a moltes dones.”
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Postgrau en idees i experiències polítiques
transformadores
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya i la Fundació Nous Horitzons han signat
un conveni de col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) per impulsar un
postgrau propi de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, adreçat a l’alumnat
universitari, amb titulació acadèmica, i a persones sense la titulació requerida, vinculades a
l’associacionisme polític i social i a les institucions i administracions públiques.
L’objectiu del postgrau és que es coneguin les
principals idees polítiques transformadores de
l’època contemporània: socialisme, anarquisme, sindicalisme, ecologisme i feminisme. Així
mateix, pretén aproximar-se a altres idees i teories polítiques més recents així com a les experiències històriques i actuals més rellevants en
les quals s’han desplegat els projectes polítics
transformadors.

del 2017. El 28 de febrer del 2018 és la data límit
de lliurament del treball final. Les classes es faran
en sessions de dilluns i divendres de 16.30 a 21
hores, i s’impartiran a la seu de la nostra fundació
a Via Laietana, 16, 4a planta, de Barcelona.
Promoció laboral
La formació adquirida aportarà un bagatge cultural important que ha de facilitar la integració
i la promoció laboral dels estudiants d’aquesta
diplomatura de postgrau en feines en els àmbits
institucional, social, polític i del tercer sector.
Aquesta formació compta amb beques de la UAB
i de les dues fundacions que hi col·laboren.
Per tramitar la inscripció i la matrícula, cliqueu:

http://bit.ly/2fEasZM

30 crèdits
Aquest nou postgrau consta de 30 crèdits, 24 de
teòrics i 6 de treball final, amb un total de 180 hores de docència. Les sessions presencials es desenvoluparan del 17 de febrer al 27 de novembre

Calendari laboral i festes laborals per al 2017
L’any 2017 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir dues festes
locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:
6 de gener (Reis).
14 d’abril (Divendres Sant).
17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Puríssima).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

De les 13 festes esmentades n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de
Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres 12 són de caràcter retribuït i no recuperable.
Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret
146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

CCOO lamenta
l’endarreriment de la
posada en marxa de
la T-Mobilitat
La nova targeta per a l’accés a les xarxes de
transport públic, la T-Mobilitat, hauria d’estar
operativa a la primera corona de l’àrea de
Barcelona aquest mateix any, i arribar a la
resta de Catalunya més endavant. Però sembla que patirà un important endarreriment.
El nou termini se situa per a finals del 2018,
dos anys més tard del previst. La T-Mobilitat
pot permetre millorar la situació actual, massa estàtica i amb discriminació de les zones
més allunyades de les grans ciutats, que, a
més, tenen pitjor servei. I en funció de com
s’apliqui, podria ser una bona eina davant la
superació dels nivells de contaminació atmosfèrica, força greu a Barcelona i a molts
municipis del seu entorn.
CCOO pot entendre que es produeixin retards
en el desplegament d’una eina tan nova i
complexa, que obliga a canvis radicals en la
gestió de la xarxa de transport públic. També
és conscient que els canvis als governs de
determinats municipis han significat una revisió dels contractes amb les empreses adjudicatàries de la implantació de la T-Mobilitat.
Però, alhora, cal considerar com una mala
notícia el nou termini que situa l’any vinent
per a una prova pilot i el següent per a la
implantació parcial del nou sistema. CCOO
demana avançar en el necessari consens a
l’hora de desplegar una eina avançada, que
ha de millorar l’eficiència i la competitivitat
econòmica, però també ha de ser útil per a la
cohesió social de Catalunya i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes
amb més respecte per l’entorn natural.
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Quota d’afiliació a CCOO per a l’any 2017
El Consell Confederal, en el seu Programa d’Acció, va establir, fa dos anys, entre d’altres qüestions, un pla integral de quotes
que permetés, en un temps prudencial, adequar-les a la situació econòmica, social i afiliativa. L’aplicació de la quota es realitzaria a partir dels ingressos i no de la situació laboral.
Així per al 2017, a causa de la complexitat que representa automatitzar la quota per a les diferents realitat laborals, depenent
dels ingressos de les persones afiliades, la quota d’afiliació s’ha definit per trams i serà la següent:

General ordinària (V): 12,00 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors al 235% de l’SMI 2015 (21.338 € bruts/any).
General reduïda (G): 11,20 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre el 135% i el 235% de l’SMI 2015(de 12.259 € a 21.338 €
bruts/any).
Especial (E): 7,00 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a la RMI i inferiors al 135% de l’SMI 2015 (de 5.112 € a
12.259 € bruts/any).

Quota de jubilats (amb ingressos sense justificar): 9,75 euros.
Els afiliats i afiliades jubilats continuen en el procés de transvasament, iniciat el 2015, de les antigues quotes reduïdes E i R, en el qual
s’incrementa la quota amb un suplement anual progressiu d’1 € al mes,
cada any, per adequar-la a les prestacions percebudes. En el cas de presentar justificant de prestacions inferiors al 135% de l’SMI es mantindria
la quota especial.

Superreduïda (S): 2 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que no tinguin retribucions o que
tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a la renda mínima
d’inserció (RMI) fixada per a cada any (5.112 € any).

La quota d’afiliació cobreix una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000
€) en cas de mort per qualsevol tipus d’accident per a l’afiliat o afiliada
amb una antiguitat mínima d’un any i que està al corrent de pagament,
excepte per la situació de quota zero.

Acció Jove (S): 2 euros
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la primera ocupació.

Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti la situació laboral de l’afiliat i el certificat de
retribucions o prestacions (full de salari, certificat de prestació d’atur o
pensió), i es farà efectiva a partir d’aquesta comunicació.

Quota zero: 0 euros
Per a persones en situació d’atur sense ingressos. Prèvia sol·licitud
i validació del sindicat. Aquesta quota no inclou els serveis jurídics ni
l’assegurança d’accidents.
Quota militant (M): 16 euros
Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament
el sindicat, afegint una petita aportació voluntària de 4 euros mensuals a
la quota general ordinària i de 4,80 € a la quota general reduïda. S’ha de
sol·licitar per escrit al sindicat.

La quota sindical es considera despesa deduïble a l’efecte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques. Per justificar-la, cal conservar els
rebuts pagats o els fulls de nòmina. També es pot extreure el certificat
des de l’espai reservat als afiliats i afiliades del web de CCOO de Catalunya: www.ccoo.cat.
SMI: salari mínim interprofessional per al 2015: 9.080,60 €/any.
RMI: renda mínima d’inserció per al 2015, a Catalunya: 426 €/mes.
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Pere Díez-Gil fa cessió de les seves obres
‘Qui tem el roig?’ a la Fundació Cipriano
García de CCOO de Catalunya
Pere Díez-Gil ha cedit les seves obres Qui tem el
roig? a la Fundació Cipriano García de CCOO de
Catalunya. L’artista, nascut a Barcelona l’any 1937,
té una llarga trajectòria professional, i ha participat
en nombroses exposicions a Milà, Barcelona,
Florència, París, Madrid, Santiago de Xile…
Pere Díez-Gil, d’estil abstracte, expressa i
experimenta a través del color, amb oli, acrílic o
tècniques mixtes. La crítica considera Pere DíezGil com un autor d’exquisida sensibilitat i que
deixa palès a les seves obres un important rerefons interior i d’innovació.
El seu compromís social i polític s’ha fet visible en diferents ocasions, tant participant amb
una obra pròpia a la mostra de Milà el 1972, mostra que es va organitzar per donar suport
a la lluita dels treballadors i treballadores contra la dictadura franquista, com creant cartells
contra la guerra de Bòsnia, per la pau i en contra de la invasió de l’Iraq, contra les retallades
i per la recuperació de la memòria històrica.
CCOO fa un reconeixement al compromís de Pere Díez-Gil en la construcció d’una societat
més justa i més democràtica, que plasma en la seva obra.

El Baix Llobregat recorda les vagues
del 1976
Demà, 1 de desembre, a partir de les 18 hores, la seu de CCOO a Cornellà (ctra. d’Esplugues, 68)
acollirà un acte commemoratiu dels 40 anys de les transcendentals vagues del Baix Llobregat
del 1976. L’acte porta per títol “1976: la classe treballadora fa possible la democràcia” i està
organitzat per l’Aula de Formació Joan N. García-Nieto de CCOO i l’Associació per a la Memòria
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. L’acte es clourà amb un homenatge a la figura de
José Cano Garcia, històric sindicalista i lluitador per les llibertats en aquesta comarca.

Vaga al servei de neteja de
les terminals de l’aeroport de
Barcelona
En una assemblea realitzada el 15 de novembre, la
plantilla de l’empresa Valoriza Facilities, SAU (Grup
SACYR), que realitza la neteja de les terminals T1 i
T2 de l’aeroport de Barcelona - El Prat, va acordar
convocar vaga els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1,
2, 22 i 23 de desembre. El motiu de la convocatòria
és l’incompliment, per part de l’empresa, del pacte
de centre i del conveni col·lectiu vigent, així com la
seva pretensió d’aplicar polítiques reorganitzatives
que comporten pèrdues de drets econòmics i socials
dels treballadors i treballadores. Segons els seus
representants, l’únic objectiu és que siguin les
treballadores i els treballadors els que acabin assumint
el milió i mig d’euros de rebaixa sobre l’import de
licitació fixat per AENA, que aquesta empresa va fer
per adjudicar-se la neteja de les terminals T1 i T2 de
l’aeroport de Barcelona.

CCOO reclama mesures a la
direcció de CaixaBank davant
l’assassinat d’un treballador
CCOO ha demanat a la direcció de CaixaBank mesures
de protecció per garantir la seguretat de la plantilla
davant l’assassinat a Ciudad Real del treballador d’una
oficina, víctima del tret d’un client. Per CCOO, és un
fet que les plantilles del sector estan exposades a
nombrosos riscos, atracaments i agressions violentes,
sense que les entitats financeres els reconeguin com
a riscos laborals ni adoptin les mesures de seguretat
per evitar-los. CCOO ha recordat també als governs i
les administracions públiques que són responsables
subsidiaris de la no-aplicació de les normes que
garanteixen la salut dels treballadors i les treballadores
del sector.

Saps que pots reclamar l’IRPF del
període de permís de maternitat?
Qui pot reclamar?
Totes les dones treballadores que hagin gaudit del permís de maternitat en els darrers 4
anys, ja que l’Agència Tributària fixa en 4 anys el termini per revisar una declaració de renda.
Encara que la sentència no ho preveu explícitament es pot estendre la reclamació al permís
de paternitat.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid
ha declarat la prestació de maternitat
exempta de tributació. Aquesta prestació
és la que la Seguretat Social abona
a les mares treballadores durant les
16 setmanes que dura el permís per
naixement i, per tant, obliga l’Agència
Tributària a tornar les retencions per IRPF
fetes durant aquest període.

Quins passos s’han de seguir per reclamar?
Abans que res, s’ha de reclamar davant de l’Agència Tributària presentant una declaració de
renda paral·lela de l’any en què s’hagi tributat pel permís de maternitat.
En cas de denegació d’aquesta via, s’ha de presentar un recurs judicial. En aquest cas, caldrà
valorar el cost econòmic del recurs en relació amb la quantitat que es reclami.
Què s’ha de fer per reclamar?
Cal posar-se en contacte amb el delegat o delegada de CCOO a l’empresa, dirigir-se al local
del sindicat més proper o bé enviar la consulta per correu electrònic a lmontes@ccoo.cat.
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CCOO lamenta
la mort de
l’històric advocat
laboralista
Francesc Casares
El passat 16 de
novembre coneixíem
la mort de l’històric
advocat
laboralista
Francesc Casares i
Potau, molt vinculat
al nostre sindicat.
Casares havia nascut
el 22 de desembre
del 1927 a Tarragona i ha mort a
Barcelona amb 88 anys. CCOO de Catalunya
lamenta la mort d’un dels advocats que es
va significar per la defensa de treballadors
i treballadores perseguits per la dictadura
franquista, molts d’ells militants de CCOO.
Casares es va llicenciar en dret a la Universitat
de Barcelona el 1950. Va formar part de
l’organització clandestina Front Universitari
de Catalunya, i el 1951 va començar a exercir
d’advocat i es va especialitzar en dret laboral.
Va orientar el seu despatx cap a la defensa de
treballadors i treballadores i, durant els anys de
la dictadura franquista, a la defensa davant del
Tribunal d’Ordre Públic dels perseguits en la
lluita per les llibertats democràtiques, entre els
quals una gran quantitat de militants de CCOO.
En l’actualitat continuava realitzant la seva
feina com a advocat laboralista. Va participar
des dels seus inicis en les activitats de
l’Associació per a les Nacions Unides, de la
qual era president honorari. També ha estat
president de la Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans. Actualment era president de
l’Associació Catalana de Juristes en Defensa
de la Llengua Pròpia, vocal del Consell de
Treball Econòmic i Social de Catalunya i també
formava part de la Junta Directiva de l’IRES
(Institut per a la Reinserció Social).
L’any 1988 li va ser concedida la Creu de l’Orde
de Sant Raimon de Penyafort, i l’any 2004 se
li va atorgar la Medalla d’Honor del Col·legi
d’Advocats de Barcelona i la Creu de Sant
Jordi. L’any 2008 va rebre la Medalla al Treball
President Macià. Va dipositar a l’Arxiu Històric
de CCOO de Catalunya, l’any 1992, una part
dels seus expedients personals utilitzats en
la defensa d’implicats en processos judicials
davant el Tribunal d’Ordre Públic. L’any 2006 va
rebre el carnet solidari de CCOO de Catalunya
juntament amb altres advocats laboralistes.
El novembre del 2016 va publicar Compromís
amb la justícia. Memòries d’un advocat
laboralista (1958-1978).

Núria Sánchez Mira guanya el Premi Ángel Rozas amb
el treball “La división social y sexual del trabajo en
transformación. Un análisis de clase en un contexto de
crisis”
Dels treballs presentats a la quarta convocatòria del Premi Ángel Rozas a la Recerca en Ciències
Socials, per a investigadors i investigadores novells, n’ha resultat guanyador “La división social y
sexual del trabajo en transformación. Un análisis de clase en un contexto de crisis”, de Núria Sánchez
Mira. El premi està promogut per la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya.
Es tracta d’una recerca sociològica que té per objectiu analitzar, en l’actual context de crisi, les
importants transformacions en la divisió social i sexual del treball que estan tenint lloc en aquest
país, particularment pel que fa als patrons d’ocupació de les parelles, que s’haurien concretat en
un important auge del doble ingrés. Aquest treball s’interessa per analitzar aquests canvis, partint
de la llar com a espai central d’anàlisi, i es fixa tant en els desenvolupaments esdevinguts durant el
període d’expansió econòmica, com en l’impacte de la crisi iniciada el 2008. L’estudi de les relacions
de gènere no només constitueix una preocupació central de la investigació sinó que també ho és el
fet de desentranyar la manera en què l’eix de classe social travessa aquesta problemàtica.
El jurat, presidit per Josep Fontana, historiador i professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra,
i format per Xavier Folch, editor; Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García; Josep M.
Vallès, catedràtic de ciència política i de l’administració de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i Maite Vilalta, doctora en ciències econòmiques i professora d’hisenda pública a la Universitat de
Barcelona, ha apreciat la gran qualitat de tots els treballs presentats.
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya promou aquest premi, amb caràcter biennal,
amb l’objectiu de reconèixer la millor recerca desenvolupada en els diferents àmbits de les ciències
socials sobre el món del treball. Aquesta quarta edició té un únic premi, consistent en la publicació i
la distribució del treball guanyador.

La Xarxa d’Acció Solidària organitza per Nadal una nova
campanya de recollida de joguines i material escolar
Un any més es torna a organitzar al Nadal una campanya de recollida de joguines i de material
escolar. La campanya està organitzada per la Xarxa d’Acció Solidària (XAS) i l’associació Sonrisas.
A Catalunya hi ha moltes famílies i infants que viuen en situacions precàries i amb risc d’exclusió
social. Per això es treballa amb un doble objectiu: que cap nen es quedi sense joguina i que tots
tinguin accés al material escolar.
El material escolar, que la Xarxa d’Acció Solidària recull durant tot l’any, és lliurat a escoles
públiques que realitzen socialització del material.
Les joguines són entregades a l’associació REIR, que aquest any està muntant un espai matern
infantil a l’Espai Espavila. L’espai està pensat per treballar amb famílies amb infants a càrrec de 0
a 3 anys i necessiten: catifes per al terra o estores de nadó desmuntables (es munten per peces i
permeten al nadó anar de quatre grapes), alguna cuineta, planxa o fireta, etc. (que no sigui gaire
petita perquè no es puguin empassar les peces), jocs simbòlics, sonalls, jocs de fusta per fer
encaixos i llibres de roba o plàstic.
També podeu portar qualsevol altre tipus de joguines, noves o de segona mà en bon estat, sempre
que no siguin sexistes o bèl·liques.
El material escolar necessari és: llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes,
retoladors, estoigs, cinta adhesiva, quaderns, llibretes i altre material fungible.

La campanya s’estén des del 18 de novembre fins al 20 de desembre i els punts de
recollida són els locals del sindicat CCOO.
Si teniu joguines o material gran que no cap a les caixes o teniu qualsevol dubte podeu
contactar amb:
xarxaacciosolidaria@gmail.com
sonrisasazules.barcelona@gmail.com

