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editorial

Podries...
Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera
més bona, potser;
potser, més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d’una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.

Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
eixuts de pa negre.
Podries ....podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d’ell
podria ser teva.
Joana Raspall

Bon Any 2017

Campanya de mobilitzacions per
l’ocupació, els salaris i les pensions

On són els diners
per a la renda
garantida?

Del 18 al 20 de desembre a la plaça de Sant
Jaume ha tingut lloc un dejuni de la campanya
per una renda garantida de ciutadania per reclamar que els pressupostos de la Generalitat
prevegin una partida específica per posar en
marxa aquesta prestació.
Recordem que aquesta proposta, formulada per CCOO l’any 2003, es va incorporar a
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any
2006, com a dret subjectiu, i està pendent
d’implementació. Després de la campanya
de recollida de 120.000 signatures a través
d’una iniciativa legislativa popular encara està
pendent la tramitació parlamentària que ha de
donar sortida a aquesta proposta.
Per això cal que els pressupostos de la Generalitat del 2017, que ara inicien el tràmit parlamentari, tinguin una partida específica per a la
seva implementació que, de moment, no hi és.
No ens val que ens diguin que no hi ha diners suficients. Per començar a implementar la renda garantida el 2017 es necessiten
com a mínim uns 200 milions addicionals, i
l’augment del sostre de dèficit en una dècima
deixa disponibles 205 milions d’euros que es
podrien destinar a aquesta prestació.
No podem esperar més per donar resposta a
la situació de pobresa i exclusió social que viu
una part important de la ciutadania catalana.
Es pot fer ara!

Amb el lema #RecuperarDrets i amb la voluntat
de recuperar aquests drets socials i laborals que
s’han anat perdent els darrers anys, els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya es
van mobilitzar el passat 15 de desembre, per
l’ocupació, els salaris i les pensions. Aquesta
mobilització s’emmarca en una campanya que
han impulsat ambdós sindicats a escala estatal
i que va culminar amb una manifestació a Ma-

drid el passat diumenge, 18 de desembre, amb
l’objectiu de canviar el rumb cap a uns pressupostos que posin en primer lloc les persones.
A Barcelona, el dijous 15 es va fer una assemblea conjunta de delegats i delegades a la sala
d’actes de la seu de CCOO, plena de gom a gom,
i posteriorment va tenir lloc una manifestació on
un miler de persones va anar fins a la seu de la
patronal Foment del Treball. Durant la jornada

també es van convocar diferents concentracions
arreu de Catalunya, concretament a Cornellà de
Llobregat, Sabadell, Granollers, Mataró, Tarragona, Girona i Lleida.
CCOO ha advertit al Govern espanyol que continuaran les mobilitzacions i la pressió sindical si
no es canvien les polítiques laborals i socials que
han portat milions de persones a una situació de
precarietat i pobresa insuportable.

www.ccoo.cat
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CCOO inaugura nova seu a Lleida

El divendres 16 de desembre va tenir lloc la inauguració de la nova seu de CCOO de les Terres de
Lleida, al carrer d’Enric Granados, 3-5, de Lleida.
A l’acte hi va haver la presència del secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,
i la companyia de molts delegats i delegades i
afiliats i afiliades que hi van voler ser. La manca
de manteniment de l’edifici de l’avinguda de Catalunya, propietat del Ministeri de Treball i Seguretat
Social, les deficiències de l’estructura, que el fan
perillós per als usuaris i usuàries i treballadors i
treballadores, la despesa important derivada del
desastrós aprofitament energètic i la inseguretat
de les instal·lacions han fet prendre la decisió de
traslladar la seu sindical.

Vaga al Servei de Teleassistència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona

Els representants de CCOO del Servei de Teleassistència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
van convocar vagues parcials els dies 13, 16 i 19
de desembre en protesta per les condicions laborals i econòmiques que pateix el personal. En cas
que la direcció de l’empresa continuï sense voler
negociar la millora d’aquestes condicions, a partir
de gener es convocarà vaga indefinida. El Servei
de Teleassistència Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona, gestionat per l’actual empresa licitant
UTE Televida Tunstall, és uns dels més ben valorats
a l’Ajuntament de Barcelona per la professionalitat
i la gran feina que realitza tot el personal. CCOO
demana a l’Ajuntament de Barcelona que faci els
màxims esforços per municipalitzar tota la plantilla perquè les empreses que gestionen el servei
no s’omplin les butxaques a costa d’explotar els
treballadors i les treballadores.

Mobilització a Lleida per la readmissió
del delegat acomiadat a Milsa

El passat divendres CCOO va convocar una nova
concentració i manifestació en suport del delegat
acomiadat per l’escorxador Milsa per exigir la
seva readmissió i denunciar la persecució sindical que practica l’empresa. A la mobilització van
assistir els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego; de CCOO de Lleida,
Jaume Sellés, i de CCOO d’Indústria de Catalunya, Javier Pacheco. CCOO d’Indústria exigeix a la
direcció de l’empresa la readmissió del company
acomiadat i l’adverteix que continuarà duent a
terme les accions sindicals i jurídiques oportunes
per aconseguir que aquest treballador recuperi el
seu lloc de treball.

Vaga al sector de muntatge i
manteniment elèctric

Els sindicats han convocat vaga al sector de
muntatge i manteniment elèctric per als propers
dies 30 de desembre i 2 de gener en defensa
de l’ocupació al sector i per forçar les empreses
contractistes d’ENDESA a desbloquejar el procés
de subrogació obert arran de la nova licitació dels
contractes de manteniment de la xarxa elèctrica
catalana. Diferents empreses implicades en el
procés estan plantejant dificultats que posen en
risc l’ocupació del sector. CCOO enten que les
empreses coneixien el resultat de la nova licitació
des de fa un mes i mig, i que, per tant, han tingut
temps suficient per preparar i garantir el procés
de subrogació, d’acord amb el que estableixen els
convenis provincials del metall, que són aplicables
als treballadors i treballadores del sector.

CCOO participa en el dejuni per a
l’aprovació de la Proposició de llei
sobre la renda garantida de ciutadania
Amb el lema “Per una Catalunya sense pobresa,
renda garantida de ciutadania ja!”, el passat diumenge, 18 de desembre, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona es va iniciar un dejuni solidari
impulsat per la Comissió Promotora de la Renda
Garantida de Ciutadania, de la qual forma part
CCOO de Catalunya. El dejuni va tenir per objectiu reclamar la necessitat urgent d’aprovar la
Proposta de llei de la renda garantida de ciutadania i va durar fins al dimarts 20 de desembre a
la tarda. Per part de CCOO de Catalunya va participar en el dejuni Llorenç Serrano, coordinador
d’Economia Social i Persones a l’Atur.
Al llarg dels tres dies que va durar aquest dejuni,
van tenir lloc diverses activitats, com intervencions de representants de les entitats polítiques, socials i cíviques que estan adherides a la
campanya de la renda garantida de ciutadania
(RGC), així com de representants dels ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la

RGC. També va tenir lloc una taula rodona amb
el títol “Què proposen els grups parlamentaris
perquè s’aprovi la Proposta de llei de la RGC?”,
amb la participació de representants dels grups
de la ponència del Parlament que tracta la ILP i
un acte de denúncia titulat “Nosaltres acusem”,
amb diversos testimonis sobre la violència social
que provoca la pobresa i la desigualtat.

Vaga a l’ensenyament públic
per al 9 de febrer del 2017
Des de l’inici del curs passat, els sindicats de l’ensenyament públic amb
representació a la Mesa Sectorial, CCOO entre ells, han expressat el seu
rebuig a l’acció de govern de l’actual Departament d’Ensenyament.
Ara, davant l’actitud immobilista de la Generalitat, han vist la necessitat
d’intensificar la lluita i han decidit convocar una jornada de vaga, el dijous
9 de febrer del 2017, a tot Catalunya, la qual anirà precedida per un calendari de mobilitzacions.
Entre les demandes exigides hi ha el retorn a l’horari lectiu de 18 hores a secundària i de 23 hores a
primària, les substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre, la reducció
de 2 hores lectives al professorat més gran de 55 anys, el cobrament del juliol del personal substitut,
la retirada de l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball
específics, cap tancament d’aules i la reducció de ràtios, o l’oferta pública suficient que garanteixi
l’estabilitat del personal interí per reduir l’actual taxa d’interinitat, totalment inacceptable.
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CCOO valora positivament la nova congelació de les
tarifes del transport públic per al 2017
La setmana passada es va anunciar un acord
entre les administracions que formen part de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de
Barcelona en relació amb la política tarifària del
transport públic. Per tercera vegada consecutiva
no hi haurà increment de preus en aquest àmbit territorial. CCOO valora positivament aquesta
congelació del cost dels títols de transport que
han consensuat la Generalitat, l’Ajuntament de
Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona.
D’aquesta manera es consolida el trencament
amb la tendència practicada per anteriors governs, que van arribar a apujar tarifes molt per
sobre de l’IPC de referència. Cal recordar que la
majoria de desplaçaments que es realitzen amb
els diferents modes de transport públic es fan per
motius laborals, de manera que es tracta d’una
qüestió molt sensible per a milers de persones
treballadores o en recerca d’ocupació.
Suport als infants en edat escolar
Positiva és també l’ampliació de l’edat
d’utilització de la T-12, que a partir de l’exercici
vinent podrà ser utilitzada fins als 16 anys. És
una mesura que significarà un cert suport a les
famílies, sobretot per a les que tenen fills en edat
escolar, ja que tindran desplaçaments bonificats
durant més temps. Alhora, impulsarà l’hàbit del
transport col·lectiu entre els més petits, cosa que
pot contribuir al necessari canvi de model de
transport a mitjà termini.
Atenent els episodis de contaminació
També cal destacar el sí de l’ATM a la creació
d’un títol específic davant la previsió d’entrar en
episodis de contaminació que superin els llindars
de seguretat de la Unió Europea. La idea té per
objectiu incentivar que els conductors de vehicles
particulars puguin fer servir les xarxes de transport públic durant els dies d’alta concentració de
contaminants, amb un cost unitari equivalent al
d’un viatge d’anada i tornada amb T-10. El nostre
sindicat ha presentat propostes similars en diverses ocasions (la darrera, davant la Taula contra
la Contaminació de l’Aire de Barcelona, aquest
any), per la qual cosa considerem que es tracta
d’una iniciativa interessant, tot i que podria ser
més agosarada. A banda del potencial d’atraure
conductors cap al tren, el metro, el tramvia o
l’autobús, la mesura tindrà el valor de traslladar
el missatge que som, efectivament, davant d’una
situació preocupant, i que caldrà corregir-la.

No a la política de fets consumats
Des de CCOO de Catalunya hem reivindicat de
manera continuada que les entitats socials (associacions de veïns, organitzacions de consumidors, sindicats, associacions de defensa del
transport públic, operadors, etc.) hem de participar en la presa de decisions en referència a
les tarifes del transport públic. Un cop més s’ha
mantingut la política de convocar les entitats
per comunicar-nos els preus de les tarifes una
vegada han estat aprovats, de manera que s’ha
impedit la participació efectiva en el procés. Davant d’aquesta situació, des de CCOO reiterem la
necessitat de garantir la participació dels agents
socials en tot el procés per negociar les tarifes
del transport públic de cada ATM (a la resta de
Catalunya la situació és anàloga).
Les noves mesures acordades per les administracions de l’ATM impliquen un dèficit addicional
del sistema que es calcula en uns 20 milions
d’euros, al qual caldrà afegir el previsible increment dels costos d’explotació per la pujada dels
preus dels carburants. Compartim la necessitat
d’exigir més implicació al Govern central per tal
de rectificar les polítiques de retallades que han
aplicat des de fa anys al transport públic de Catalunya i de la resta de l’Estat. Però no ens sembla
seriós que unes administracions condicionin el
que ha de fer una altra. Justament per això cal un
debat en profunditat sobre el model de finançament d’aquest servei públic, amb tots els agents
implicats.
Cal posar en marxa una taula de diàleg social
sobre tarifes i finançament del transport públic
que hauria d’incloure totes les administracions

Un cop més s’ha mantingut
la política de convocar les
entitats per comunicar-nos
els preus de les tarifes una
vegada han estat aprovats, de
manera que s’ha impedit la
nostra participació efectiva en
el procés
implicades i les entitats que treballem en la defensa d’un transport públic accessible i de qualitat. La implicació de les entitats socials permet
valorar millor la contribució del transport públic a
la reducció d’impactes ambientals, la prevenció
d’accidents de trànsit, la millora de la qualitat de
vida o la justícia social. CCOO de Catalunya reclama una política encara més decidida de foment
de l’ús del transport públic, amb la fidelització
dels seus usuaris i usuàries i la garantia d’accés
a les persones amb un major risc d’exclusió.
Existeixen massa restriccions en l’actualitat per a
aquests col·lectius, com és el cas de molts ciutadans i ciutadanes en situació d’atur que no tenen
dret a cap bonificació social.

CCOO celebra la Medalla al Treball President
Macià al sindicalista Alfons Labrador
CCOO de Catalunya celebra la Medalla al Treball President
Macià que la Generalitat de Catalunya ha atorgat enguany
al nostre sindicalista Alfons Labrador per una vida dedicada
a la defensa dels drets socials i laborals dels treballadors i
treballadores del nostre país. Labrador ha tingut una llarga trajectòria al sindicat, del qual va ser, durant uns anys,
secretari d’Organització. Actualment és director del Centre
d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO de Catalunya. Labrador ha rebut aquest merescut guardó que reconeix les persones que s’han
distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva actuació
laboral. Labrador va ser l’encarregat de parlar durant l’acte de concessió de la
medalla en nom de tots els guardonats.

