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Considera un despropòsit que a hores d’ara el servei de Rodalies estigui
paralitzat, i exigeix la reunió urgent de la Comissió d’Usuaris

editorial

CCOO de Catalunya denuncia la política de Foment,
que continua prioritzant les obres de l’AVE per sobre
el restabliment de Rodalies

Aeroport:
descentralització o
privatització

El CECOF va comunicar el dia 5 que el servei de Rodalies restarà sense servei fins al 30
de novembre, per tant els usuaris i usuàries de la C2 Sud, C-10 aeroport i C-7 hauran de
fer els desplaçaments en autocars del servei alternatiu que es va posar en marxa el dia
20 d’octubre, malgrat hores d’ara hagin anunciat el possible restabliment parcial de la C2

El CECOF no ha donat cap informació sobre els treballs de les
obres del tren d’alta velocitat, ni
cap indicació sobre quins són
els treballs que s’han de fer per
restablir el servei de Rodalies.
CCOO entenem que les obres de
l’AVE no estan paralitzades i que
se segueixen els treballs per
arribar a Sants com més ràpid
millor. El CECOF, integrat pel
Ministeri de Foment, la
Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona, estan faltant a les
prioritats anunciades pel president del Govern, que va dir en la
seu parlamentària que les prioritats eren, per aquest ordre: la
seguretat de la gent que treballa
a les obres i la dels usuaris i
usuàries del servei de Rodalies,
el restabliment del servei suspès i l’acabament de les obres
de l’AVE.
Aquestes són les prioritats dels

treballadors i treballadores que
fan servir el tren per anar a treballar. El CECOF ignora la segona i segueix defensant una
manera de treballar –amb preses, dia i nit– que pot tenir
greus conseqüències.
CCOO de Catalunya manifesta el
seu malestar per la situació
lamentable del servei de
Rodalies al Baix Llobregat i el
Garraf, per les afectacions al
llarg recorregut i als serveis
regionals cap al sud de
Barcelona.
Els responsables de les obres
han passat de prometre el restabliment del servei en una setmana a necessitar un mes i mig.
Tot això en un procés ple d’improvisacions i sense donar la
cara davant el Comitè d’Usuaris.
CCOO considera un despropòsit
monumental no dedicar tots els
esforços tècnics i econòmics al

restabliment del servei de
Rodalies. Hem de recordar altra
vegada que les Rodalies són el
tren de la majoria, al qual s’han
escatimat inversions i millores
durant massa temps.
CCOO de Catalunya exigeix la
convocatòria urgent del Comitè
d’Usuaris de RENFE, amb la presència del secretari d’Estat
d’Infraestructures, el Sr. Víctor
Morlán, i la resta de components del CECOF, per tal de
conèixer quines són les seves
intencions sobre el tema i poder
preguntar-li directament per
l’alteració de les prioritats compromeses.
Al mateix temps, CCOO anem
reclamant millores en l’operatiu
alternatiu, que no s’han volgut
tenir en compte i que, davant el
termini anunciat, cal que les
administracions posin en
marxa.
CCOO considerem que cal que
el Govern de l’Estat reconegui el
deute social que ha contret amb
els usuaris i usuàries de
Rodalies de Barcelona. Com a
conseqüència, cal que es comprometi a fer millores per al servei del futur i que les administracions catalanes facin costat a
la ciutadania en aquesta reivindicació en lloc de tapar les vergonyes del Ministeri de Foment.

Finalment, les coses han quedat
clares. Després de la campanya
mediàtica de fa uns quants
mesos sobre qui havia d’ocupar
la T-Sud de l’aeroport del Prat,
de l’assemblea dels lobbies
empresarials a IESE sobre la
necessitat de fer del Prat un
“hub” –aeroport de connexió–
de vols internacionals, i reclamant la necessitat de descentralitzar la gestió de l’aeroport,
ara s’ha aclarit què hi havia
darrere de tot això: els desitjos
de privatitzar l’aeroport. Rajoy
(PP) i Mas (CiU) ho han dit de
forma més o menys clara, ells

han escoltat aquesta “societat
civil” (és a dir, els lobbies) i
estan a favor de la privatització
del Prat. Només tenen una diferència entre ells: un vol la privatització a seques i l’altre vol una
privatització a la catalana.
CCOO de Catalunya sempre
hem estat per la descentralització de la gestió dels aeroports
catalans, però mantenint el
control i la gestió majoritàriament pública. Per això, des del
primer moment no vàrem fer el
joc als qui, sota el pretext d’una
falsa descentralització, el que
volen és la privatització.
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més.....
Concentracions contra l’incompliment
del descans setmanal als grans
magatzems
La Federació de Comerç, Hostaleria i
Turisme (FECOHT) de CCOO ha iniciat una
campanya de mobilitzacions en el sector
de la gran distribució.
L’objectiu és aconseguir que els treballadors puguin descansar dos dies a la setmana: el diumenge i un altre. Es tracta
d’un dret que ha ratificat l'Audiència
Nacional en quatre demandes presentades
a empreses del sector (Leroy Merlin,
Makro, Alcampo i Carrefour).
Contra l’actitud tancada de la gran patronal, els delegats de CCOO van iniciar amb
èxit les concentracions el 8 de novembre
al centre comercial Barcelona Glòries.

CCOO impulsa el projecte Di Vittorio
amb la CGIL italiana
El proper dilluns, 19 de novembre, tindrà
lloc, a la seu de CCOO de Catalunya, el
seminari de presentació del projecte
Giuseppe di Vittorio, que organitza el nostre sindicat en associació amb la CGIL italiana. El seminari té com a objectiu valorar
l’obra de l’històric sindicalista i polític italià
Di Vittorio, i la lluita internacional per la
democràcia, així com l’actualitat d’aquest
debat. L’horari del seminari serà de 4 a 7
de la tarda, i hi intervindran Joan
Coscubiela, Maria Jesús Bono, Carlo
Ghezzi, Pere Ysàs, Ángel Rozas, Gloria
Chianese, Josep Puigsech, José Luis López
Bulla, Antonio Pizzinatto i Joana Agudo. Hi
col·laboren les fundacions Di Vittorio i
Cipriano Garcia - Arxiu Històric, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya.

CCOO lliura 56 habitatges a
Montblanc
Avui, dijous, la cooperativa de CCOO de
Catalunya, Habitatge Entorn, lliura 56 habitatges amb protecció oficial a Montblanc.
L’acte comptarà amb la participació de
l’alcalde de la ciutat, Josep Andreu, i de
Joan Coscubiela, secretari general del sindicat, entre d’altres. Els pisos tenen una
superfície mitjana de 84,74 m2 útils, i un
preu mitjà previst de 116.900 euros. A les
comarques tarragonines, la cooperativa ha
lliurat ja 193 habitatges, dels 5.506 distribuïts arreu de Catalunya.

Els pressupostos de la Generalitat anuncien polítiques
restrictives que poden condicionar la qualitat dels serveis
públics i dificultar les polítiques de cohesió social
CCOO reclama un pressupost
més potent per fer front als reptes de competitivitat i cohesió
social: més inversions en formació, recerca i innovació,
infraestructures i polítiques d’atenció a les persones que consolidin el creixement econòmic.
El manteniment d’alts nivells
d’inflació posa de manifest la
constant pèrdua de capacitat
adquisitiva de determinades
capes socials i la necessitat de
reforçar les polítiques públiques
de lluita contra l’exclusió social
i d’afavorir l’accés als béns
públics dels col·lectius amb
majors dificultats.
CCOO RECLAMA
CCOO reclamem que els pressupostos del 2008 prevegin les
partides necessàries per donar
compliment als acords subscrits pel Govern, i en especial
el Pacte Nacional per
l’Educació i el Pacte Nacional
per l’Habitatge i la continuïtat
dels compromisos assolits en
l’Acord estratègic, en especial

les polítiques de prevenció de
riscos en el treball, així com els
diferents acords relatius a les
polítiques de personal de la
mateixa Generalitat. També
reclamem que incrementin de
manera important el pes de les
polítiques socials, en especial
les adreçades als col·lectius
amb menor poder adquisitiu,
les quals estan sent més castigades pel repunt inflacionista
d’aquests darrers temps. En
aquest sentit, considerem
imprescindible, entre d’altres,
una revalorització suficient de
l’indicador de rendes de sufi-

ciència de Catalunya. D’altra
banda, s’ha de garantir de
forma efectiva el compliment
dels compromisos recollits en
la Llei d’atenció a la dependència.
CCOO reiterem la posició contrària a la rebaixa de l’impost de
successions i donacions, que
introdueix una major regressivitat al sistema fiscal i que deixa
el pressupost amb una minva
d’ingressos en renunciar a una
part de la recaptació.
CCOO considerem que és
urgent abordar el nou model de
finançament, en la línia proposada per l’Estatut aprovat fa un
any, que comporti més ingressos per a Catalunya. Cal un
debat seriós i global sobre política fiscal i necessitats socials,
que posi punt i final a la retallada dels ingressos provinents
dels tributs cedits a partir de les
rebaixes en determinades figures impositives, com es pretén
fer enguany amb successions i
donacions.

Els resultats de les eleccions sindicals
premien la feina feta per CCOO
CCOO de Catalunya ha obtingut una rotunda victòria en les
eleccions sindicals portades a
terme a Miquel Alimentació
Grup, SA, a Tarragona, amb 16
dels 21 delegats. La resta han
anat a parar a USO (3) i UGT
(2). CCOO celebra l’alta participació en els comicis (un
72%) i interpreta aquest
resultat, que comporta un
augment de 5 delegats/ades
respecte de l’últim procés
electoral, com la confirmació
d’una feina ben feta en els
darrers quatre anys.

En la Diputació de Lleida (funcionaris), CCOO ha aconseguit
7 representants, per 2 de la
UGT, xifra que representa un
augment de 5 delegats respecte a les anteriors eleccions, i als Serveis Ambientals
de Val d’Aran, SL, CCOO guanya el delegat que fins ara
corresponia a UGT.
Pel que fa als ajuntaments, el
sindicat guanya en tres consistoris tarragonins: el de
Valls, el de Santa Oliva i el de
Flix. A Valls, CCOO suma un
delegat més dels que tenia, i

en té 7, per 5 de la UGT (que
en perd un), i l’SPPME es
queda amb els 2 que ja tenia.
A Santa Oliva, el resultat és de
2 de CCOO per 1 d’UGT, mentre que a Flix els dos delegats
en joc han anat a parar al nostre sindicat. En aquesta població de la Ribera d’Ebre, a més,
s’han dut a terme eleccions
en el Patronat Municipal de
Música, on CCOO ha aconseguit l’únic delegat.
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Catalunya és la comunitat autònoma amb un creixement de la població
aturada més pronunciat

L’augment de la població aturada a Catalunya posa
de manifest el frau en la contractació a l’estiu

Segons l’enquesta de població
activa del tercer trimestre de
2007, hi ha 26.300 aturats
catalans més que fa un any, un
11,5% més (molt superior a
l’augment estatal de l’1,5%).
Aquest increment, que afecta
majoritàriament els homes i
està protagonitzat principalment pel sector de la construcció, provoca que la taxa d’atur
pugi mig punt (6,8%) i posa de
manifest l’esgotament de l’actual model productiu basat en
sectors de poc valor afegit. A
més, l’augment del 12,3% de la
població aturada catalana res-

pecte al segon trimestre de 2007
(28.000 persones)
confirma les pràctiques fraudulentes
d’empreses que rescindeixen els contractes dels seus treballadors a l’inici dels
mesos
d’estiu.
D’aquestes 28.000
persones, 21.700 (un 77,5%)
són dones. La taxa
d’atur femenina en aquest tercer trimestre de l’any se situa
en el 8,2%.
La població ocupada continua
augmentat a Catalunya, però en
percentatges cada cop més
modestos, i arriba, en aquest
trimestre,
als
82.100
ocupats/ades més que un any
enrere (2,4%). La taxa d’ocupació pràcticament no augmenta i
se situa en el 58,5%. Per províncies, destaca negativament
l’elevada taxa d’atur de les
dones que viuen a Barcelona,

que arriba al 8,8%, i a Girona,
7,6%. Se segueix constatant
igualment el problema d’activitat de les dones lleidatanes,
amb una taxa que no arriba al
49%. Per la seva banda, la taxa
de temporalitat de l’Estat
espanyol augmenta mínimament respecte al trimestre
anterior, i se situa en un 31,9%,
i evidencia els límits d’un model
de creixement basat en l’ocupació temporal.
En aquest escenari, CCOO considera que cal una actitud més
activa de l’empresariat català
per canviar el model productiu,
que millori la qualitat de l’ocupació i en redueixi la temporalitat. És també essencial que el
Govern de la Generalitat reforci
la Inspecció de Treball per lluitar
contra el frau en la contractació, i mantingui una actitud més
activa en l’impuls de l’ocupació
de qualitat, utilitzant amb eficiència els recursos destinats a
la formació professional.

El creixement de l’IPC supera totes les previsions
L’IPC ha superat a l’octubre
totes les previsions que hi havia
sobre un fort creixement de la
inflació en els últims mesos de
l’any. A final d’any, la inflació,
fins i tot, es podria situar al voltant del 4%.
Al marge de l’increment dels
productes energètics i dels aliments, aquest creixement confirma el fracàs dels responsables econòmics pel que fa a la
lluita contra la inflació estructural. Cal remarcar l’alt nivell de
la inflació subjacent, és a dir,
l’estructural, que no té en

compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants. En el mes d’octubre ja
superem en un 1% la inflació
mitjana de la zona euro (la qual
cosa vol dir una inflació un 38%
superior), fet que condiciona de
forma negativa la nostra competitivitat.
CCOO de Catalunya considerem
especialment preocupant el mal
comportament dels preus
interns. Les economies familiars, especialment les que

tenen menors ingressos, són
les que es veuen més afectades
per l’increment continuat dels
preus dels béns de consum, tot
això sense comptar amb l’esforç derivat dels pagaments
hipotecaris.
Davant d’aquesta situació, i per
garantir el poder adquisitiu dels
salaris, és estratègic establir en
tots els convenis clàusules de
revisió salarial, així com exigir
un major increment dels salaris
inicials i, molt especialment, el
dels baixos salaris estructurals
de menys de 1.000 euros.

7a Escola de Joves Sindicalistes
Ángel Rozas Serrano
Els propers 23, 24 i 25 de novembre tindrà lloc a Vallgorguina la 7a edició de
l’Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas Serrano, que, sota el títol “Per què
sóc de CCOO?”, convidarà els joves que
hi assisteixin, delegats/ades i
afiliats/ades de CCOO de Catalunya, a
reflexionar sobre els principis i valors del
nostre sindicat i sobre com utilizar les
eines que aquest ens proporciona.
Enguany l’Escola està adreçada a totes
les persones que han adquirit responsabilitat sindical en el darrer procés d’eleccions sindicals, a totes aquelles que han
de fer seguiment o traspàs, o bé a afiliats
i afiliades d’incoporació recent. Entre els
ponents que hi participaran, destaca la
presència de Joan Coscubiela, secretari
general de CCOO de Catalunya, el seu
antecessor, Josep Lluís López Bulla, i els
secretaris generals de la Federació de
Comerç, Hostaleria i Turisme (Manuel
García Murillo), Construcció i Fusta
(Miguel Peláez), del Vallès Oriental Maresme (José Cachinero) i del Baix
Llobregat (Aurora Huerga).

Reflexió sobre la cooperació
sindical internacional
En el marc de la celebració del 20è aniversari de la constitució de la primera
secretaria de Pau i Solidaritat de CCOO
de Catalunya, el sindicat acollirà el
divendres 30 de novembre, una jornada
sobre la cooperació sindical dins la cooperació catalana al desenvolupament. En
aquest acte es farà un balanç de les
polítiques i les actuacions de la cooperació sindical dutes a terme, així com una
reflexió sobre la cooperació catalana en
general.
La trobada tindrà lloc a la sala d’actes
de la seu del sindicat, des de les 9.30
fins a les 20 hores, que es clourà amb
un aperitiu.

Segueixen les mobilitzacions en
diferents empreses
La plantilla de Mercedes va decidir desconvocar dos dels deu dies de vaga previstos per al mes de novembre (13 i 15) i
tornar a la mesa de negociació. CCOO
exigeix a l’empresa el compromís de
mantenir la relació laboral amb la majoria de treballadors de la planta de
Barcelona i solucions no traumàtiques
per a la resta. Per la seva banda, els treballadors de Durex es van manifestar en
defensa dels seus llocs de treball, davant
la decisió de tancar la fàbrica de Rubí.
També a Lu-Biscuits es van mobilitzar els
treballadors en protesta pel bloqueig que
exerceix l’empresa en la negociació del
Conveni de galetes de la província de
Barcelona.
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Dilluns 26 de novembre, a Madrid

Homenatge a Marcelino Camacho
El proper dilluns 26 de
novembre, tindrà lloc, al Palau
de Congressos de Madrid, un
acte de reconeixement a una
de les persones més importants en la trajectòria de
CCOO. Es tracta de Marcelino
Camacho, secretari general
confederal entre els anys
1976 i 1987.
Marcelino, nascut a la província de Sòria l’any 1918, va afiliar-se de ben jove al PCE, i
amb 18 anys ja va lluitar en la
Guerra Civil Espanyola, al bàndol
republicà. Va ser jutjat i condemnat a treballs forçosos a Tànger,
d’on es va fugar per passar a
viure exiliat a Algèria. L’any
1957, després de ser indultat, va
poder tornar a Espanya.

Des de la seva feina d’obrer
metal·lúrgic a Perkins Hispania,
va ser escollit representant dels
treballadors, i per les seves activitats sindicals i polítiques va
ser empresonat l’any 1967.
També va ser condemnat el
1973 en el “Procés 1001”, en

què el règim franquista va
voler castigar els treballadors
que anhelaven la democràcia.
Nou indult, i l’any 1976 és
escollit secretari general de
CCOO, sindicat legalitzat a
l’abril de l’any següent. Des
d’aquell moment va compaginar l’activitat sindical amb
la política (diputat per Madrid
al Congrés el 1977, reelegit
en les eleccions del 1979), i
va consolidar CCOO com a
primera força sindical.
L’acte del dia 26 servirà perquè
la gent del sindicat i del conjunt
de la societat espanyola reconeguin l'honestedat i el compromís d’un dels símbols dels
orígens de CCOO en la lluita
contra la dictadura.

Mataró acull el 17 de novembre l’acte de
reconeixement a l’afiliació de CCOO de Catalunya
El proper dissabte, 17 de novembre, CCOO de
Catalunya tornarà a fer l’acte anual de reconeixement als afiliats i afiliades amb més de 25
anys d’antiguitat en la nostra organització.
També aprofitarem per donar la benvinguda a
companys i companyes recentment afiliats, i
lliurarem el quart carnet solidari de les CCOO
de Catalunya.
L’acte d’enguany tindrà lloc a Mataró (Foment
Mataroní, Carrer Nou, 11), començarà a les
12 h i es dividirà en dues parts. En la primera
es faran una sèrie de parlaments de dirigents
sindicals i es farà el reconeixement a la trajectòria de les persones amb 25 anys d’afiliació
amb el lliurament de la insígnia de plata, i es
donarà la benvinguda simbòlica a la nova afiliació amb el lliurament del carnet.
També aprofitarem aquest marc per fer un
reconeixement especial a la CGIL, pel seu
compromís i suport a les Comissions Obreres
de Catalunya, reconeixement que es personificarà en Gianni Bombaci, fins fa poc membre de

La força de l'afiliació

la direcció de la CGIL de la Llombardia, qui
rebrà el pin de plata.
En la segona part, es lliurarà el carnet solidari
de CCOO de Catalunya de 2007: en l’edició
d’enguany s’atorga a la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (CUT), que estarà
representada pel seu president, Carlos
Rodríguez, i al col·lectiu d’historiadors i historiadores, per la seva aportació i col·laboració
amb el sindicat, representats per Josep Benet
i Carme Molinero.
Per finalitzar, farem un dinar a peu dret obert al
conjunt dels assistents i les assistents.

CCOO reclama transparència
en les relacions econòmiques
entre el Govern i els agents
socials i empresarials
La seu de CCOO de Catalunya va acollir
dilluns un acte sobre la transparència
en els recursos públics de les organitzacions socials i empresarials. L’acte va
comptar amb la participació de Josep
Maria Vallès, catedràtic de Ciència
Política i de l’Administració a la UAB i
conseller de Justícia de la Generalitat
en el període 2003-2006, també de
Juan José López Burniol, notari, que ha
estat vocal del grup de treball Bon
Govern i Transparència Administrativa
de la Generalitat, i de Joan Coscubiela,

secretari general de CCOO de
Catalunya. També van participar-hi
representants de tots els grups parlamentaris, que van exposar els seus
plantejaments sobre el tema.
Fa pocs dies, CCOO va presentar els
seus comptes, un any més, davant la
Sindicatura de Comptes, malgrat no
estar-hi obligats legalment, per tal de
donar exemple i reivindicar davant el
Govern de Catalunya que assumeixi la
iniciativa de regular la transparència
dels recursos públics dels quals disposen les organitzacions socials i empresarials.
Per CCOO de Catalunya, la presentació
anual d’aquesta informació forma part
d’un automandat de transparència, que
ens hem imposat a nosaltres mateixos
i que creiem que hauria d’assumir
qualsevol organització que vulgui disposar de recursos públics per desenvolupar tasques d’interès general. A més,
comporta la materialització del dret de
les persones afiliades de conèixer la
gestió de la seva quota, i pretén ser
una contribució al dret de la ciutadania
a saber les finalitats i els usos dels
recursos públics que gestionem per
compte de les administracions públiques, per dur a terme activitats d’interès general, ja siguin de participació
institucional o de col·laboració social.

