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CCOO i UGT impulsen una campanya
a favor del poder adquisitiu dels salaris
i pel reforçament de la negociació
col·lectiva
dical per a aquest 2017. A Catalunya la campanya
tindrà el seu punt de partida amb una assemblea
de delegats i delegades el proper 23 de febrer.

Assemblea de delegats i delegades
el 23 de febrer
La seu de la UGT de Catalunya, a la rambla de
Santa Mònica, 10, de Barcelona, acollirà, a parLa darrera assemblea conjunta de delegats i delegades de CCOO i UGT en tir de les 11 hores del dijous 23 de febrer, una
defensa de l’ocupació, els salaris i les pensions, va tenir lloc a la nostra seu. assemblea de delegats i delegades de CCOO i
UGT, liderada pels secretaris generals d’ambdues
organitzacions. Paral·lelament, les organitzacions
CCOO i UGT han acordat impulsar a escala es- territorials també convocaran diferents concentatal una campanya a favor del poder adquisitiu tracions de l’actiu sindical davant seus de les
dels salaris i pel reforçament de la negociació patronals o places de les poblacions més imporcol·lectiva, elements centrals de l’estratègia sin- tants d’arreu de Catalunya.

18 de febrer, gran manifestació
per l’acollida de persones
refugiades i migrants
Aquest dissabte, 18 de febrer, a les 16 hores,
a la plaça d’Urquinaona de Barcelona, està
convocada una gran manifestació en el marc
de la campanya “Casa nostra, casa vostra” a
favor de l’acollida de persones refugiades i
migrants. Sota el lema #volemacollir, desenes
d’entitats, entre les quals es troba CCOO de
Catalunya, han convocat aquesta manifestació i fan una crida a participar-hi. El sindicat
participarà amb pancarta pròpia i ha marcat
el punt de trobada a la cantonada de la Ronda
de Sant Pere amb el carrer Pau Claris, a les
15.30 h. Hem de ser-hi tots i totes! Hem de
ser-hi ara!

editorial
VOLEM
ACOLLIR!
Aquest dissabte tenim una cita important per defensar els drets humans. La
campanya “Casa nostra, casa vostra”,
de la qual CCOO forma part, convoca
una gran manifestació per evidenciar el
rebuig a les polítiques dels governs en
relació amb les persones que fugen de
la guerra i de la misèria.
Perquè no som indiferents a les imatges de gent desesperada que es juga la
vida per fugir de la guerra, de les persecucions, de la misèria.
Perquè pensem que és una vergonya
l’actuació de la UE i d’alguns països
que aixequen murs o miren cap un altre
costat mentre està en joc la vida de la
gent.
Perquè no volem que ens divideixin pel
color de pell, pel lloc de naixement, per
les creences, per les cultures… i denunciem el racisme i la xenofòbia.
Perquè estem farts i fartes d’escoltar
que no hi ha res a fer, que no és cosa
nostra, que no tenim marge d’actuació.
Perquè diem als governs que no hi ha
excuses per fer polítiques d’acollida a
les persones refugiades que permetin la
integració social i laboral plena.
Perquè denunciem que els que
s’enriqueixen amb el negoci de la guerra són el mateixos que fan negoci amb
l’explotació laboral i amb l’espoliació
dels recursos naturals.
Perquè reivindiquem un món on les diferències enriqueixin i no siguin motiu
de desigualtats.
Perquè volem que el Mediterrani sigui
un mar d’acollida i d’intercanvi i no un
mar de mort.
Per tot això i molt més ens veurem el
proper dissabte.
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Alerta davant la successió d’accidents
laborals a la construcció
Després dels quatre accidents de treball que han
succeït a Catalunya entre el 27 i el 30 de gener
en el sector de la construcció, amb resultat de
quatre ferits greus i de tres treballadors morts,
des de CCOO i UGT es considera que la manca
de prevenció, la manca de coordinació d’activitats
empresarials i les precàries condicions amb què
s’està recuperant aquest sector suposen una part
important de les causes d’aquests desafortunats i
terribles fets. CCOO i UGT han demanat al Govern
la convocatòria urgent d’una mesa de concertació
en el marc català de relacions laborals. L’objectiu
d’aquesta trobada ha de ser posar en funcionament tots els instruments disponibles de la Generalitat per abordar aquesta problemàtica i acordar
un pla d’actuació amb els agents socials i econòmics de caràcter urgent que permeti garantir que
l’activitat es recupera en el sector, acompanyada
de les mesures de prevenció que la llei exigeix.

Philippe Martínez de la CGT de França
reclama a CCOO unió i força del sindicalisme confederal europeu
CCOO de Catalunya va acollir
el passat divendres un important acte amb el
títol “El sindicalisme confederal
per una Europa
social”, que va
comptar amb
la participació del secretari general de la CGT de
França, Philippe Martínez i del secretari general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Amb una sala
d’actes plena de gom a gom, Martínez va fer una
crida a la unitat d’acció de totes les treballadores i els treballadors europeus per lluitar contra
les polítiques de retallades socials i laborals que
són molt semblants a tots els països d’Europa.
Martínez va alertar que a Europa es posa a Espanya com l’exemple dels resultats obtinguts per
les polítiques d’austeritat i això demostra que cal
un sindicalisme confederal més fort. Toxo, per la
seva part, va destacar que la precarietat s’estén
per Europa com una taca d’oli i amb ella la pobresa laboral. Segons Toxo, aquest és el resultat del
creixement d’un feixisme que es disfressa de populisme. Ambdós sindicalistes van fer front comú
i van animar a lluitar contra la deriva en la que
ens trobem i treballar per construir una autèntica
Europa social.

CCOO acull la presentació de dues
novel·les basades en la immigració
Sota el títol de “Converses negres”, ahir dimarts
va tenir lloc la presentació dels llibres Aguas de
venganza, de Miguel Pajares, i La muerte de Naim,
de Salva Redón. La immigració, entre el rebuig i
l’acollida, va ser el fil conductor de la conversa
dels dos autors amb el públic que va assistir a
l’acte, que va tenir lloc a l’Espai l’Assemblea de la
seu central de CCOO de Catalunya. La conducció
va ser a càrrec de Saida Ehliluch, secretària de la
Dona i Socioeconomia de la Unió Intercomarcal de
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia Garraf, i va ser organitzat per la Fundació Cipriano
García amb el suport de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

CCOO convida a participar el 17
de febrer en una jornada sobre
el moviment sindical i el treball
digne al món
CCOO de Catalunya, juntament amb la Fundació Pau i Solidaritat, ha organitzat, per al
proper 17 de febrer, una jornada amb el títol “El moviment sindical i el treball digne al
món. La implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8”. La
jornada tindrà lloc a la sala d’actes de la seu nacional de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona) i hi haurà la presència de personalitats molt rellevants del món del
treball a escala internacional i també de la cooperació i la solidaritat.
Aquest és el programa de la jornada:

10.00 H SESSIÓ D’OBERTURA
Ricard Bellera, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació, i president de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya
10.15 H CONFERÈNCIA SOBRE “OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE”
Eduard Sagarra, president d’ANUE - Associació per a les Nacions Unides a Espanya (oficina de Barcelona)
Ho presenta: Ascensión Romero, delegada de la Fundació Pau i Solidaritat a Barcelona
de CCOO de Catalunya
10.45 H DEBAT
11.00 H CONFERÈNCIA SOBRE “TREBALL DIGNE I L’ODS 8”
Maria Helena André, directora de l’ACTRAV – Oficina d’Activitats per als Treballadors,
de l’OIT (Organització Internacional del Treball)
Ho modera: Joana Agudo, exassessora del CESE per CCOO de Catalunya
11.40 H TAULA RODONA SOBRE “EL TREBALL DIGNE COM A MITJÀ DE JUSTÍCIA
SOCIAL. IMPLEMENTACIONS A ESCALA INTERNACIONAL”
Participants:
Maria Helena André, directora de l’ACTRAV de l’OIT
Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya
Núria Camps, presidenta del Consell de Cooperació de Catalunya
Anna Ayuso, investigadora sènior de la Fundació CIDOB
Ho modera: Michela Albarello, directora de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de
Catalunya
12.30 H DEBAT
13.15 H SESSIÓ DE CLOENDA
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya
Us demanem que confirmeu la vostra assistència a aquest acte enviant un correu a
internacional@ccoo.cat o trucant al telèfon 93 481 28 92.
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Dates dels congressos de les federacions i de les unions
territorials abans de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya
Les federacions i les unions territorials de CCOO de Catalunya organitzen els seus respectius congressos
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fem
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fem
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abans de la celebració de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril del 2017.

Us informem de les dates i dels llocs
previstos per a la realització d’aquests
congressos territorials i federatius.

FEDERACIÓ DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS. 28 de febrer. Sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, Barcelona).
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS. 1 de març. La Casa del Mar (c. d’Albareda, 7,
Barcelona).
FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA. 2 i 3 de març. Tecnocampus (av. d’Ernest Lluch, 32, Mataró).
CCOO DEL VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA. 7 de març. Teatre Auditori Can Palots (c. de
Barcelona, 8, Canovelles).
CCOO DEL VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL. 8 de març. Teatre Municipal La Sala (c.
de Cervantes, 126, Rubí).
CCOO DEL BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF. 9 de març. Auditori de Cornellà
de Llobregat (c. d’Albert Einstein, 51, Cornellà).
FEDERACIÓ DE SERVEIS. 14 i 15 de març. Auditori del Caixaforum (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia,
6-8, de Barcelona).
FEDERACIÓ DE SANITAT. 16 de març. Sala d’actes del local de CCOO de Cornellà de Llobregat
(Ctra. d’Esplugues, 68, Cornellà de Llobregat).
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA. 16 i 17 de març. Sala d’actes WTC (moll de Barcelona,
s/n. Edifici Est, Barcelona).
FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ. 17 i 18 de març. Sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16,
Barcelona).
CCOO DE LES COMARQUES GIRONINES. 21 de març. Sala Coma Cros (c. de Sant Antoni, 1, Salt).
CCOO DE TARRAGONA. 23 de març. Aula magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i
Virgili (av. de Catalunya, 35, Tarragona).
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA. 24 de març. Espai Orfeó de l’Orfeó Lleidatà (c. de Sant Martí,
60-62, de Lleida).

CCOO denuncia un any de col·lapse per a la cita prèvia del DNI
CCOO denuncia que, un any després que comencés el col·lapse, es manté la saturació del
sistema de cita prèvia per a DNI i passaport. La
situació és tan greu que una persona que vulgui
renovar el seu document per viatjar per Setmana
Santa tindrà dificultats per aconseguir cita prèvia
a temps.
CCOO lamenta que la Direcció General de la Policia (DGP) no hagi pres mesures eficaces per posar fi a aquesta situació, que produeix indefensió
per a la ciutadania, ja que ha d’esperar més de
dos mesos per a la renovació del DNI i més de
mes i mig per a la del passaport.
Per exemple, la cita per al DNI es dona ja per a
primers d’abril al Prat, Manresa, Castelldefels o
Tortosa. S’acosta al final del mes de març a les
oficines de Reus, Hospitalet, Vic o Granollers. I a
Barcelona (plaça d’Espanya), Sant Feliu de Llo-

bregat, Vilanova, Mataró, Sant Boi, Sant Cugat o
Lleida la cita supera amb escreix la data de mitjans del mes de març.
Fa un any que CCOO demana una oferta
d’ocupació pública excepcional per cobrir les més
de 1.200 places vacants de personal funcionari
no policial a la DGP, que suposaria gairebé duplicar l’ocupació actual a les oficines d’expedició de
documentació. Fa mesos, la Policia va sol·licitar a
Hisenda la incorporació de 504 funcionaris i funcionàries, de moment sense resposta.
Més càrrega de treball
CCOO considera equivocada l’última idea dels
gestors de la Policia d’augmentar les cites de 4
a 5 cada hora, una mesura que es vol implantar a
partir de finals de març. Això redueix el temps que
el personal públic dedica a cada document, que

passaria dels 15 als 12 minuts. Cada expedició
requereix uns 10 minuts si tot va bé i el ciutadà
arriba ràpid a la taula i no sorgeix cap problema.
Però si li falta documentació, la fotografia o no
porta l’import de la taxa, el temps necessari és
major, per no parlar dels casos complicats que requereixen citar la persona en un altre moment. Tot
això va en perjudici de la ciutadania, que seguirà
sense rebre un servei públic de qualitat, a part de
la pèrdua de drets que suposa per al personal.
Aquesta situació està deteriorant aquest servei públic, en un procés que sol portar al que
l’Administració anomena externalizació del servei i que CCOO tradueix com a ‘privatització’,
fet que hauria de ser impensable quan parlem
del document que acredita la identitat davant
l’Administració i que conté totes les nostres dades de filiació.

