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CCOO de Catalunya convida a participar
en els actes del 8 de Març
CCOO de Catalunya us convida a participar en les activitats i actes centrals que organitza o
en els quals participa la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social del sindicat, amb motiu
del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones
Enguany el lema escollit és Som dones, fem drets, fem lluites.
I les activitats són aquestes:

8 DE MARÇ:
10 h. Assemblea de delegades i delegats. Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16).
10 anys de la llei d’igualtat: i ara què?
• Ho presenta Alba Garcia Sánchez, secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya.
• Ponència d’Encarna Bodelón González, professora de filosofia del dret a la UAB i directora del
Grup de recerca Antígona: drets i societat amb perspectiva de gènere.
• Taula rodona: Mercè Haro Garcia, de l’empresa Miquel Alimentació, i Alba Garcia Sánchez.
• Cloenda a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
12 h. Manifestació, concentració i acció reivindicativa a les portes de Foment del Treball.
16.30 h. Projecció de la pel·lícula La vieja dama indigna.
Espai l’Assemblea, a la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona).
19 h. Manifestació unitària amb el lema “La revolució imparable de les dones”. Organitzada per la Comissió 8 de Març 2017, Barcelona. A plaça de la Universitat de Barcelona.
La gent de CCOO ens trobarem, a les 19 h, a la porta central de la Universitat de Barcelona.

ALTRES ACTES:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/actes_8_marc_2017.pdf

MANIFEST: pàg 5

editorial
Pressupostos 2017:
insuficients!
Tot fa preveure que la propera setmana tindrà
lloc el Ple del Parlament de Catalunya per a
l’aprovació dels pressupostos del 2017.
Uns pressupostos que continuen sent insuficients per donar resposta a les necessitats
socials del país i per revertir les retallades
fetes pel Govern Mas i que renuncien a obtenir més recursos de les rendes altes per fer
polítiques públiques.
És inacceptable que el Govern no pugui implementar la renda garantida de ciutadania o
que no es reverteixin totalment les retallades
en salut o educació i que, en canvi, renunciï
a recaptar més diners de l’impost de successions i patrimoni i de l’IRPF de les rendes
altes.
La crisi i les polítiques d’austeritat han fet
augmentar la pobresa i les desigualtats i han
fet créixer la bretxa entre persones riques i
pobres, de manera que el 20% de la població
més rica acumula un 6,5 vegades més recursos que el 20% de la població més pobra.
Per això exercir les competències en matèria
fiscal també és una manera de redistribuir la
riquesa d’una forma justa i progressiva.

Massiva assemblea de delegades i
delegats de CCOO i UGT a Barcelona per
exigir ocupació, salaris i pensions dignes
CCOO i UGT estan convocant aquestes setmanes
mobilitzacions en l’àmbit de tot l’Estat per exigir
ocupació, salaris i pensions dignes, en un moment, a més, de fort increment dels preus dels
subministraments bàsics com l’electricitat i el
gas. Això està provocant una constant pèrdua de
poder adquisitiu dels ciutadans i les ciutadanes.
A Barcelona es va convocar, el passat dijous 23
de febrer, una assemblea conjunta de delegats i
delegades que van omplir de gom a gom la sala

d’actes de la seu de la UGT de Catalunya de la
rambla de Santa Mònica. Per part de CCOO de
Catalunya van intervenir-hi el secretari general,
Joan Carles Gallego, i Aurora Huerga, de la Federació de Construcció i Serveis. En l’assemblea
es va anunciar un augment progressiu de les
mobilitzacions si patronals i governs no accepten
negociar la millora de l’ocupació, els salaris i les
pensions, i s’ha fixat el 23 de març com la data
en què tindrà lloc una nova jornada de mobilitza-

ció a Barcelona i Catalunya on es faran confluir
els diferents conflictes sectorials i d’empresa que
actualment estan oberts.
Durant la jornada de dijous també es van convocar concentracions a Lleida, Tarragona, Vic, Granollers i Mataró, i avui a Girona.

www.ccoo.cat
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Els joves de CCOO de Catalunya
celebren la 4a assemblea
En el marc de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
ha convocat la 4a assemblea, que tindrà lloc el
divendres 10 de març a la seu central del sindicat a Barcelona, a Via Laietana, 16. Sota el lema
“#endavant”, els joves de CCOO fan una crida, als
afiliats i afiliades joves del nostre sindicat, a participar per marcar les línies estratègiques per als
propers quatre anys i a fer-se sentir amb veu i arguments propis en el congrés del sindicat, que se
celebrarà els dies 4, 5 i 6 d’abril al Palau de Congressos de Barcelona. Cal confirmar l’assistència
a acciojove@ccoo.cat

9 de març, vaga general a
l’ensenyament
Poques coses han canviat en educació amb el nou
Govern del PP i no s’estan recuperant els drets
perduts aquests últims anys. Amb les previsions
de despesa educativa que l’Executiu ha enviat a
Brussel·les es consoliden les retallades, que el
2018 es concretaran en 10.000 milions d’euros
per a educació. Les retallades s’estan orientant a
la substitució del dret a l’educació per la privatització dels serveis públics. Tot i que alguns governs de comunitats autònomes estan fent esforços per minvar-los, aquests resulten infructuosos
i limitats pel sostre de despesa. Per garantir una
recuperació eficaç és necessari que les retallades
que el PP va imposar amb caràcter bàsic siguin
revertides a tot l’Estat. Amb aquest objectiu, CCOO
juntament amb altres organitzacions sindicals i
amb el suport de tota la comunitat educativa han
convocat una vaga general a l’ensenyament per al
dia 9 de març.

CCOO s’adhereix a la declaració de
persones i famílies treballadores
pobres amb dret a la renda garantida
de ciutadania
Des de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s’ha elaborat una
declaració titulada “Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la renda garantida
de ciutadania sense exclusió”, dirigida al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que ha proposat excloure les rendes del
treball –fonamentalment dels contractes a temps
parcia– de la prestació de la RGC. CCOO de Catalunya s’ha adherit a aquesta declaració, tot reafirmant el seu compromís amb la RGC i advertint
que no és estrany conèixer de prop el fenomen de
la pobresa laboral: persones que, tot i tenir feina,
no arriben a tenir ingressos per subsistir.

Clam massiu a Barcelona a favor
de l’acolliment de refugiats
La manifestació del passat 18 de febrer a Barcelona en el marc de la campanya “Casa nostra,
casa vostra” va ser rotundament massiva, amb
mig milió de participants segons els organitzadors (160.000 segons la Guàrdia Urbana). Sota el
lema “Prou excuses, acollim ara”, els participants
van inundar els carrers de Barcelona amb banderoles blaves que significaven el Mediterrani.

Precisament la manifestació va finalitzar al parc
de la Barceloneta amb el passeig Marítim, encara que es va moure poc per la gran quantitat de
gent que omplia la Via Laietana. La mobilització
tenia el seu punt d’inici a la plaça d’Urquinaona
de la capital catalana.

CCOO de Catalunya era una de les entitats convocants i va participar en la manifestació amb pancarta pròpia. El secretari general, Joan Carles Gallego, va assistir a la manifestació i va estar ubicat
en una de les tres capçaleres que conformaven
el principi de la mobilització. Segons els mitjans
de comunicació de tot el món, la de Barcelona ha
estat la manifestació més gran que s’ha fet mai a
Europa a favor de l’acollida de refugiats.

Homenatge a Salvador Seguí el 10 de març
En commemoració del 94è aniversari de l’assassinat de Salvador
Seguí, el Noi del Sucre, CCOO de Catalunya, a través de la seva
Fundació Cipriano García, convoca un acte d’homenatge el divendres 10 de març a les 9 h. Es tracta d’una ofrena floral a l’antic
carrer de la Cadena, actualment rambla del Raval, cantonada
amb el carrer de Sant Rafael, lloc on es va produir l’atac mortal
a l’històric sindicalista. A l’acte intervindrà Joan Carles Gallego,
secretari general del sindicat.
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La bretxa salarial entre dones i homes
a Catalunya creix en un 26%
La Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya ha elaborat un informe
sobre bretxa salarial que mostra com aquesta augmenta entre dones i homes en un 26%.
Les dones cobren anualment gairebé 7.000 € menys que els homes segons l’Enquesta quadriennal d’estructura salarial del 2014, feta pública a finals d’octubre del 2016.
La bretxa salarial ha augmentat gairebé 1 punt des de l’any anterior i se situa, així, en la més
alta des del 2008. Aquest augment és degut al fet que encara que baixen els salaris d’homes i
dones, el salari de les dones ha baixat 416 € i el dels homes, 237 €.
Des de CCOO parlem de bretxa salarial anual perquè entenem que és el salari anual el que determina que les dones tinguin pitjors rendes o rebin pitjors prestacions i pensions de jubilació,
i, per tant, fa que les dones tinguin un risc més gran de pobresa.
Complements salarials, cosa d’homes
El salari base, que és la part fonamental i fixa del salari i que està regulat en els convenis, té més
pes en el salari mensual de les dones (71%) que en el dels homes (65%), i és la banda salarial on
la bretxa salarial és més baixa: 18,4%. Són els complements salarials (27% del salari de les dones
i 32% del salari dels homes), els que tenen una bretxa superior al 37%, i els pagaments per hores
extraordinàries, que tenen una bretxa del 73,4%, els que tenen més força perquè les dones tinguin els salaris més baixos.
Per franges d’edat, tan sols disminueix la bretxa salarial 1 punt entre la gent jove de menys de
25 anys. A totes les altres franges d’edat la bretxa salarial puja, i cal destacar la pujada de 2,1 i
2,8 punts en les edats compreses entre 45 i 54 anys i 55 anys i més. En aquests casos les dones
cobren gairebé 1/3 del salari dels homes. La bretxa salarial és més petita quan el nivell d’estudis
és superior: les dones tenen unes retribucions 1/4 per sota de les dels homes.
Més bretxa en el sector de serveis
Per sectors d’activitat, el sector de serveis és el que té la bretxa salarial més alta i en el qual treballen més dones i on tenen els salaris més baixos. La bretxa salarial a la indústria augmenta en
2,35 punts i arriba als 21,63, ja que ha pujat el salari dels homes (736 €) mentre ha baixat el de
les dones (-144,5 €). En el sector de serveis la bretxa supera els 25 punts.
Si valorem la bretxa salarial en funció del tipus de jornada, observem que hi ha més bretxa
salarial si es treballa a jornada completa (16,26%) que si es treballa a temps parcial (4,9%). El fet
que la bretxa salarial anual, si se sumen els dos tipus de jornada, sigui el 26% es deu al fet que
hi ha moltes més dones que homes que treballen a temps parcial. Cal destacar que la jornada a
temps parcial ha tingut un augment de més de 4 punts a la bretxa salarial, i aquesta s’ha situat
en el 4,9% quan a l’any 2013 gairebé no existia. Comença a aparèixer, doncs, la bretxa en les
situacions més precàries, ja que disminueix més del doble el salari de les dones.
Indefinides o temporals?: totes hi perden
Quant al tipus de contractació, la bretxa augmenta tant en la contractació indefinida com en la contractació de durada determinada. També es dona el cas que augmenta més la bretxa en les condicions més precàries, en 1,5 punts, i se situa en els 12,06 (2.000 € de diferència anual), ja que la pujada
del salari dels homes duplica la de les dones. Igualment, la contractació indefinida té una bretxa superior als 27 punts (8.000 €), a causa que la baixada de salaris de les dones quadruplica la dels homes.
La regulació de les relacions laborals més propera permet reduir les diferències salarials. En els
convenis d’àmbit inferior a l’estatal, que regulen les condicions de treball de gairebé la meitat
de les persones treballadores i on tant homes com dones tenen les retribucions més baixes, la
bretxa salarial és més alta: 28,1%.
La bretxa salarial és més alta segons la dimensió de l’empresa. L’empresa on no arriben a treballar 50 persones presenta els salaris més baixos i la bretxa salarial més alta: 29,7%.
Trobeu l’informe sobre bretxa salarial elaborat per la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social
de CCOO de Catalunya:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/informe_bretxa_salarial_2017.pdf.

Què es pot fer per posar fi a la injustícia
salarial vers les dones
La bretxa salarial de gènere és el resultat de totes les
bretxes que existeixen en el mercat de treball, ja sigui
assalariat, remunerat o no, i la desregulació de les condicions de treball i els atacs a les relacions laborals empitjoren la situació de les dones i causen un augment
de la bretxa salarial.
Per posar fi a aquesta bretxa salarial i impedir que
la sortida d’aquesta crisi i els atacs a la negociació
col·lectiva, i com a conseqüència a les relacions laborals, sigui a costa de la precarització de les dones, des
de CCOO exigim:



Impulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i
mitjanes per negociar i dur a terme mesures i plans
d’igualtat.



Dotar la Inspecció de Treball de personal format
i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per
detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot
en professions feminitzades.



Assegurar que els pressupostos de l’Estat i de la
Generalitat garanteixin els serveis públics d’atenció
social i de dependència.



Recollir l’obligatorietat del permís de paternitat
que recull la Llei 3/2007 i lluitar per la seva ampliació
fins que sigui igual que el de maternitat.

Introduir en els convenis col·lectius:
 La definició de tots els conceptes retributius.
 La identificació dels conceptes retributius per a
cada un dels llocs de treball per evitar que existeixi
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
 La garantia que els llocs de treball feminitzats no
estiguin infravalorats.
 Una valoració de llocs de treball amb perspectiva
de gènere.
 La creació d’una comissió paritària d’igualtat que
faci el seguiment de tots aquests aspectes, a més
dels inclosos en els plans d’igualtat.
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Augmenta la situació d’irregularitat de les persones
immigrades que s’assessoren al CITE de CCOO

Curs de formació del CITE

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO de Catalunya ha presentat la seva
memòria del 2016, en què s’ha observat un important augment del nombre de persones ateses. Durant el 2016 les oficines del CITE han rebut 15.475
visites. Això ha comportat que s’hagin atès 10.532
persones, que han plantejat 28.193 consultes.
Si ens fixem en la distribució per gènere, el percentatge es manté respecte de l’any 2015 pel
que fa al nombre de dones ateses, que se situa
en el 59% del total. La immensa majoria es tracta
de dones amb un projecte migratori propi i no de
dones reagrupades, especialment en el cas de
dones que provenen de l’Amèrica Llatina.

La crisi continua molt present
La memòria mostra, un any més, com els efectes
de la crisi i l’increment de l’atur són darrere de
l’elevat nombre de consultes sobre renovacions,
ja que moltes persones no disposen d’un contracte de treball o no han cotitzat el mínim requerit per poder renovar les seves autoritzacions
de treball. De tota manera, enguany les principals
consultes han estat sobre targetes comunitàries,
especialment de familiars de treballadors comunitaris, provocat pels nous requisits legals establerts en la tramitació d’aquestes autoritzacions.
L’informe mostra com el 2016 continua creixent
la irregularitat. Amb l’increment de 4 punts percentuals de la irregularitat respecte de l’any anterior, i ja representa un 47,1% del total de les
persones ateses. Aquesta dada, com en anys anteriors, està vinculada a les dificultats de moltes
persones per renovar les seves autoritzacions a
causa de la crisi, un problema que no millora. La
memòria mostra també com es continua reduint
el nombre de persones que treballen i ja són 5
anys consecutius de caiguda. Es manté el treball

irregular respecte de l’any 2015 i afecta especialment el servei domèstic, que representa gairebé el 44,4% del total, i això vol dir que majoritàriament són dones les afectades. Des de CCOO
es fa una crida a dignificar el treball domèstic i de
cura, absolutament infravalorat i invisible davant
de la societat, però que és una part important de
la força del treball i aporta una contribució fonamental a l’economia.
Formació en coneixements laborals
El Reglament de la Llei d’acollida de persones
immigrades i retornades a Catalunya, del 2014,
desenvolupa tres grans blocs de formació que
incrementen l’autonomia dels nouvinguts o retornats a Catalunya com són la llengua, la formació en coneixements laborals i el coneixement
de la societat catalana i el seu marc jurídic. Des
del CITE s’han realitzat un total de 47 mòduls, 26
d’ells de 15 hores, distribuïts arreu de Catalunya.
Trobareu totes les dades d’aquesta memòria en
aquest enllaç:

http://bit.ly/2mCicQb

III Jornada Ciutadana de la Plataforma per
una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, de la qual forma part CCOO de Catalunya, convida a
participar a la III Jornada Ciutadana el proper dissabte, 4 de març. La jornada tindrà lloc a la Casa del Mar (Albareda 1, de Barcelona) - Metro Paral·lel o Drassanes. Bus 20, 21, 64, 91, D20, H14. Cal inscripció prèvia. Entrada
gratuïta, aportació voluntària per cobrir despeses. Informació i inscripcions a http://jornada.fiscalitatjusta.cat/
(fiscalitat@gmail.com). El programa de la jornada és aquest:
10.00 h – Píndola de benvinguda: “La necessària fiscalitat justa per revertir les desigualtats”, amb Iolanda Fresnillo, activista social membre de la Plataforma per l’Auditoria
Ciutadana del Deute i de la cooperativa eKona.
10.15 h – Taula rodona: “I si perseguim (de debò) el frau i l’elusió fiscal?”. Quina és la
situació del frau i l’elusió fiscal a casa nostra? I en l’àmbit europeu? Hi ha mesures efectives per combatre’l? Quines haurien de ser? Diferents experts en la matèria intercanviaran
opinions des dels diversos punts de vista, d’acord amb els càrrecs i les responsabilitats que
ocupen actualment.
• Álex Madariaga, advocat fiscalista, exfuncionari de l’Agència Tributària Catalana i de
l’Oficina Antifrau de Catalunya i membre d’ATTAC Catalunya.
• Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya.
• Ernest Urtasun, eurodiputat del grup Verds/ALE. Membre de la Comissió d’Investigació
del cas LuxLeaks.
• Conduirà el debat Milagros Pérez Oliva, periodista d’ El País.
11.45 h – Descans

12.15 h – Interludi teatral amb Anxo Baranga: Construir i deconstruir el capitalisme
12.30 h – El necessari canvi cultural: “Fiscalitat justa a la nostra vida quotidiana”
• “Fiscalitat justa a l’escola?”. Pedro Gozalbo, president de l’Associació d’Ensenyants
d’Economia i Empresa, i membre de la PLEEC (Plataforma per una Educació en Economia Crítica i Plural).
• “La fiscalitat en l’economia del bé comú, una alternativa?”. Francesc Picanyol, membre
de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú.
• “El perquè de l’objecció fiscal a la despesa militar”. Maria de Lluc Bagur, membre del
Centre Delàs.
• “Mesures fiscals per respondre a la massificació turística”. Assemblea per un Turisme
Sostenible.
• “Campanya: zones lliures de paradisos fiscals”. Patrícia Cantarell, membre d’Oxfam Intermón i de la Plataforma per una Fiscalitat Justa.
13.30 h – Debat obert
14.00 h – Aperitiu de confluència. Espai de coneixença entre els participants
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MANIFEST

Som dones, fem drets, fem lluites
Commemorem un nou 8 de Març en un context a
Catalunya, a Europa i al món en què continuem
tenint com a protagonistes la regressió en drets i
llibertats, el patiment de gran part de la població,
la pobresa, la desigualtat, la violència masclista i el
creixement de les ideologies ultraconservadores
i populistes. Una mostra la tenim en la negativa d’acollida de les persones refugiades, moltes
d’elles dones i infants, que viuen situacions límit
d’injustícies.
A Catalunya les dones són el 52% de la població
major de 16 anys, però, en canvi, no arriben a ser la
meitat de la població activa i són gairebé el 60%
de la inactiva. 1 de cada 4 dones inactives ho és
per la necessitat de tenir cura d’infants o d’altres
persones dependents.
La desregulació de les condicions de treball genera un augment de les desigualtats i de les discriminacions de les dones. A Catalunya augmenta la
bretxa salarial entre homes i dones fins al 26%.
Les dones cobren una mitjana de 7.000 € menys a
l’any que els homes. Aquesta bretxa existeix per a
les dones joves i no minva al llarg de la vida laboral,
fins a arribar a uns extrems alarmants pel que fa a
les pensions.
La precarietat afecta més les dones en tots els
grups d’edat, en tots els sectors, en tot tipus de
contractes, especialment els de temps parcial, i en
totes les categories. Un 25,9% de les dones amb
treball remunerat estan en risc de pobresa, és a
dir 1 de cada 4 dones, un 14,9% per als homes.
Les dones joves i les majors de 65 anys són els collectius de població que pateixen més privacions
materials a Catalunya.
La violència masclista no coneix classes socials,
nivells de formació, edat, procedència, condició o
opció, és estructural i només amb una intervenció
integral i contundent es podrà arribar a erradicar.
La igualtat efectiva va avançant, però massa lentament. Després de 10 anys de l’anomenada llei
d’igualtat, que obliga les empreses a introduir
mesures d’igualtat per eliminar desigualtats i discriminacions de les dones en l’ocupació, la seva
aplicació ha estat minsa, principalment si tenim en
compte el seu mínim impacte en la millora de les
condicions de treball i de vida de les dones. Dels
64 articles de la llei catalana d’igualtat aprovada
el 2015, el Tribunal Constitucional, arran de la
denúncia del PP, ha suspès una part important dels
que fan referència a l’àmbit laboral.

CCOO EXIGIM:
Que s’impulsi el diàleg social i la negociació col·lectiva com a via per a l’adopció
de mesures d’igualtat en l’ocupació de les dones per fer front, entre d’altres,
a la contractació indefinida i a temps complet amb flexibilitat voluntària de la
jornada.
Que el Govern de la Generalitat destini un pressupost suficient per al desenvolupament de polítiques de dones i d’igualtat a Catalunya.
Que es desenvolupin polítiques actives d’ocupació i amb perspectiva de gènere per minvar la bretxa salarial de gènere i que s’incentivi les petites i mitjanes
empreses a desplegar mesures i plans d’igualtat.
Un millor desenvolupament de la normativa d’igualtat que serveixi de forma
real per a l’assoliment de l’eliminació de la discriminació i la desigualtat de les
dones en l’accés a l’ocupació, el seu manteniment i la seva promoció, i que contribueixi de manera decisiva a millorar la qualitat en l’ocupació de les dones.
Que es reverteixin les retallades i la pèrdua de drets derivades de les reformes
laborals i les mesures d’austeritat que han tingut un impacte específic en les
dones treballadores de tots els sectors.
Avançar en polítiques de conciliació dels temps socials i laborals i la corresponsabilitat entre dones i homes, de manera que el cost de la cura de criatures i
persones dependents no recaigui majoritàriament en les dones.
La implementació immediata de la renda garantida de ciutadania per fer front
a la situació de pobresa.
Adoptar noves mesures, sent prioritària la consecució d’un acord social contra
la violència masclista.
Que el sistema judicial elabori un pla d’acció urgent per a formació, capacitació
i investigació de mesures de protecció reals i efectives per a les dones víctimes de violència masclista.
La creació d’un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i
serveis locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen
violència masclista per part de parelles o exparelles encara que no cursin
denúncies.
Exigim que el Govern de l’Estat dediqui els pressupostos necessaris a les polítiques públiques d’igualtat i de lluita contra totes les violències masclistes.

