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23 de març: Jornada de lluita per
la negociació col·lectiva, els salaris i
les pensions dignes
Entre els sectors que seran presents a la mobilització trobarem la neteja d’edificis i locals, alguns
d’industrials, la dependència i els centres especials
de treball, els call centers, l’hostaleria o les empreses amb procés de remunicipalització en defensa
dels llocs de treball i les condicions laborals, entre
d’altres. També a la resta de ciutats importants de
Catalunya es convocaran concentracions davant les
patronals.

Continua la campanya de mobilitzacions que van començar el passat desembre amb l’objectiu de pressionar al govern i les organitzacions empresarials
per tal de millorar l’ocupació i els salaris, defensar
els convenis col·lectius i augmentar les pensions.
El passat 23 de febrer va tenir lloc una assemblea
de delegats i delegades de CCOO i UGT on es van
anunciar mobilitzacions el 23 de març, i aquí les
tenim. La mobilització central a Catalunya es farà
a Barcelona on diferents sectors i empreses en conflicte realitzaran manifestacions i assemblees en diferents punts de la ciutat per acabar confluint totes
davant la patronal Foment del Treball, al voltant de
la 1 del migdia, on els secretaris generals d’ambdós
sindicats explicaran els motius de la protesta.

Moltes raons per mobilitzar-nos
Les reivindicacions són moltes i diverses. Entre les
més destacades trobem la pujada dels salaris per
garantir el poder adquisitiu de les famílies. També
es demana derogar les reformes laborals que han
malmès el nostre mercat de treball i atorgat un
poder desmesurat a l’empresari en la negociació
col·lectiva. Es vol reestablir la prioritat del conveni sectorial per sobre del conveni d’empresa per
garantir les condicions laborals de les persones
assalariades. Cal augmentar les pensions segons
fixa l’IPC perquè els pensionistes no perdin poder
adquisitiu. I cal recuperar els drets socials i laborals
arrabassats als treballadors i les treballadores en
els darrers anys.
Si portem 3 anys de creixement econòmic, les
previsions diuen que continuarà aquesta tendència i s’incrementa el benefici empresarial,
perquè les millores no arriben a les famílies treballadores? El 23 de març, mobilitza’t.

editorial

Renovació
generacional

Dissabte passat, Ignacio Fernández Toxo
anunciava a la reunió del Consejo Confederal
de CCOO que no es presentaria a un tercer
mandat per a la secretaria general del sindicat, donant el tret de sortida al procés de
renovació generacional en la persona d’Unai
Sordo, que compta amb el consens de totes
les organitzacions.
Una renovació que no solament es produirà
a nivell estatal doncs també s’està donant a
federacions i unions territorials. Aquest és el
cas de CCOO de Catalunya, on també Joan
Carles Gallego, d’acord amb els compromisos adquirits en l’Assemblea sindical oberta,
va renunciar a presentar-se a un tercer mandat extraordinari, donant pas a la candidatura
de Javier Pacheco, que optarà a ser escollit
en l’11è Congrés del sindicat.
Renovacions que es produeixen després de
processos participatius com l’Assemblea sindical oberta a Catalunya o el procés de “Repensar el sindicato” a nivell estatal, que han
servit per revisar les propostes i pràctiques
sindicals per adequar-nos als canvis del món
del treball. I que demostren la bona salut de
la nostra organització que pot renovar lideratges, equips i formes de treball amb total
garantia d’èxit.

Recta final per a l’11è Congrés
de CCOO de Catalunya
Entrem en la recta final per a la celebració de
l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, que tindrà
lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril al Palau de Congressos
de Barcelona, sota el lema “Fem CCOO”.
Aquest congrés es caracteritza per la renovació
de la direcció, especialment del secretari general, atès que Joan Carles Gallego ha anunciat que
no es presenta a la reelecció perquè no s’acull a
l’opció d’un tercer mandat de caire extraordinari.

El congrés començarà a les 15.30 h del dimarts
4 d’abril, i tindrà moments molt destacats com la
presentació de l’informe general que tindrà lloc
la mateixa tarda del primer dia, sobre un quart
de sis; o la votació a les candidatures als òrgans
de direcció i a la secretaria general que es farà la
tarda del 5 d’abril, o la intervenció del nou secretari general que servirà de cloenda del congrés i
tindrà lloc el migdia del 6 d’abril.

Joan Carles Gallego intervenint

al congrés de la federació d’Indústri

a

En el congrés, hi participaran 651 delegats i delegades, elegits amb criteris de paritat al llarg de
les 1.129 assemblees que han tingut lloc arreu de
Catalunya durant el procés congressual.

www.ccoo.cat
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8a edició del Premi Aurora Gómez, 2017,
a la lluita feminista en l’àmbit laboral
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya
ha obert la convocatòria de la 8a edició del Premi Aurora Gómez, 2017, a la lluita feminista en
l’àmbit laboral.
El premi, de caràcter anual, té com a objectiu reconèixer persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s’hagin distingit per la seva
tasca a favor de les reivindicacions de gènere en
el món laboral i sindical. Porta el nom de la destacada dirigent sindical Aurora Gómez (1951-2006),
que va dedicar bona part de la seva vida a lluitar
pels drets de les dones i de la gent treballadora.
El termini de presentació de candidatures acaba
el 31 de maig del 2017. Les bases del premi les
trobareu al web de la Fundació convocant i podeu
enviar la vostra candidatura a fcg@ccoo.cat

CCOO exigeix a Cobra una ocupació
efectiva per als treballadors de Lleida
CCOO ha denunciat la situació que pateixen els
treballadors de l’empresa Cobra a Lleida, des que
l’1 de febrer va entrar en vigor a tota Catalunya
la nova licitació del servei de muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica d’Endesa. A Lleida
Cobra va perdre el contracte, que ara té l’empresa
Melesur, i des de llavors no assigna cap nova feina als 20 treballadors que té a la demarcació, ni
tampoc els acomiada, i els manté sense ocupació
efectiva, al·legant que estan convocats per fer
tasques de formació.
CCOO denuncia que Cobra pretén que els treballadors abandonin l’empresa voluntàriament per
demanar feina a la nova adjudicatària del servei,
renunciant a la indemnització per acomiadament
que legítimament els pertocaria. CCOO emprendrà
les accions legals oportunes contra l’empresa.

La plantilla de L’Auditori i l’OBC se
senten discriminats per l’Ajuntament
de Barcelona
El comitè d’empresa del Consorci de L’Auditori
i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC) van convocar vaga el passat
divendres amb l’objectiu de pressionar i reclamar a l’Ajuntament de Barcelona el pagament de
l’augment salarial de l’1% corresponent als anys
2007 i 2008, i els endarreriments corresponents,
tal com ha fet amb la resta de treballadors i treballadores del Consistori. L’Ajuntament de Barcelona
va abonar, l’any 2016, un augment salarial de l’1%
dels anys 2007 i 2008 al seu personal, tant funcionari com laboral, i els imports endarrerits que, per
sentència judicial i acord posterior, els devia. Els
treballadors del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra,
que també hi tenen dret a través del conveni
col·lectiu vigent, encara no ho han cobrat.

CCOO de Catalunya celebra un
8 de Març molt reivindicatiu
Un bon grapat d’actes i accions arreu de Catalunya, van configurar l’activitat de CCOO de
Catalunya, i especialment de la seva Secretaria
de la Dona en el marc del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones. Els actes centrals van
tenir lloc a Barcelona. Es van iniciar amb una
assemblea a la seu central del sindicat on es
van oferir diferents ponències i en acabar es va
sortir en manifestació fins Foment del Treball
on les participants van protagonitzar un sorpre-

nent Mannequin Challenge que podeu veure al
web de CCOO de Catalunya. El lema de la jornada va ser “Som dones, fem drets, fem lluites”.
Ja a la tarda es va projectar la pel·lícula La vieja
dama indigna, a l’Espai l’Assemblea de la seu
del sindicat. Finalment, el sindicat també va
participar a la manifestació unitària que, amb
el lema “La revolució imparable de les dones”,
va tenir lloc a la tarda a Barcelona.
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Més pobresa, més atur i més precarietat per
a les dones, segons un informe de CCOO
En el marc del 8 de Març, Dia Internacional
de les Dones, la Secretaria de la Dona del sindicat va presentar el seu informe sobre les
condicions de vida i de treball de les dones,
un treball exhaustiu que fa una perfecte radiografia de la situació social i laboral de les
dones a Catalunya.
L’informe parla de mercat de treball, de pobresa, de temps laborals i socials, salut, violències
masclistes, negociació col·lectiva i afiliació i representació sindical. L’informe recull també les
propostes d’acció que fa el sindicat per millorar la
situació social i laboral de les dones al nostre país.
Dades a destacar
A tall d’exemple volem destacar algunes dades
de l’estudi en el que comprovem que la desigualtat social de les dones, també en relació
amb el treball remunerat, és una realitat que
afecta el conjunt de les societats al món. A
Catalunya, les dones de 16 anys i més són el
52% de la població. Però la seva situació entre
la població activa és del 47%, i tornen a ser la
majoria de la població inactiva, 16 punts per sobre dels homes.
El 48% de les dones de 16 anys i més està ocupada, gairebé una de cada 10 està aturada i dues
de cada 5 consten com a inactiva. Els motius de
la inactivitat també són diferents respecte els homes. El 49% dels homes inactius ho són per la
seva condició de jubilats; en canvi en les dones
aquesta condició només afecta un 28% de les
que estan inactives.
La taxa d’activitat continua sent 10 punts superior
per a homes que per a dones. La taxa d’activitat
de les dones sempre és inferior amb independència de l’edat que tinguin. A més, gairebé la

meitat (47%) de les dones actives tenen estudis
superiors, davant el 37% dels homes actius.
L’estudi ens diu que gairebé 9 de cada 10 dones treballen en el sector serveis. A la indústria
hi treballa un de cada 4 homes, mentre que en el
cas de les dones és una de cada 10. També cal
destacar que persisteix la divisió sexual a totes
les categories laborals.
També cal destacar que gairebé 9 de cada 10
contractes registrats el 2016 són temporals i
que el 88% de les dones que treballen tenen un
d’aquests contractes. I, a més, el 70% de tota
l’ocupació a temps parcial és de dones i només
el 43% treballa a jornada completa.
Bretxa salarial
Fa unes setmanes, la nostra Secretaria de la
Dona va presentar un detallat informe sobre
bretxa salarial. I en aquest nou informe es tornen a incloure dades contundents sobre aquest
aspecte, com el fet que la bretxa salarial anual a
Catalunya arriba ja al 26% i és la més alta des del
2008. A més, les diferències salarials entre homes i dones existeixen en tots els àmbits: edats,
sectors d’activitat, nivells de formació i de responsabilitat, tipus de jornada o contracte, etc. Cal
dir que una de cada 5 dones té guanys inferiors o
iguals al Salari Mínim Interprofessional i en el cas
dels homes és un de cada 12.

L’informe tracta també el tema dels temps laborals i socials on comprovem que els permisos
anomenats de conciliació per a la cura d’infants
o persones dependents, són exercits gairebé en
exclusiva per dones, un 92,7%.
L’estudi ens parla també de salut i de violències
masclistes, un problema que creix dia a dia. També de negociació col·lectiva, on veiem que costa
que els convenis regulin plans d’igualtat malgrat
que la llei obliga a registrar-los. I també comprovem com el 40,9% de l’afiliació a CCOO de Catalunya ja són dones i el 41,33% dels representants de CCOO a les empreses també són dones.
Cal actuar
La crisi i les polítiques neoliberals i patriarcals
han colpejat el conjunt de la població, però no a
tothom igual. Ha colpejat més les classes socials
desafavorides, les dones, la gent jove o gran, i
les persones migrades. Com mostren les dades
de l’informe, les situacions de desigualtats de les
dones s’expressen en el conjunt de les relacions
socials i calen polítiques públiques decidides així
com la implicació del conjunt de la societat per fer
front a aquestes desigualtats i discriminacions.

La desregulació de les condicions de treball i precarietat en els salaris proporciona un augment de
les desigualtats i de les discriminacions de les
dones en el món laboral. I això també ajuda que
la pobresa cada vegada tingui més rostre de
dona. El 2015, a Catalunya, la taxa de risc de pobresa de les dones gairebé duplica la dels homes,
el 49,7% davant el 25,75%.

Les propostes concretes de CCOO de Catalunya i totes les dades de l’informe les trobareu en aquest enllaç:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/CCOO_informe_dones_8marc2017.pdf
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CCOO participa en el debat del Pla Estratègic de
Turisme de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va definir com
una de les seves prioritats des dels inicis del
mandat, augmentar la capacitat d’intervenció
municipal en la globalitat dels impactes del
turisme sobre la ciutat. Es contemplava tant
des de la perspectiva de l’activitat econòmica,
clau en l’actual context, com des del punt de
vista de les càrregues, no sempre percebudes
de manera positiva, que el fenomen turístic
causava a la ciutat.
La primera mesura que es va prendre va ser
establir un marc estable de participació que
facilités al conjunt dels actors un canal de proposta, anàlisi, debat i acord, de manera normalitzada i regular, respecte al fenomen turístic.
Debat ciutadà
Així es va posar en funcionament, des de l’any
2015, el Consell Municipal Turisme i Ciutat,
que està desenvolupant la seva activitat, generant grups de treball, i canalitzant el debat
ciutadà amb la regularitat i la normalitat pròpia d’un organisme municipal regular.
Cal recordar que en l’any 2012, després de reclamar-ho repetidament, els sindicats CCOO i
UGT, juntament amb la FAVB, ens vàrem integrar com a observadors en el Consorci de Turisme de Barcelona, l’organisme de promoció,
amb àmplia participació del sector empresarial turístic, i del propi Ajuntament.

El següent pas ha estat l’elaboració, amb metodologia àmpliament participativa, del nou
Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, impulsat des de la Regidoria de Turisme de la ciutat.
Recentment ha estat aprovada la diagnosi
estratègica, que parteix de l’anàlisi i avaluació
del Pla estratègic 2010-2015, i impulsa des de
noves bases adequades a la realitat actual del
turisme el nou pla que ha definir els grans
paràmetres d’actuació del propi Ajuntament
i de la ciutat en els propers anys, amb un límit
posat a l’any 2020.
El turisme, una qüestió col·lectiva
Hom parteix de la visió del turisme com una
qüestió col·lectiva, amb una relació co-constitutiva del turisme i la ciutat, per generar una
nova cultura de la gestió turística, i considerant la sostenibilitat i la competitivitat com un
binomi indestriable.
Cal remarcar els criteris que estan en la pròpia
gènesi del Pla: la sostenibilitat, per assegurar

el major retorn social possible, la responsabilitat, per impulsar l’activitat econòmica sense
posar en risc els drets fonamentals dels residents, la redistribució, per assegurar el repartiment de la riquesa a partir de les rendes del
treball i la fiscalitat, la cohesió, per enfortir els
vincles del turisme amb la ciutat i la innovació, per crear valor compartit i multiplicar els
lligams entre els agents econòmics, socials, i
culturals.
Els sindicats, i CCOO de manera significativa,
hem estat partícips en tot el procés, no només com a observadors, sinó amb propostes
concretes i debat en els diferents àmbits, i ho
seguim estant en la perspectiva del futur disseny de les línies d’acció, i del paper en tots
els sentis que ens toca al sindicat, especialment en tot el que fa referència a la qualitat
del treball, l’aplicació dels convenis col·lectius,
la contractació i la professionalització dels treballadors i treballadores del sector.
Vicenç Tarrats

Important mobilització en la vaga
del 9 de març contra la LOMCE i les
retallades a l’educació
La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya,
amb el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), va convocar vaga general de l'educació
el passat 9 de març. Aquesta vaga es va fer a tot
l'Estat contra la LOMCE i les retallades. La convocatòria va significar una important mobilització de professors i alumnes contra les polítiques
d'austeritat i retallades a l'educació i contra la
contrareforma educativa que planteja el Ministeri
d’Educació. La LOMCE és una llei que va contra
el professorat, contra els alumnes i estudiants,

contra les famílies, contra el personal de suport
educatiu, contra la investigació científica...
La manifestació de migdia a Barcelona, així com
les que van tenir lloc a d’altres ciutats de Catalunya, va aplegar milers de professionals de
l’educació i estudiants dels àmbits on estava convocada la vaga que eren la universitat, la Formació Professional, el batxillerat, les Escoles Oficials
d'Idiomes, els Serveis Educatius, l'ESO, Infantil i
Primària, el 0-3, les Escoles de Música, les Escoles d'Art i les Escoles de Persones Adultes.

