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14J: CCOO continua a l’ofensiva
i es mobilitza per la negociació
col·lectiva, l’ocupació de qualitat
i els drets socials

Centenars de delegats i delegades de CCOO i
UGT van participar ahir dimecres, 14 de juny, a
diferents concentracions a Barcelona, Tarragona i Girona, per reclamar ocupació de qualitat,
salaris dignes i la recuperació de drets socials.
La concentració de Barcelona va tenir lloc davant Foment del Treball, on es van visibilitzar
diferents conflictes oberts, com el del Conveni
de transports de mercaderies i logística de la
província de Barcelona, el de Correos i els convenis d’hostaleria de Catalunya, de la neteja, de
les nuclears, de les càrnies o de la dependència i
geriatria, entre d’altres.
La mobilització d’ahir s’emmarca en la campanya sostinguda de lluita i reivindicació que es va
iniciar el desembre passat. Els punts centrals de

la campanya són per l’ocupació de les persones
que no tenen feina i per lluitar contra la distribució injusta de la riquesa; per la pujada dels
salaris i perquè es garanteixi el poder de compra
de les famílies; pels drets dels empleats públics
per negociar els continguts de l’oferta pública
d’ocupació i el retorn dels drets perduts en els
darrers anys; per restablir la prioritat del conveni sectorial i per la derogació de les reformes
laborals, que han atorgat un poder desmesurat
als empresaris en la negociació col·lectiva; per
l’increment de les pensions i perquè els jubilats i
els pensionistes no continuïn perdent poder adquisitiu, i per la recuperació dels drets socials
i contra les retallades dels serveis públics essencials.

editorial
2017 amb
augments salarials
adequats, sí o sí
Aquesta setmana s’han trobat les direccions
de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya per
fer valer la unitat d’acció i fixar les línies estratègiques de cara als propers mesos, que es
preveuen intensos en l’àmbit social, econòmic
i polític. Els principals sindicats del país, que
representen més del 80% dels treballadors i
treballadores de Catalunya, juguen en tots
els camps on es defineixen les condicions de
vida i treball de la
gent treballadora,
però els seus secretaris generals
van deixar molt
clar que ara és el
moment de disputar la riquesa
que es genera a les empreses, que cal que es
reparteixi convenientment i arribi a aquells i
aquelles que ocupen els llocs de treball i que
han patit i pateixen atur, precarietat i, en molts
casos, pobresa laboral.
Si l’economia creix, com és que els guanys no
arriben a la gent treballadora?, a les famílies? El
2017 ha de ser un punt d’inflexió, un abans i un
després en la recuperació del poder adquisitiu
dels salaris. No valen excuses, la major part dels
sectors productius han millorat la seva posició
econòmica respecte de fa un any i això ho hem
de notar els treballadors i les treballadores. Per
això hem de passar a l’ofensiva i reclamar, exigir, els augments salarials que ens mereixem i
que ens hem guanyat. És de justícia.
Per això, cal que la patronal deixi de llençar
pilotes fora i accepti la proposta sindical en la
negociació d’un nou acord per a l’ocupació i la
negociació col·lectiva. És l’hora de fer un salt
qualitatiu en els salaris i que aquests augmentin per sobre dels preus de consum, que, per
cert, estan pujant massa en els darrers mesos.
Sens dubte, un mal exemple és el que està donant el Ministeri d’Hisenda quan limita a l’1%
l’augment salarial dels empleats públics per a
aquest any.
Si la patronal no s’avé a aquestes demandes,
tornarem a utilitzar la carta de les mobilitzacions de caire sectorial, sense descartar cap
escenari.

www.ccoo.cat
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CCOO denuncia 15 empreses del
sector carni a la Inspecció de Treball
per incompliment de la llei
En el marc de la campanya sindical per erradicar la precarietat laboral en el sector carni,
CCOO va presentar una denúncia a la Inspecció
de Treball contra aquelles empreses del sector
carni que utilitzen falses cooperatives de treball
associat. La demanda de CCOO es va presentar contra un total de 15 empreses d’Osona i
de les comarques gironines i lleidatanes, entre
les quals hi ha algunes de les principals empreses del sector, com són Le Porc Gourmet,
Frigoríficos Costa Brava, Noel Alimentària, Milsa
o Patel. CCOO continuarà recollint dades i no
descarta ampliar la denúncia a més empreses.
Es denuncia la cessió il·legal de treballadors i
treballadores i l’incompliment del que estableix
la Llei catalana de cooperatives. CCOO demana
una actuació contundent de la Inspecció de Treball per posar fre a aquesta mala praxi laboral
i garantir unes condicions de treball dignes.

El Comitè Europeu d’Unilever exigeix
garantir el futur de l’empresa i de
l’ocupació
La direcció general d’Unilever ha anunciat diverses mesures com a reacció a l’intent d’adquisició
de Kraft Heinz. Una d’elles és la venda del sector
de la margarina. El Comitè d’Empresa Europeu
d’Unilever, amb participació de CCOO, ha criticat
aquesta mesura, ja que l’empresa renuncia així
al pilar fundacional de la companyia. Una decisió històrica que pot afectar directament més
de 1.000 treballadores i treballadors a Europa.
Garantir el futur de l’empresa i de les seves
treballadores i treballadors és la qüestió fonamental. Això s’ha de traduir en el manteniment
de totes les plantes i llocs de treball així com en
la garantia de les condicions de treball existents
amb la inclusió de les obligacions en matèria de
pensions. El comitè d’empresa considera que un
potencial comprador ha de tenir interès a llarg
termini en el sector de la margarina i apostar
per un model de negoci sostenible.

Vaga a les nuclears per la millora
de les condicions laborals dels
treballadors de les empreses
auxiliars
Els treballadors i treballadores de les empreses
auxiliars de les nuclears van fer vaga el passat
dimarts, 13 de juny, i tenen convocada una altra
jornada de vaga el dia 20 de juny. La vaga ha
estat convocada per CCOO i UGT davant la intransigència demostrada per la direcció d’ANAV
(patronal de les nuclears) a l’hora d’acordar
una millora de les condicions laborals d’aquest
col·lectiu de treballadors i treballadores. La
setmana passada es va arribar a un principi
d’acord, però la indefinició en algunes matèries
molt importants va portar a les assemblees a
votar-hi en contra i a mantenir la mobilització.
CCOO i UGT reclamen a la direcció d’ANAV, com
a empresa principal, un canvi d’actitud que permeti resoldre de manera definitiva el conflicte
actual.

CCOO recorda al Govern que ha
de complir l’Acord sobre la renda
garantida de ciutadania
En el moment de signar l’Acord sobre la renda
garantida de ciutadania (RGC), el Govern i la
Comissió Promotora de la ILP es van comprometre a trametre a la ponència del Parlament
un text articulat de la llei que recollís el treball
ja avançat en la ponència fins al novembre del
2016 i els continguts de l’acord. Avui, encara
hi ha dos desacords greus entre el Govern i la
Comissió Promotora pel que fa al text enviat
als grups parlamentaris.
Posant barreres d’accés
En primer lloc, el Govern ha canviat un acord
ja assolit, per unanimitat en la ponència, sobre
el caràcter positiu del silenci administratiu a
l’hora de respondre les sol·licituds de RGC, i
proposa uns terminis per resoldre (8 mesos)
molt superiors als ja acordats per tots el grups
(4 mesos). Aquest canvi és molt rellevant, ja
que pot obligar les persones sol·licitants a recórrer al contenciós administratiu per veure
reconegut el seu dret, el que és una barrera
d’accés molt important per a les possibles persones receptores de la RGC. També el termini
per resoldre que es proposa és incongruent
amb la finalitat de la RGC de protegir de la
pobresa la població sense ingressos o amb
ingressos insuficients per viure.
Reducció de beneficiaris
En segon lloc, el Govern, tot i respectar l’article
10 de l’acord sobre el caràcter subsidiari i
complementari de la RGC respecte a ajuts i
prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i a
pensions del sistema de la Seguretat Social, ho

fa restant-los, a les persones afectades, 150 €,
de manera que el nombre efectiu de persones
que rebran aquest caràcter complementari, i,
sobretot, la quantitat que percebran esdevenen irrellevants. Si aquest canvi es consolida
tindrà com a conseqüència una significativa
reducció de les persones possibles beneficiàries de la RGC i, en molts casos, la quantitat
que han de percebre serà molt baixa. Això és
contradictori amb la finalitat de la prestació de
garantir uns ingressos iguals a l’indicador de
rendes de suficiència (IRSC), considerat el mínim vital necessari per viure a Catalunya.
CCOO recorda al Govern que cal aprovar la
llei de la renda garantida de ciutadania en
aquest període de sessions, per tal que sigui
un dret efectiu a partir del 15 de setembre
d’enguany.
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La Confederació Sindical de CCOO d’Espanya celebra
l’11è Congrés els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol
Amb el lema “CCOO ¡se mueve!” se celebrarà
l’11è Congrés de la Confederació Sindical
de CCOO d’Espanya els dies 29 i 30 de juny i
1 de juliol a Madrid. La delegació de CCOO de
Catalunya estarà formada per 58 membres,
sense comptar els delegats i delegades catalans,
que hi aniran en representació de les diferents
organitzacions federatives del sindicat.
El congrés se celebra després de la realització
d’uns 4.000 actes i assemblees, als quals han
estat convocats els més de 900.000 afiliats i
afiliades que actualment té CCOO a l’Estat i que
han debatut sobre canvis molt importants en
instruments, estructures i equips de direcció del
sindicat. Els grans reptes fixats per l’organització
en aquest congrés seran recuperar l’afiliació,
renovar el sindicat per fer-lo més transparent i
eficaç, passar a l’ofensiva i recuperar els drets
perduts pels treballadors i les treballadores en
aquests darrers anys.

Recuperar l’afiliació perduda
El sindicat vol donar resposta als canvis que
s’han produït en el teixit empresarial, adequant
les seves estructures per ser més a prop dels
treballadors i les treballadores i ser més eficaços
en l’acció sindical. CCOO vol recuperar també
l’afiliació perduda a conseqüència de l’augment
de l’atur a causa de la crisi, i, en aquest sentit,
CCOO crearà un centre afiliatiu i electoral.
També es desenvoluparan iniciatives destinades
als joves, al treball de la llar, als tècnics i
professionals, als autònoms i als pensionistes i
jubilats.
El congrés també debatrà la posada en marxa
d’un pla de constitució de seccions sindicals a
les empreses amb més de 20 afiliats i afiliades,
l’impuls de la figura del sindicalista de
referència a cada empresa o polígon industrial,
i també una decidida inversió en formació
sindical.

19 de juny, s’obre la preinscripció al centre de
formació de persones adultes de CCOO
Del 19 de juny al 27 de juny estarà oberta la preinscripció per al curs 2017-2018 al centre
públic de formació de persones adultes (CFA) Manuel Sacristán de CCOO de Catalunya.
L’horari per presentar la sol·licitud de preinscripció serà els matins, d’11 h a 13 h, i les tardes,
de 17 h a 19 h. El dia 23 només s’atendrà al matí.
Ens trobareu a la seu central de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a planta).
Els cursos que oferim us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
QUÈ US PERMETEN ELS NOSTRES CURSOS?

A Obtenir el graduat en educació secundària obligatòria
(GESO).
A Accedir a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
A Preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau
superior (PPACFGS).
A Obtenir certificats COMPETIC, equivalents a l’ACTIC,
que acrediten oficialment les competències digitals.
A Iniciar-vos en el coneixement de l’anglès o millorar-lo.
A Iniciar-vos en el coneixement de castellà o català o
millorar-lo.
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes, creat a partir
d’un conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
Si voleu més informació podeu consultar el nostre web: www.cfams.cat

Important renovació generacional
Aquest congrés es caracteritza per una renovació
generacional, marcada sobretot pel canvi en
la secretaria general, després que Ignacio
Fernández Toxo decidís no optar a un tercer
mandat, de caire extraordinari, al capdavant del
sindicat. De moment, només hi ha un candidat a
rellevar-lo a la secretaria general, en la persona
d’Unai Sordo, fins ara secretari general de CCOO
d’Euskadi.

CCOO acollirà la XIII
edició de la Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya els dies 5, 6 i 7
de juliol
La XIII edició de la
UPEC, la Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya tindrà lloc
els dies 5, 6 i 7 de juliol a la sala d’actes de
CCOO (Via Laietana,
16, de Barcelona). El lema d’enguany serà “En
l’interval sorgeixen monstres”. Les jornades de la
UPEC es faran en uns moments decisius i apassionants de la política, la política en majúscules:
reptes nacionals i reptes socials a l’horitzó.
Encara hi sou a temps d’apuntar-vos. El programa i la inscripció, les trobareu en aquest enllaç:

http://upec.cat/jornades-2017/
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CCOO amb les reivindicacions dels
temporers de la campanya de fruita
de Lleida
Davant de les protestes dels darrers dies a diferents poblacions de les terres de Lleida, CCOO ha manifestat el seu total suport a les reivindicacions dels treballadors temporers de la fruita i a la campanya
agrícola.
Els agricultors han de complir les condicions pactades en el conveni col·lectiu, tant pel que fa a la
jornada i el salari com al conjunt de condicions establertes. CCOO denuncia públicament que en algunes explotacions és palès que això no és així. En aquest sentit, el sindicat no consentirà que aquestes
persones treballadores a la UE ho facin en condicions tercermundistes i per sota del conveni.
El conflicte dels darrers dies, com el de Seròs, ha tret a la llum les condicions dels allotjaments que
alguns dels agricultors cedeixen als treballadors. Aquests són del tot insalubres i inhabitables.
CCOO ha informat d’aquests fets l’Administració perquè actuï en conseqüència, i denunciarà a la
Inspecció de Treball totes aquelles pràctiques fora del conveni.

Es convoca una nova edició del Premi Ángel
Rozas a la Recerca en Ciències Socials per a
investigadors i investigadores novells
La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya convoca la 5a edició del Premi Ángel Rozas a la
Recerca en Ciències Socials per a investigadors i investigadores novells, amb l’objectiu de reconèixer
el millor treball de recerca, d’assaig, tesi doctoral o treball de fi de màster realitzat per investigadors
novells en els diferents àmbits de les ciències socials sobre el món del treball. Aquest premi, de caràcter biennal, consisteix en la publicació i la distribució del treball guanyador.
El termini d’admissió d’originals finalitza el 28 de setembre del 2018, a les 17 hores.
Aquest premi porta el nom del dirigent sindical Ángel Rozas,
persona clau en la recuperació de les llibertats democràtiques, polítiques i sindicals d’aquest país i un dels fundadors
de Comissions Obreres. Ángel Rozas, després d’anys de presó
i exili, va continuar la seva militància sindical amb diferents
responsabilitats, va crear l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya i va ser president de la nostra Fundació Cipriano García.
Les bases del premi les trobareu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2s2vUPU
CCOO de Catalunya lamenta la mort de
l’actor Francesc Lucchetti
CCOO de Catalunya lamenta la mort de l’actor Francesc Lucchetti, als
73 anys. El sindicat vol recordar la seva figura, molt compromesa amb
la lluita social i la defensa de la democràcia, especialment en els anys
de la Transició, quan Lucchetti va col·laborar estretament amb CCOO
participant a l’emissora Ràdio Obrera, amb un programa propi. Lucchetti
va tenir també un destacat paper a CCOO assumint la direcció del Sindicat de l’Espectacle de Barcelona. Sempre serà en el nostre record.

CCOO organitza avui una
xerrada sobre explotació
laboral al treball domèstic
al Líban
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de
Catalunya, conjuntament amb CCOO de
l’Hospitalet de Llobregat, organitza avui dijous, 15 de juny, la xerrada titulada “Experiències en cooperació sindical. El treball
domèstic: l’explotació laboral invisible. Experiències al Líban”. L’acte, presentat per
Esther Caballé, directora de la Fundació Pau
i Solidaritat, es farà a les 18 hores, a la seu
de CCOO de l’Hospitalet (c. d’Amadeu Torner, 41), i hi haurà la presència de Nicolàs
Cortés, director del programa de cooperació
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
i de Ghassan Saliba, responsable de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS), Habitatge, Lluita
contra la Pobresa i responsable del Món Àrab
de CCOO de Catalunya.

Es presenta el
llibre No tengáis
miedo de lo
nuevo. Trabajo
y sindicato en
el capitalismo
globalizado, de José Luis
López Bulla i Javier Tébar
S’ha presentat a la seu de CCOO de Catalunya el llibre No tengáis miedo de lo nuevo.
Trabajo y sindicato en el capitalismo globalizado, de José Luis López Bulla, ex-secretari
general de CCOO de Catalunya i Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric del sindicat.
El pròleg és d’Antonio Baylos, catedràtic de
dret del treball, que destaca del llibre que
és una lectura ineludible per pensar sobre
el sentit de l’acció col·lectiva organitzada en
les relacions laborals.
A la presentació, va participar-hi Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
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CCOO dona suport a la campanya #19JALERTAFEMINISTA
del 19 de juny per denunciar les violències masclistes i
reclamar més pressupost a l’Estat

CCOO de Catalunya dona suport a la campanya del #19JALERTAFEMINISTA per
denunciar les violències masclistes i per uns pressupostos generals de l’Estat
que facin front a la igualtat de gènere i a la lluita contra les violències masclistes.
La campanya ha estat proposada a escala estatal pel moviment feminista del
País Valencià. A Catalunya ha estat impulsada per Novembre Feminista, una de
les xarxes del moviment feminista contra les violències masclistes i de la qual
CCOO forma part.
Les dades del 2017 són alarmants, ja que 34 dones adultes han estat assassinades a l’Estat espanyol per les seves parelles o exparelles. A Catalunya han estat
3. A més, cal ressaltar una altra dimensió d’alerta: l’assassinat de criatures, ja
que del començament d’any ençà, 6 nens i nenes han estat assassinats.
CONCENTRACIONS
A la ciutat de Barcelona s’ha convocat la ciutadania el proper dilluns 19 de
juny a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la plaça de Sant Jaume. A la
resta de Catalunya, la convocatòria serà el mateix dilluns 19 de juny a les
12 del migdia davant dels diversos ajuntaments.
Volem denunciar la violència masclista i la manca de polítiques i pressupostos
per fer front a aquest greu problema social i que s’expressa als pressupostos
generals de l’Estat. La quantitat prevista al programa “Actuacions per a la prevenció de la violència de gènere”, després de la pressió política i social dels
col·lectius feministes, és de 31,7 milions d’euros, que és un 25,7% més que
el 2016, però continua sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix, congela en 19.741.840 € el programa “Igualtat entre dones i homes”, un 41,2%
menys que el 2010. Els 51,4 milions d’euros que sumen els dos programes són

el 0,00011% de les despeses del Projecte de pressupostos de l’Estat per al
2017 (443.133.000 d’euros), un percentatge ridícul del que s’ha anomenat
pomposament des de novembre del
2016 Pacte d’estat contra la violència
de gènere i que no s’està concretant
en cap acció ni preventiva ni reactiva.
Des de CCOO treballem perquè el
màxim nombre possible de municipis
s’adhereixin a la campanya i perquè
els ajuntaments aprovin mocions de
suport per denunciar les violències
masclistes.
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LUIS LEITÃO, coordinador de la Unió de Sindicats de Setúbal i
membre de la Comissió Executiva de la CGTP

“Correm el risc de defraudar les
expectatives de la població i afavorir
l’enfortiment d’opcions polítiques
populistes d’extrema dreta”

Luis Leitão és coordinador
de la Unió de Sindicats de
Setúbal i membre de la
Comissió Executiva de la
Confederació General de
Treballadors Portuguesos
(CGTP). Hem parlat amb ell
per conèixer la seva opinió
sobre la situació social,
política i sindical tant de
Portugal com de la resta
de la Unió Europea.

Ens podries resumir la teva organització sindical en quatre pinzellades, en quatre xifres?
Aquesta organització sindical va néixer en els
temps del feixisme (1970), arran de reivindicacions relacionades amb els convenis col·lectius,
sobretot al cinturó industrial de Lisboa i Setúbal.
Actualment es divideix en sindicats, federacions
i unions regionals, i té, aproximadament, 65.000
afiliats i afiliades, més de 800 delegats i delegades sindicals i uns 500 delegats de Seguretat i
Sanitat en el Treball al districte de Setúbal.
La CGTP té una clara vocació de solidaritat amb altres pobles i és una ferma defensora de la pau com
a via per a la protecció dels drets dels treballadors
i treballadores i de totes les classes socials.

Ens agradaria, dins del context polític de
Portugal, de l’aliança d’esquerres que hi governa, que ens poguessis dir com està actualment la realitat social, laboral i econòmica de
la classe treballadora a Portugal després de
tants anys de crisi.
Després de les dures mesures imposades des
de la Unió Europea (UE), la nova composició del
Parlament ha permès una certa recuperació de
drets que s’havien retallat prèviament, especialment als funcionaris i funcionàries públics.
Tanmateix, crec que les reivindicacions no s’han
d’aturar aquí i s’ha de continuar lluitant perquè el
Govern en minoria del PS (Partit Socialista portuguès) prengui encara més mesures per millorar
les condicions de treball i la qualitat de vida dels
treballadors i treballadores.
Per això, la CGTP ha organitzat jornades reivindicatives (i ho segueix fent), amb l’objectiu de
recordar al Govern que, en cas que la política
portuguesa no continuï evolucionant, es corre el
risc de defraudar les expectatives de la població i, tal com s’ha vist a altres països, d’afavorir
l’enfortiment d’opcions polítiques populistes
d’extrema dreta.
Com enteneu, des del punt de vista del vostre sindicat, la precarietat laboral? Com es
manifesta a Portugal la precarietat?
La Constitució de la República va ser un assoliment de la revolució del 1974, perquè reconeix
el dret al treball i legitima expressament els sindicats com a interlocutors de l’empresariat per
a la negociació de convenis col·lectius. Ara bé,
a totes les relacions laborals hi ha una part més
feble, que és el treballador o treballadora, i s’ha
de legislar per protegir els seus drets.

No hi ha treballadors o treballadores precaris: la
precarietat resideix en les relacions de treball.
S’ha de treballar, doncs, per resoldre el problema
d’aquests vincles laborals precaris. Tots les persones que fan una feina de caràcter permanent
han de tenir unes condicions laborals que garanteixin la seva estabilitat.
La precarietat és, al cap i a la fi, una altra representació de la desigual distribució de la riquesa
a les societats modernes, amb empresaris que
cada vegada acumulen més capital i treballadors
i treballadores que, a causa de la deslocalització,
cada dia tenen menys ingressos i pitjors condicions laborals.
Per tal de mantenir aquesta situació de precarietat i impedir la consolidació dels llocs de treball,
els empresaris fan servir estratègies com ara
externalitzar la contractació dels treballadors i
treballadores mitjançant una ETT o recorrent a
“treballadors/hora”, que reben salari només per
les hores exactes que treballen i que obtenen, sovint, una remuneració per sota del salari mínim i,
a més, sense les cobertures socials reconegudes
al conjunt dels treballadors i treballadores. Precisament fa 2 anys es va produir una reivindicació
d’un grup de treballadors d’aquest tipus, perquè
l’empresari volia reduir el seu salari per hora, i
van aconseguir que 35 d’ells fossin incorporats a
la plantilla de l’empresa.
També a l’Administració pública trobem pràctiques contràries a l’estabilitat laboral, com el fet
que un funcionari interí que fa anys que fa la seva
tasca es vegi obligat a participar en un concurs
per consolidar-la, obviant l’experiència acumulada en el seu lloc de treball. O l’aprovació dels
contractes “d’ocupació i inserció”, amb els quals
els treballadors o treballadores que estan a l’atur

7
Núm. 271 - dijous, 15 de juny de 2017

reben la seva prestació i una petita compensació
extra (uns 120 €) a canvi de treballar, entre 6 i
12 mesos, per a l’Administració pública o per a
entitats socials. Aquest model, que ha estat durament combatut des de la CGTP, només beneficia
l’Administració, ja que es finança amb els subsidis de les persones treballadores i, quan acaba
el contracte, aquestes es queden sense feina ni
prestació. De fet, podria arribar a ser considerat
un model de treball forçat, d’acord amb l’OIT, ja
que els treballadors i treballadores es veuen obligats a acceptar-lo si no volen perdre la prestació.
Encara que la precarietat laboral afecta tots els
treballadors i treballadores, són els més joves els
que la pateixen més. Tant és així que, per donar
una xifra significativa, es calcula que el 73% dels
42.000 treballadors i treballadores amb contractes precaris que hi ha a Setúbal són menors de
35 anys. Això impedeix que puguin desenvolupar
plenament el seu projecte de vida.
Recentment la CGTP ha endegat una campanya
de 4 anys, dirigida als treballadors i treballadores de tots els centres de treball, per tal que tots
se solidaritzin amb la situació dels companys i
companyes amb vincles laborals més precaris i
presentin conjuntament les seves demandes als
empresaris. A l’Administració pública s’ha aconseguit la reincorporació de 12.000 treballadors
i treballadores, però considerem que encara se
n’hi han de reincorporar més. Pel que fa al sector
privat, només a Setúbal ja són 1.400 treballadors i treballadores els que han vist reconeguda
l’estabilitat del seu lloc de treball, i s’espera que
el nombre augmenti molt al final de la campanya.
Cada any la CGTP edita un quadern reivindicatiu
i un dels punts parla, sempre, de la millora de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores amb vincles precaris.
Un altre tema que no havíem previst, però
que comentarem: els salaris. Teniu alguna
campanya per als salaris? És una de les prioritats del vostre sindicat? Teniu salari mínim
a Portugal?
Ja el 2010, la CGTP reclamava que el salari mínim nacional havia de ser de 600 €. Actualment
és de 557 €. Valorem positivament les pujades
que s’han realitzat últimament, però encara són
insuficients: tenint en compte el seu import quan
es va aprovar per primera vegada (3.250 escuts,

el 1974) i les successives actualitzacions, considerem que el 2017 hauria d’arribar als 800 €.
Cal denunciar també que, amb molta freqüència,
els empresaris venen com a pujades salarials
meres actualitzacions dels sous d’acord amb la
inflació, però sense incrementar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, i això no és
una verdadera pujada salarial.
Així doncs, la recuperació generada per aquestes
pujades ha estat limitada pel fet que la resta de
salaris no han pujat en la mateixa mesura i que,
a més, durant els últims anys s’ha incrementat el
percentatge de persones treballadores que reben
el salari mínim.
De fet, quan es va produir la revolució del 25
d’abril, els treballadors i treballadors acumulaven
el 60% de la riquesa. Ara per ara, només en posseeixen el 36%.
Quina considereu que ha de ser la funció
sindical a escala internacional, o almenys europea? És important com s’articula?
Fins ara les regulacions europees sobre convenis
col·lectius i salaris mínims no han suposat una
millora als països amb pitjors condicions laborals,
sinó més aviat el contrari, al·ludint a suposades
“especificitats culturals”. Aquest és el cas, per
exemple, de Portugal i Espanya: encara que són
2 països molt semblants culturalment, les condicions laborals són molt diferents.
Des de l’any 2000, el capital combat principalment en 3 fronts: reduir els salaris, incrementar
els horaris i augmentar la flexibilitat. Per tant, el
sindicalisme de classe ha d’enfortir la solidaritat
internacional per portar a terme reivindicacions
centrals i després traslladar les mesures adoptades a la realitat de cada país i a cada centre
de treball.
Existeix, en el si de la Unió Europea, un fals
debat sobre la descentralització dels convenis
col·lectius, que, a la pràctica, el que busca és
desposseir els sindicats de la seva capacitat de
negociació i facilitar als empresaris la imposició
de condicions laborals més restrictives. La CGTP
opina que els convenis col·lectius han de tenir
sempre abast sectorial.
Hem de ser responsables, no només amb els treballadors i treballadores als quals representem,
sinó també amb la nostra història. No podem
oblidar, per exemple, la revindicació principal de

La nova composició del
Parlament portuguès ha
permès una recuperació
de drets que s’havien
retallat, especialment als
funcionaris i funcionàries.
Però les reivindicacions
no s’han d’aturar aquí i
s’ha de continuar lluitant
per millorar les condicions
de treball i la qualitat de
vida dels treballadors i
treballadores.

l’1 de Maig: els tres 8 (8 hores per treballar, 8
per descansar i 8 per a allò que el treballador o
treballadora vulgui).
És clar que som en una fase de crisi, però cada
crisi obre noves expectatives i potencialitats, tant
polítiques com socials i laborals. Mai no hi ha una
sola via per resoldre una situació. Ens han venut que els diners produïen diners, i que l’única
mesura per aconseguir la recuperació era la desvaloració dels salaris. La realitat, però, és que la
riquesa prové de les plusvàlues generades pels
treballadors i treballadores. Si no som capaços
de defensar els drets d’aquells que tenim més a
prop (al nostre país o a altres països de la Unió
Europea), com podrem defensar els treballadors i
treballadores d’altres parts del món?
Finalment, és adient remarcar que perquè hi hagi
negociació cal que les dues parts tinguin voluntat
de dialogar i d’arribar a acords, sense imposar
les seves exigències. I, d’altra banda, tal com
nosaltres ho entenem, el veritable diàleg social
només és possible si tenim darrere nostre els
treballadors i treballadores exigint els seus drets.
Si ens oblidem d’aquesta part i limitem el diàleg
social al fet de seure a una taula, perdrem tota la
nostra força.
Michela Albarello
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