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CCOO reclama polítiques socials
en la Diada de l’11 de Setembre

Un any més, CCOO de Catalunya participarà en els actes de la Diada Nacional de Catalunya, el proper
11 de Setembre. I un cop més ho farà amb UGT i altres entitats que ens acompanyen en la reivindicació “Per una Catalunya social”, amb les quals es realitzarà la tradicional ofrena floral al monument de
Rafael Casanova. Novament es tornarà a reclamar el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya sobre
el seu futur, però també es tornaran a reivindicar polítiques socials per a la millora de les condicions
de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya i la lluita contra la pobresa. El lema torna a
ser, un any més, “Per una Catalunya social, #jovulldecidir”. La convocatòria de CCOO de Catalunya és
a les 8.30 hores a la ronda de Sant Pere, a l’altura del número 52, de Barcelona. Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la delegació del sindicat.

CCOO organitza demà un acte sobre el
paper del sindicat davant dels fets nacionals

CCOO organitza demà un acte amb el títol “La Confederació sindical de CCOO davant dels fets nacionals”. L’acte tindrà lloc a la
sala 11 de la seu central de CCOO de Catalunya ( Via Laietana,
16, de Barcelona), i començarà a les 10 del matí. A l’acte hi
haurà les intervencions de Javier Pacheco, Loli García i Ramón
Sarmiento, secretaris generals de CCOO de Catalunya, Euskadi

i Galícia, respectivament. La presentació de l’acte anirà a càrrec
d’Alfons Labrador, coordinador
del Seminari Salvador Seguí de
CCOO de Catalunya, i estarà moderat per Dolors Llobet, secretària
d’Afiliació, Estudis i Coordinació
dels Òrgans de Direcció del nostre
sindicat.
Aquest acte s’emmarca en la trobada anomenada GalEusCat, que
ha començat avui a Barcelona i
que vol ser un espai d’intercanvi
d’experiències i d’estratègies de
les organitzacions de CCOO a Catalunya, Euskadi i Galícia.

editorial
Salaris baixos,
tardor calenta
Fue muy triste aquel año, diu el cantautor Ismael Serrano en una de les seves cançons
i, sens dubte, la frase la podem aplicar a
aquest mes d’agost en el qual la barbàrie de
la violència terrorista ha colpejat de la manera més dura Barcelona i Cambrils, que han
estat sembrades de sang, mort i dolor, però
també de solidaritat i esperança.
En un marc de tristor i de dol, però també
de gran incertesa política, ens trobem davant
d’una tardor que pot ser molt conflictiva en
l’àmbit de les relacions laborals. La finalització sense acord de les negociacions de
millora salarial en la negociació col·lectiva
entre patronal i sindicats, a finals de juliol, ha
deixat un mapa de convenis col·lectius bloquejats i de conflictes
laborals oberts que pot
provocar que en els
propers mesos pugi
la temperatura de les
relacions laborals en
empreses i sectors. I
és que la gent no és
tonta i ja veu com els
rèdits empresarials
creixen, com també es repeteix el missatge
que s’ha acabat la crisi, i, lamentablement,
comprova com la recuperació econòmica no
arriba a les seves butxaques.
La manca d’un acord salarial pot provocar un
esclat de vagues i aturades amb l’objectiu de
reclamar millors sous i condicions laborals.
En època de crisi econòmica el sindicat ha
hagut de defensar l’ocupació, però si ara
creix l’economia i volem que aquest creixement sigui estable, cal més capacitat de
consum de la gent treballadora i, per tant, de
poder adquisitiu. Aquest mes d’octubre pot
augmentar la temperatura en algunes empreses.

www.ccoo.cat
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Manifest de l’11 de Setembre del 2017
En aquest 11 de Setembre, els sindicats CCOO de
Catalunya i UGT de Catalunya afirmem la voluntat
de continuar lluitant per fer avançar els drets nacionals i socials del nostre país.
Una lluita que passa avui per la recuperació de les
retallades en els drets socials i per poder decidir
de manera democràtica a les urnes el nostre futur
com a poble i quin model de país volem.
UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya som organitzacions amb vocació d’articular majories
socials en les reivindicacions dels avenços nacionals i socials. Per això les iniciatives que vagin en
la línia de sumar voluntats per assolir de manera
efectiva el dret a decidir tindran el nostre suport.
Demanem solucions polítiques als problemes
polítics, rebutgem la judicialització que s’està
produint del conflicte i denunciem l’actitud de
bloqueig per part del Govern del Partir Popular,
que ni fa propostes ni permet que la ciutadania
pugui exercir el seu dret a decidir.
Ens manifestem ferms defensors de les institucions catalanes i rebutgem les imputacions a càrrecs electes per actuacions fetes en l’exercici de
les seves funcions.
Davant la crisi institucional que estem vivint, volem que la celebració d’un referèndum sigui un
exercici de democràcia, que s’ha de poder celebrar en condicions de plena normalitat.
Expressem el nostre compromís amb els empleats
i empleades de les diferents administracions i el
nostre rebuig davant qualsevol pressió o amenaça —vingui d’on vingui— en relació amb el
compliment de les seves obligacions. No acceptarem que se’ls puguin traslladar responsabilitats
que no els corresponguin.
Catalunya pateix avui greus problemes socials que
requereixen solucions urgents i que necessiten la
plena dedicació de les administracions per erradicar la precarietat i les desigualtats socials.

Revertir les polítiques de retallades de drets socials, lluitar contra la pobresa i les creixents desigualtats i combatre l’atur i la precarietat laboral
són indispensables per mantenir la cohesió social.
En aquest sentit és urgent implementar de forma
efectiva, amb instruments estables, la renda garantida de ciutadania (RGC), recentment aprovada al Parlament. La RGC és un dret que ha costat
molt d’aconseguir i que és imprescindible per a
les persones sense recursos a fi d’evitar que caiguin en l’exclusió social.
Cal defensar allò que és de tots i totes, retornar
a la gestió pública serveis que s’han privatitzat i
desenvolupar un sector públic potent i eficient
que generi ocupació de qualitat en sectors clau
per al futur del país i el benestar de les persones,
com l’ensenyament, la salut i els serveis relacionats amb els drets de ciutadania.
Desenvolupar eficaçment el recent acord del Pacte nacional per a la indústria a Catalunya és propiciar un canvi de model productiu en un país amb
una forta tradició industrial i una economia arrelada en sectors productius, amb més i millor ocupació per a les persones.
La Catalunya social que volem requereix treball
digne, amb la creació d’ocupació estable i salaris
dignes, i unes polítiques socials fortes assentades
en la igualtat social, generacional i de gènere.
Som un país orgullós de la seva diversitat i interculturalitat, obert i plural, que ha de saber preservar la convivència amb una forta resposta unitària
de la societat davant el terror i la barbàrie.
Convençuts que no pot haver-hi progrés nacional sense progrés social, CCOO de Catalunya i
UGT de Catalunya i, en la celebració d’aquest 11
de Setembre, afermem la voluntat de lluitar per
construir un país més just i perquè el poble de Catalunya pugui fer efectiu el dret a decidir el seu
futur.
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El Masnou acull la XV Escola de
Joves Sindicalistes Ángel Rozas
Els dies 8 i 9 de setembre del 2017, Acció Jove
de CCOO de Catalunya organitza la XV Escola
de Joves Sindicalistes Ángel Rozas. Es farà al
Masnou, a l’alberg J. M. Batista i Roca (av. Senyors Cusí i Furtunet, 52).
Feu clic per veure el programa de la XV Escola
de Joves Sindicalistes Ángel Rozas:

http://bit.ly/2gJ7dGQ
I aquí trobareu el formulari d’acreditació:

http://bit.ly/2eHwxwi
CCOO denuncia l’actitud antisindical
de la direcció d’Eurohueco
La direcció d’Eurohueco, una de les empreses
més importants d’arts gràfiques del Baix Llobregat, que pertany al grup anglès Walstead
Capital, manté una actitud de fustigació a
CCOO amb sancions disciplinàries i obertura
d’expedients contradictoris a membres de la
nostra secció sindical. L’empresa només persegueix la reducció de costos i el màxim de
beneficis a costa de la precarització de les
condicions de treball, fet que està denunciant
i combatent el nostre sindicat. Més enllà de
les accions legals que estem exercint, des
de CCOO denunciem públicament l’actuació
d’Eurohueco i del grup Walstead Capital i manifestem clarament el ple suport a la nostra
secció sindical tant en la seva posició com en
les actuacions que dugui a terme per frenar la
destrucció d’ocupació i de condicions de treball
a l’empresa.

Ferm compromís de CCOO contra el
terrorisme i a favor de la pau
CCOO de Catalunya va
mostrar el seu compromís contra el terrorisme
i la violència i a favor
de la pau i la solidaritat
convocant la seva afiliació, els treballadors
i les treballadores, i
la ciutadania en general a
participar en la gran manifestació que va tenir lloc el 26 d’agost a Barcelona, després dels
atemptats a la capital catalana i Cambrils, sota
el lema “No tinc por”. El sindicat va estar representat institucionalment pel secretari general
de CCOO d’Espanya, Unai Sordo, i pel secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. També va ser present en diferents comitives
com la de les entitats socials o en contra del
racisme i la intolerància. Milers de persones es
van aplegar al centre de Barcelona per mostrar
el rebuig frontal de la ciutadania davant la barbàrie que ha deixat aquest agost a Catalunya la
seva empremta de sang, mort i dolor.

Actes i ofrenes florals de CCOO als territoris
BARCELONA
Homenatge a Salvador Allende
CCOO de Catalunya, juntament amb el Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, la Casa Amèrica i el Centre Salvador Allende a Barcelona, ha organitzat un acte per commemorar
el 44è aniversari del cop d’estat a Xile i la mort del president Salvador Allende.
L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc el proper 11 de setembre, a les 10.30 h, a la plaça
de Salvador Allende del barri del Carmel. A l’acte, hi participaran el president del Centre Salvador
Allende, Eulogio Dávalos, el sociòleg Marcos Roitman i el periodista Jordi Évole. Es farà una ofrena
floral i també hi haurà una salve i una traca a càrrec dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda i els
components de Foc, així com una actuació musical del cantautor Luis Pastor. Presentarà l’acte Rosa
Sans, directora de la Fundació Cipriano García – Arxiu Històric de CCOO de Catalunya.
BADALONA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la
plaça de la Plana.
BERGA
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral al
monument a Rafael Casanova, al parc del carrer
del Bruc.
CAMBRILS
9 de setembre, a les 12 h, acte institucional al
parc del Pescador, passeig de les Palmeres, 1.
EL PRAT DE LLOBREGAT
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça
del Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).

RUBÍ
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la
plaça de l’11 de Setembre.

GRANOLLERS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument, a la plaça de l’11 de Setembre.

SABADELL
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a l’Eix
Macià davant del pont del llac del parc de Catalunya.

L’HOSPITALET
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la rambla de la Marina (carrer de Provença / avinguda
del Carrilet).
LLEIDA
11 de setembre, a les 10.15 h, ofrena floral a la
Seu Vella (davant del pont llevadís).
MANRESA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la
plaça de l’11 de Setembre.
MATARÓ
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la
plaça de Rafael Casanova.
MOIÀ
11 de setembre, a les 12.15 h, ofrena floral al
monument de Rafael Casanova, a la plaça de
l’Hospital.

SANT BOI DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a
l’església de Sant Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova.
TARRAGONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael Casanova (passeig marítim).
A les 11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende
(jardins del Camp de Mart).
TERRASSA
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la
plaça de l’11 de Setembre.

MOLLET DEL VALLÈS
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral davant
del monument a Rafael Casanova.

VIC
10 de setembre, a les 19.15 h, sortida de
l’ajuntament cap a la plaça de Bac de Roda, on
a les 19.30 h tindrà lloc l’ofrena floral davant la
placa commemorativa de Francesc Macià.

RIPOLLET
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça de l’11 de
Setembre.

VILANOVA I LA GELTRÚ
11 de setembre, a les 11.30 h, ofrena floral davant del monument a Francesc Macià (rambla de
la Pau).

4
Núm. 276 - dijous, 7 de setembre de 2017

CCOO mostra preocupació per la manca de previsió i
per la precarietat del personal que haurà de gestionar la
renda garantida de ciutadania

El passat 25 de juliol, el Govern va acordar la
creació del programa per a la gestió de la renda garantida de ciutadania, amb el qual va respondre a les reivindicacions de les treballadores
i treballadors catalans. En aquest marc, es va
anunciar la contractació de 403 persones, a partir de l’1 de setembre, per dur a terme les tasques associades a la gestió d’aquesta prestació.

La posada en marxa d’aquest nou dret subjectiu,
la faran funcionaris interins de programa que
estan fora de la relació de llocs de treball, i la
major part d’ells i elles amb una jornada parcial,
un salari mesquí i uns horaris que poden arribar
fins a les 9 de la nit.
CCOO alerta que el Govern pretén acabar convertint un dret aprovat pel Parlament només en
un programa temporal, ja que no s’han creat les
places per ocupar i s’ha informat a les persones
que volen optar a aquests llocs de treball que no
treballaran en la implantació d’aquesta renda,
més enllà de 3 anys.
Treball temporal al SOC
S’ha de destacar que aquesta manera de funcionar no és nova al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), el qual fa molts anys que té el personal
que ha de dur a terme el seu encàrrec de manera

temporal. El SOC potencia la precarietat laboral
de gran part del seu personal i converteix drets
en programes. Cal recordar que des que va començar la crisi el SOC ha vist reduïda la seva
plantilla inicial de prop de 2.000 persones el
2008, a unes 1.200 persones l’any 2017.
Així, a la insuportable situació laboral de milers
de treballadores i treballadors del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb una plantilla amb un 44,46% de temporals, se li ha de
sumar el nombre d’interins de programa, que,
ara, es veurà incrementat en 403 segons l’acord
de Govern.
La renda garantida de ciutadania és un dret que
ha costat molt aconseguir i que és imprescindible per a la lluita contra la desigualtat social. Per
això CCOO denuncia que no es pot implantar amb
instruments precaris, amb improvisació i amb
deixadesa.

CCOO, contra el laude obligatori per resoldre el
conflicte al Prat perquè atempta contra el dret de
vaga i de negociació col·lectiva
CCOO va mostrar el seu rebuig al nomenament
d’un àrbitre per resoldre mitjançant un laude
obligatori el conflicte sorgit a l’aeroport del Prat.
El sindicat considera que aquesta resposta autoritària per part del Govern ataca l’exercici efectiu
de drets com el de vaga i la mateixa negociació
col·lectiva.
En opinió del sindicat, aquesta mesura, juntament amb la definició d’uns serveis mínims
clarament abusius i la utilització d’efectius de
la Guàrdia Civil, va suposar una conculcació de
drets fonamentals.
Per a CCOO, el problema de fons d’aquest conflicte ha estat la utilització de la subcontractació
d’activitats com a fórmula per precaritzar condicions de treball. Les administracions públiques
s’han posat al davant d’aquesta dinàmica. Aquesta forma d’externalitzar activitats per reduir cos-

tos i, per tant, salaris és especialment perversa
quan ens referim a serveis especialment delicats,
com ho són aquells que tenen a veure amb la
seguretat aèria.
CCOO està estudiant jurídicament posar una demanda contra el Govern de l’Estat per vulneració
de drets fonamentals com el de vaga i de negociació col·lectiva.
Conseqüències de la reforma laboral
A aquesta realitat s’han d’afegir les conseqüències de la reforma laboral, que permet subscriure
convenis d’empresa que empitjoren les condicions salarials dels convenis del sector. I això és
justament el que ha passat al servei de seguretat
de les línies del Prat. Un conveni de l’empresa a
Barcelona fixa uns salaris baixos, la qual cosa ha
provocat una reacció dels treballadors i treballadores totalment comprensible.

El sindicat ha fet una crida a abordar de manera
integral la precarització de l’ocupació i els salaris en el sector de la seguretat i altres. També
exigeix revertir els processos d’externalització
d’activitats que el mateix Govern considera
d’interès general per justificar els serveis mínims
o la intervenció de la Guàrdia Civil.

5
Núm. 276 - dijous, 7 de setembre de 2017

CCOO considera que el Pla sectorial de l’habitatge no
respon a les necessitats reals d’accés a un habitatge
digne a Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha presentat recentment el Pla sectorial de
l’habitatge a l’última reunió del Consell de l’Habitatge. El principal objectiu del pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els
15 anys següents a la seva aprovació, la majoria de les quals seran de
persones joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes
de preu, localització, règim de tinença, superfície i estat de conservació.
Per assolir-ho, el pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a
terme, en aquest període, en matèria d’habitatge; delimita les àrees de
demanda residencial forta i acreditada; planteja incrementar el parc de
lloguer social fins al 5%, i defineix les zones de rehabilitació prioritària per
a patologies estructurals.
Un pla poc ambiciós
En la seva valoració, CCOO de Catalunya considera que aquest no és un pla
ambiciós perquè no respon a la situació ni a les dificultats objectives creixents per accedir a un habitatge digne. El pla no defineix una primera fase,
del tot imprescindible, per resoldre els problemes greus actuals d’accés a
l’habitatge i frenar els desnonaments que creixen cada any. Tampoc trenca amb un model que s’ha demostrat fracassat, i destina 712,5 milions
d’euros per a l’habitatge de protecció oficial de compravenda. En concret
es volen construir 142.500 habitatges, el 45% del total que preveu el pla.
Per contra, durant els dos primers anys de desenvolupament del pla no
es preveu destinar cap recurs a l’habitatge de promoció de lloguer públic.
CCOO creu que l’objectiu d’incrementar un 5% de pisos de lloguer social
és del tot insuficient si tenim en compte que en l’àmbit europeu els percentatges actuals de pisos de lloguer social oscil·len entre un 20% i un
30%. La inversió més important d’aquest pla va destinada a l’adquisició
d’habitatge dels bancs i dels grans tenidors, 2.320 milions d’euros (30%
del total), habitatge que prové, en la seva major part, dels alçaments hipotecaris. En lloc d’això s’haurien de canalitzar a través del fons d’habitatge
social que ja existeix.
El sindicat valora la inversió prevista com a del tot insuficient (273,8 milions d’euros el primer any i 325,7 milions d’euros el segon). Per a CCOO,
el pla hauria de recollir recomanacions de canvis legislatius a la Llei
d’arrendaments urbans, responsable del creixement accelerat de famílies
desnonades per no poder pagar el lloguer. Aquest marc legislatiu ha contribuït a l’augment de l’oferta de pisos turístics de dubtosa legalitat i als
increments sense control de preus dels pisos de lloguer.

Sense solucions per al jovent
Entre el 2007 i el 2017 l’emancipació juvenil ha caigut estrepitosament,
del 32% al 24%. Aquesta dada està molt vinculada a la vulnerabilitat dels
joves en el mercat de treball, amb contractes temporals, parcials i precaris, que limiten molt l’accés a l’habitatge, sobretot quan els demanen avals
o avançar un any sencer de lloguer, entre d’altres requisits insalvables.
L’habitatge és un dret de ciutadania que ha passat a ser una mercaderia
més, i la confrontació del dret a l’habitatge amb el dret a la propietat està
vulnerant per a molts joves l’opció de gaudir d’una vida privada i familiar.
Per això Acció Jove de CCOO de Catalunya està reclamant de fa temps la
regulació de l’especulació de les inversions internacionals en habitatge
amb un nou recàrrec impositiu.
CCOO considera contradictori que el Govern de Catalunya situï un canvi de
concepció que passi de compra a lloguer i que no s’aportin ajuts reals al
lloguer. Només un 11% del jovent rep actualment ajuts al lloguer.
Acció Jove també destaca que cal tenir en compte que l’indicador de referència al lloguer impulsat per la Generalitat no és vinculant, és a dir que
no regula el preu del lloguer i, per tant, és una eina poc realista i poc útil.
No s’haurien de premiar aquells que la utilitzen, sinó que s’haurien de
limitar aquells que volen fer negoci amb els habitatges.
Finalment, CCOO lamenta el doble desnonament que pateixen els joves
fent referència a aquells que no poden accedir a l’habitatge de cap manera i a aquells que ja han accedit a un però del qual els fan fora perquè
només tenen un contracte amb un màxim de tres anys i, per tant, molt
poca estabilitat.
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La memòria del CITE del primer semestre del
2017 mostra l’augment de dones estrangeres
que treballen al servei domèstic
En les dades recollides en la memòria del primer
semestre del 2017 del Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya
(CITE) se segueixen posant de manifest, com en
les memòries dels darrers anys, els efectes de
la crisi econòmica en les persones immigrades i
com la incipient recuperació econòmica encara
no s’ha reflectit en la millora de les condicions
laborals de les persones estrangeres.
Els efectes de la crisi es veuen en les consultes vinculades a l’accés i al manteniment de la
regularitat, com la renovació d’autoritzacions de
treball i residència i arrelament social especialment, i que mostren les dificultats de les persones estrangeres ateses a les nostres oficines per
complir els requisits per renovar les autoritzacions de treball o residència, o per acollir-se a
l’arrelament social —per manca de cotitzacions
a la Seguretat Social, finalització dels subsidis o
manca del contracte de treball— amb els efectes que això pot tenir també per al manteniment
de la regularitat de les famílies de les persones
estrangeres.
Les dades de la memòria també posen de manifest altres dificultats de les persones estrangeres vinculades a canvis en la tramitació administrativa i el marc legal de referència, com ara les
targetes de comunitaris o l’accés a la nacionalitat. A aquestes dificultats de procediment, cal
afegir-hi les purament instrumentals, com ara
les d’aconseguir una cita per poder tramitar els
diferents procediments administratius.
Algunes dades destacades
Durant el primer semestre d’aquest any les oficines del CITE a Catalunya han rebut 8.391 visites,
i s’han atès 6.396 persones, que han plantejat
15.145 consultes. Respecte de l’any 2016 hi ha
una lleu reducció en el nombre de visites, usuaris i consultes. Malgrat aquesta disminució, les
dades posen de manifest la utilitat del servei,
però també la preocupació entre la població estrangera pels efectes de la crisi econòmica, molt
especialment en determinats sectors econòmics, com és el cas del treball de la llar.
Es manté el nombre de dones ateses pel CITE,

que representen el 59,2% del total. Per països
d’origen, el primer continua sent el Marroc, amb
un 13%; Colòmbia, amb un 7,3%; Hondures,
amb un 7%; Bolívia, amb un 6,6%, i Veneçuela,
amb un 6,3%.
Les principals consultes realitzades han estat l’arrelament social (16%), la renovació de
l’autorització de residència (11,4%), la renovació
de l’autorització de treball (9,4%), el reagrupament familiar (8,6%) i la nacionalitat (6,6%). En
la memòria s’observa com es continua incrementant la irregularitat de les persones immigrades ateses al CITE, que passa del 44,7% l’any
2016 al 51,5% enguany. També destaca el fet
que es redueixen les persones que treballen, que
passen del 47,1% l’any 2016 al 45,1% el 2017.
Continua creixent el servei domèstic
Un element molt important que s’extreu de
la memòria és el pes del sector del servei
domèstic i de cura de les persones com a sector d’ocupació de dones estrangeres. El 42,1%
de les persones ateses pel CITE que treballen
(el 94% dones) ho fan al servei domèstic i,
d’aquestes, el 47% ho fan de manera irregular.
En aquest sentit, CCOO ha tornat a demanar a
l’Estat espanyol la signatura del Conveni 189
de l’OIT (Organització Internacional del Treball),
sobre els treballadors i treballadores domèstics.
Un conveni que ha estat ratificat per cinc estats
de la Unió Europea (Alemanya, Bèlgica, Irlanda,
Itàlia i Finlàndia), a més de Suïssa, que promou
el treball digne i el combat contra la discriminació en el treball domèstic, especialment per
raó de gènere, i reconeix que el treball domèstic
segueix sent infravalorat i invisible i que el realitzen principalment dones i nenes, moltes de les
quals són migrants o formen part de comunitats
desfavorides, i són particularment vulnerables.
Segons estudis recents, hi ha unes 700.000
persones a l’Estat espanyol treballant al servei
domèstic. D’aquestes, unes 435.000 estan afiliades a la Seguretat Social, el 90% són dones i
més de la meitat són estrangeres. Es calcula que
pot haver-hi més de 170.000 persones treballant
de manera submergida.

CCOO lamenta la mort de
Montserrat Avilés, històrica
advocada laboralista compromesa amb els drets i les
llibertats dels treballadors i
les treballadores
CCOO de Catalunya
lamenta profundament la mort de
l’advocada laboralista Montserrat Avilés, molt vinculada
a la història del nostre sindicat i compromesa amb la
defensa dels drets i
les llibertats dels treballadors i les treballadores del nostre país. La Montserrat ens va deixar
el passat 30 d’agost.
Montserrat Avilés Vila va néixer a Barcelona,
l’any 1936.Va incorporar-se al FOC i després al
PSUC. El 1959 va obrir un despatx amb Albert
Fina a Mataró. Posteriorment en van obrir uns
altres a Barcelona i a Cornellà de Llobregat.
S’ocupaven de casos de la Magistratura de
Treball. El 1962 fou escollida vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona, va ser la primera dona que accedia a
aquest càrrec a Espanya. A mitjan dècada dels
seixanta, van començar a entrar en contacte
amb treballadors organitzats i amb altres advocats laboralistes. Foren coneguts com “els
advocats de CCOO”, ja que van formar part del
grup d’advocats que van defensar membres
de CCOO, així com del grup d’advocats del
PSUC. El 1967 es van incorporar a la defensa
de militants antifranquistes davant el TOP. Els
“Fina”, com eren coneguts pels seus clients
entre el moviment obrer barcelonès, van ser
processats en tres ocasions. La primera, arran
d’un registre policial al despatx, el 1971, en
què es van trobar treballadors acomiadats de
Seat i una publicació clandestina. Se’ls va acusar de reunió i propaganda il·legal. El març del
1975 van ser absolts. A l’agost del 1972 foren
detinguts i acusats de propaganda clandestina per distribuir una circular informativa entre
els clients del despatx. El febrer del 1974 se’ls
va condemnar a 4 mesos per impressió clandestina, condemna que es va recórrer i de la
qual foren absolts. Finalment, el 28 d’octubre
del 1973 foren detinguts a la caiguda dels 113,
de l’Assemblea de Catalunya. El 1976 va decidir no integrar-se a la Confederació Sindical de
Comissions Obreres, ja que era partidària d’un
sindicat unitari. Pel mateix motiu, va deixar de
militar al PSUC. Va continuar treballant com a
advocada laboralista independent. J. Tébar
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PARELLES LINGÜÍSTIQUES AMB EL SEGELL DE CCOO
El “Voluntariat per la llengua” és un programa de la Generalitat de Catalunya al qual
estan adscrites nombroses organitzacions, entres les quals, CCOO de Catalunya.
Què creieu que us ha aportat participar en un programa com el “Voluntariat per
la llengua”?
Carmen: per mi ha estat, i és, una gran experiència, perquè penso que s’ha de valorar
moltíssim el fet que persones que venen de fora (en el meu cas he tingut aprenentes de
Sevilla, de Sèrbia, d’Àustria... i ara de Canàries), una de les primeres coses que vulguin
fer sigui aprendre la llengua d’aquí per integrar-s’hi més. Personalment és una actitud
que em fa emocionar.
Ana: d’aquesta experiència n’he tret moltes coses positives, però potser la més rellevant
és l’amistat que he trobat. És que si coneixes la llengua d’aquí també entens més bé tot
el que hi passa, sobretot pel que fa a la cultura, que és el que més m’interessa a mi. Jo,
abans, a les classes al conservatori, sempre havia de demanar a la professora si podia
repetir l’explicació en castellà, perquè no ho entenia, i ara això no em passa i puc aprofitar
molt més tot el que faig.

El “Voluntariat per la llengua” consisteix a formar una parella lingüística entre una persona que sap català però vol
adquirir més desimboltura en aquesta llengua (aprenent/a),
i una persona que sí que el parla habitualment (voluntari/
ària). La parella queda per conversar en contextos informals 1 vegada per setmana (un mínim de 10 trobades i fins
a un màxim de 30).
Ja són més de 300 les persones que han participat al
“Voluntariat per la llengua” amb CCOO de Catalunya. En
la formació de parelles, hi té un paper important el CFA
Manuel Sacristán, d’on sorgeixen bona part d’aprenents i
voluntaris, i el Servei Lingüístic de CCOO, que s’encarrega
de formar les parelles així com de fer-ne la gestió i el seguiment.
Una de les parelles que s’han format des de CCOO de
Catalunya és la de l’Ana Acosta i la Carmen Martorell.
L’Ana és de Tenerife i va arribar fa 5 anys a la ciutat comtal
buscant un canvi de vida. A Barcelona, ciutat de la qual
està enamorada, s’ha pogut dedicar a l’estudi i al cultiu de
la música, la seva passió. Va acudir a CCOO de Catalunya
per saber quins cursos de català s’hi oferien i així és com,
de retruc, va descobrir que existia el “Voluntariat per la
llengua” i s’hi va apuntar de seguida: va pensar que era
una manera “aventurera” de millorar el coneixement de la
llengua i de conèixer gent d’aquí.
La Carmen, que és de Barcelona i milita a CCOO des dels
inicis de l’organització, també va pensar que era una oportunitat molt interessant per conèixer gent de fora i, sobretot, de poder-la ajudar. Aquesta editora jubilada és una
apassionada de la literatura i la llengua. Com a voluntària
d’aquest programa ha tingut un bon grapat d’aprenentes, i
amb aquestes trobades ha aconseguit establir-hi relacions
amistoses, gairebé familiars, que li han permès conversar
amb persones interessants i també ensenyar-los la cultura,
els costums i les tradicions de Catalunya.

Quin és el motiu pel qual us vau apuntar en aquest programa? Què hi buscàveu?
Carmen: quan vaig descobrir que existia aquest programa vaig pensar que era una idea
molt bona per ajudar la gent que volia parlar en català però que pel motiu que fos no
s’animava a fer-ho. Els meus fills, a més, viuen a l’estranger i, potser inconscientment,
sempre intento tractar la gent de fora com voldria que els tractessin a ells.
Ana: continuar millorant el coneixement de la llengua i conèixer gent d’aquí, que és una
aventura molt bonica.
Carmen, què cal fer per ser una bona voluntària?
Penso que tampoc calen gaires requisits, més enllà de tenir ganes de voler ajudar algú
sense esperar-ne res a canvi. Amb empatia envers l’altra persona i amb una actitud oberta, sense imposar mai res ni situar-se per sobre de ningú, gairebé està tot fet.
Ana, has millorat estant amb la Carmen? Creus que has guanyat seguretat?
Sí, per descomptat, perquè sempre ha sigut molt pacient i respectuosa amb mi. Hi ha
hagut un bon intercanvi d’informacions, i això només s’aconsegueix si es crea un ambient
en què és possible relaxar-se, deixar-se anar i poder-ho captar tot més bé.
Ana, fora d’aquesta zona de confort, en altres àmbits fas servir el català?
A mi m’agrada intentar parlar-hi en tots els àmbits i no només estrictament amb la meva
parella lingüística. A les classes de música, per exemple, m’està anant molt bé amb el
tema de la llengua, i cada vegada noto que tinc més fluïdesa, riquesa i dinamisme. Això
sí, sempre cal que tu, personalment, tinguis aquesta necessitat i les ganes de portar-ho a
la pràctica, perquè de vegades el context no t’ho posa fàcil.
Recomanaríeu el programa? Per què?
Ana: jo el recomanaria a tothom que vingui aquí i sigui de fora perquè només hi he trobat
coses positives.
Carmen: jo també engrescaria la gent perquè fes de voluntària. De fet quan ho explico a
les meves amistats ho troben molt interessant, i sempre que en tinc l’ocasió els animo,
perquè encara que sembli estrany hi ha persones que encara no coneixen aquest programa. Tothom que és de fora, quan arriba, hauria d’estar informat de l’existència del
“Voluntariat per la llengua”, perquè és una experiència útil, enriquidora i, a més, totalment
gratuïta.
Ana: segur que d’aquesta manera tots plegats seríem una mica més conscients de la
importància de conèixer la llengua d’aquí. Per inèrcia molta gent fa servir el castellà per
dirigir-se a mi, i això és un error, perquè jo el català l’entenc perfectament i, a sobre,
també el parlo. És una qüestió de prejudicis.
Carmen: sí, no hem de canviar de llengua per sistema, com moltes vegades fem perquè
pensem que és de mala educació seguir parlant en català. Hem de donar-los aquesta
oportunitat.
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