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Assessorament ininterromput per a afiliats i afiliades en relació amb l'1 d'octubre.
Dissabte i diumenge, al mòbil i WhatsApp 683 333 781
https://www.ccoo.cat/noticia/211497/ccoo-tassessora-si-tens-dubtes-en-relacio-amb-l1-doctubre

Diverses entitats impulsen la Taula
per la Democràcia, un espai de diàleg
per donar una resposta unitària en
defensa de les institucions catalanes
Entitats, sindicats i organitzacions de
la societat civil catalana han constituït
la Taula per la Democràcia. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és donar una resposta unitària i coordinada en defensa de les institucions catalanes i els
drets fonamentals davant la vulneració
d’aquests drets que s’està produint els
darrers dies.
Les entitats impulsores treballen per ampliar les adhesions. La presentació de la
taula i del manifest va tenir lloc el passat dimecres, 27 de setembre, al Museu
d’Història de Catalunya.
El manifest i la llista d’entitats que formen part d’aquesta taula, els trobareu en
aquest enllaç: http://bit.ly/2yL1Z1U

editorial

Línies vermelles

Deia Antonio Machado que “en España, de
cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa”. Males notícies, Antonio: cent anys després
sembla que la dada va en augment. En les darreres setmanes hem viscut uns episodis certament preocupants, on s’han traspassat moltes línies vermelles. Línies que tenen a veure
amb la conculcació de drets cívics i llibertats
democràtiques, amb la vulneració de la llibertat d’expressió, amb periodisme groc i manca
de veracitat, amb falta de respecte per les institucions i intolerància per a qui no pensa com
tu… Hem assistit a un fracàs de la política, a
un descrèdit de la justícia i a una preocupant
etapa de manca de qualitat democràtica. I tot
això quan falten 48 hores per a l’1-O, que tot
apunta que no acabarà resolent el gran dilema
obert entre Catalunya i l’Estat espanyol.

Assemblea de delegats i delegades
de l’Àrea Pública de CCOO

Amb el lema “Recuperem el que ens han arrabassat, #ofensivaCCOO”, l’Àrea Pública de CCOO
va organitzar ahir una assemblea de delegats i
delegades. A l’assemblea es va parlar de com

la recuperació econòmica anunciada pel Govern
s’ha de traduir en uns pressupostos que retornin
les pagues als empleats i empleades públics, reforcin els serveis públics i recuperin l’ocupació,
el poder adquisitiu i els drets laborals. La sala
d’actes de la seu central del sindicat es va
omplir de gom a gom de delegats i delegades
que també van mostrar els seus dubtes de tipus laboral en relació amb la jornada del proper
1-O. CCOO va tornar a recordar que el sindicat
compta amb un equip d’assessorament davant
qualsevol inquietud, mitjançant aquest contacte:

http://bit.ly/2fBcvEf

No sabem que passarà diumenge ni dilluns ni
dimarts. Però el que sí que sabem és que a partir d’ara s’hauran de cosir ferides, reconstruir
l’edifici dels drets democràtics i civils, i buscar
una sortida al conflicte de Catalunya amb Espanya sota el signe del diàleg i la Política amb
majúscules. I si no es fa, segurament entrarem
en un espai de foscor i gens recomanable per a
la societat en què ens ha tocat viure.
El dret a decidir és un dret innegociable de la
ciutadania, i tard o d’hora s’ha d’exercir. De moment veurem què passa diumenge. Que cadascú opti per allò que li demani el seu cap i el seu
cor, però sobretot amb seny i respecte.

www.ccoo.cat
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Mobilitzacions a Clarel per la millora de les condicions laborals
El 19 de setembre, CCOO va convocar concentracions davant de tres botigues de Clarel
(abans Schlecker), a Barcelona. La mobilització
va acabar a la Inspecció de Treball per donar
entrada a una nova denúncia per “incompliment d’horaris i jornada laboral”, a causa de
la deficient planificació que fa l’empresa, que
porta la plantilla a fer unes prolongacions de
jornada intolerables, es dona el cas que algunes botigues queden cobertes per una sola persona. Sota el lema “Clarel ens ofega, volem un
treball digne!”, CCOO, des del juliol, està realitzant una campanya informativa i de denúncia,
davant la Inspecció de Treball, de les pèssimes
condicions laborals a les quals es veuen sotmeses constantment les treballadores de les botigues Clarel, que pertanyen al Grup Dia. CCOO
celebra que la Inspecció de Treball comenci
a obligar Clarel a corregir les condicions precàries denunciades.

Desconvocades les vagues a Renfe
i Adif
Els respectius acords sobre ocupació i viabilitat de les empreses han impulsat els sindicats
de Renfe i Adif a desconvocar la vaga prevista
per avui divendres, 29 de setembre. Respecte a l’ocupació, s’ha adquirit el compromís
d’afavorir nous ingressos de personal, consolidar els llocs de treball ja existents i reduir la
mitjana d’edat de la plantilla per rejuvenir-la.
Pel que fa a la viabilitat de les empreses, s’ha
signat l’elaboració d’un pla d’empresa per a
Adif abans que finalitzi aquest any i a Renfe
s’ha arribat al compromís d’abordar qüestions
estratègiques i plans de futur a les societats de
mercaderies, fabricació i manteniment. També
s’ha signat amb el Ministeri de Foment un document que recull el compromís polític amb el
futur de Renfe i Adif. Bones perspectives guanyades amb la pressió sindical.

Mobilitzacions en el sector de neteja
d’edificis i locals de Catalunya

Davant la dilatació i el bloqueig de les negociacions del Conveni autonòmic del sector de
neteja d’edificis i locals de Catalunya, CCOO
va convocar una concentració ahir dijous, a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Aquesta és la primera de diverses mobilitzacions en el sector que, a partir del mes de
setembre, anirà convocant CCOO per forçar
un canvi d’actitud de la patronal que permeti
avançar en la consecució d’un acord que ha de
garantir unes condicions dignes per a les netejadores i netejadors de Catalunya. En aquests
moments la posició presa per la patronal és la
de retallar drets i condicions laborals.

La Diada del Treball Digne
d’enguany triplica la participació
CCOO de Catalunya ha celebrat una nova edició
de la tradicional Diada del Treball Digne. Enguany
aquesta jornada festiva i reivindicativa s’ha celebrat a La Farga de l’Hospitalet, el passat 16 de
setembre, i s’ha consolidat com un lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i com un
element de cohesió de l’organització a l’inici del
curs sindical. Cal destacar la gran participació en
la diada d’enguany, unes mil persones, que ha
triplicat la d’anys anteriors.

La jornada ha tingut el seu moment més destacat
en un col·loqui en el qual han intervingut el secretari general de CCOO d’Espanya, Unai Sordo, i
el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco. El col·loqui ha estat conduït per la periodista d’El País Milagros Pérez Oliva. A la Diada
del Treball Digne hi ha hagut reconeixements a
la tasca sindical així com actuacions musicals,
i també ha disposat de diferents espais lúdics,
gastronòmics i culturals.
L’acte ha acollit el lliurament del Premi Aurora
Gómez, que ha estat atorgat al projecte “Nocturnes”, i el del carnet solidari al Grup de Producció
i al Grupo Libélula.
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Setmana de reivindicacions per al 7 d’octubre,
Jornada Mundial pel Treball Digne
S’apropa una altra vegada el 7 d’Octubre, Jornada Mundial pel Treball Digne, convocada per la Confederació Sindical Internacional (CSI). CCOO
vol que aquesta jornada es consideri com una excusa, en positiu, per fer balanços i reflexionar al voltant del nou full de ruta que cada any ens ha
de guiar en la lluita contra la precarietat. Una precarietat enquistada a tot arreu i que vol controlar la classe treballadora instal•lant inseguretat,
reforçant les desigualtats i provocant fractures generacionals, de gènere i ètniques entre les persones.
Al voltant d’aquesta data hem de recordar que treball digne vol dir creació de feina de qualitat, drets humans laborals, diàleg social i extensió de
la protecció social. Aquí i arreu, i només d’una forma organitzada, mitjançant els sindicats nacionals i la lluita sindical internacional, es pot donar
resposta a la globalització neoliberal, a l’especulació financera, a l’evasió fiscal i a les deslocalitzacions i reestructuracions d’empreses que cerquen
el benefici fàcil i ràpid. La resposta és la globalització dels drets humans laborals.

ACTIVITATS PREVISTES
Dia 2 d’octubre
10.30 h “Pren un cafè amb Lesbia Amézquita i Efrén Sandoval, representants del MSICG de
Guatemala”, a la sala 42 de CCOO Catalunya. Participació en una trobada amb els responsables territorials i federatius de la Fundació Pau i Solidaritat i també amb els secretaris
generals de federacions i membres de l’antic i del nou patronat.
19.00 h A l’Escorxador (carrer de l’Escorxador, 19) de Vilafranca del Penedès, es farà un acte
obert: “Ser defensor dels drets humans laborals, una activitat d’alt risc a l’Amèrica Llatina”,
amb Efrén Sandoval, del MSICG, i Alfonsa Santiesteban, responsable de Cooperació de la
Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.
Dia 3 d’octubre
10.00 h Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (rambla de Santa Mònica, 10, de
Barcelona). Presentació de la cooperació sindical a Guatemala amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i representants dels municipis de Catalunya que donen suport
a la cooperació sindical amb Guatemala.
18.30 h A l’Espai l’Assemblea de CCOO Catalunya, debat “Treball esclau: passat i present”,
organitzat per la Fundació Cipriano García. Hi intervindran Michela Albarello i Javier Laviña.
Dia 4 d’octubre
10.00 h Local de CCOO de Cornellà (Carretera d’Esplugues, 68). Trobada del MSICG amb delegats/ades sindicals i seccions sindicals del Baix Llobregat, l’Anoia, Alt Penedès i el Garraf
per conèixer la cooperacio sindical que es desenvolupa des del sindicat.
19.30 h A l’Espai Cívic Centre (carrer de la Trinitat, 12) d’Igualada, Lesbia Amézquita i Efrén
Sandoval, representants del MSICG, intervindran en una taula rodona sobre violència en la
qual aportaran el seu testimoni sobre violència antisindical.

Dia 5 d’octubre
18.30 h A l’Espai l’Assemblea de CCOO Catalunya, acte central, que consistirà en el debat titulat “Reflexionant sobre el treball digne al món i el paper del moviment sindical per
garantir-lo”. Hi assistiran dos delegats sindicals de la Federació de Serveis, en representació de les cambreres de pis i dels treballadors i treballadores del sector de la neteja; una
delegada de la Federació d’Indústria, i Lesbia Amézquita, membre del Consell polític del
MSICG). Moderarà el debat Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació, i el
presentarà Esther Caballé. Les conclusions seran a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya.
10.00 h La seu de CCOO a Granollers (c/ Pius XII, 5) acollirà una trobada de l’actiu sindical
i de seccions sindicals del Vallès Oriental, Maresme i Osona que es reuniran amb el grup de
sindicalistes de Guatemala.
Dia 6 d’octubre
17.00 h Trobada del MSICG amb delegats/ades sindicals i seccions sindicals d’El Prat de
Llobregat per conèixer la cooperacio sindical que es desenvolupa des del sindicat.
18.00 h Participació de Lesbia Amézquita i Efrén Sandoval (MSICG) a la xerrada “El treball digne com a dret humà”. La xerrada és organitzada conjuntament amb CCOO del Baix
Llobregat – Alt Penedès – Anoia - Garraf i la fundació cívica Esperanzah!, en el marc del
festival Esperanzah!
Els dies 5 i 6 d’octubre, a l’entrada de la seu central del sindicat hi haurà el mur dels
desitjos, on tothom podrà deixar el seu missatge, l’experiència o la bona pràctica en relació
amb el treball digne.
Al llarg de tota la setmana s’activarà el mur virtual a la web, on tothom podrà deixar el seu
comentari o simplement consultar-lo.
https://padlet.com/ecaballe1/18rv04hzjrda

foto: Enric Berenguer

Dissabte, 7 d’octubre
12.30 h Performance reivindicativa i cultural per reclamar treball digne al món. L’acció tindrà lloc a la Plaça Antonio López de Barcelona i està organitzada per l’Observatori Europeu
de la memòria, CCOO, UGT i USOC. L’acte comptarà amb una actuació musical i les intervencions dels secretaris generals de les tres organitzacions sindicals. L’acte vol ser una acció
contra l’esclavisme i es fa davant de l’estàtua de l’esclavista Antonio López que, recordem,
ha de desaparèixer en breu després que ho hagi decidit l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta
ha estat una petició de CCOO des de fa molts anys.
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CCOO organitza avui una jornada sobre negociació
col·lectiva per a negociadors de convenis
Amb el títol “L’hora de la negociació col·lectiva.
Recuperació salarial i ocupació de qualitat”,
CCOO ha organitzat avui una important trobada de negociadors i negociadores de convenis
col·lectius del sindicat per tractar sobre els objectius sindicals per a la negociació col·lectiva
del 2018. En aquesta jornada s’exposen les línies
estratègiques de la negociació col·lectiva per a
l’any vinent.
Nou web sobre criteris sindicals de la negociació col·lectiva 2018
A més, es presentarà el web “Criteris sindicals de
la negociació col·lectiva 2018”, on el sindicat exposa una sèrie d’orientacions agrupades per diverses temàtiques. En breu farem públic l’enllaç.
A la jornada participen, entre d’altres, Cristina
Torre, secretària d’Acció Sindical, i Toni Mora,
secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions, i a la cloenda hi intervindrà Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

Assemblees i organitzacions arreu de Catalunya
En els propers dies, CCOO de Catalunya anirà
convocant assemblees i concentracions arreu
del territori català amb el suport a la negociació
col·lectiva i el sistema públic de pensions com a
elements centrals de reivindicació.
De moment hi ha previstes assemblees a Tarragona i Lleida. A Tarragona el dia 5 tindran lloc
dues assemblees: a les 9.30 h n’hi haurà a la Universitat Rovira i Virgili i una altra al Departament
de Cultura de la Generalitat (carrer Major, 14). A
les 12.30 h tindrà lloc una concentració davant la
seu de l’INSS (rambla Nova, 84).
I el dia 6 d’octubre serà el torn de Lleida: a les
10 h tindrà lloc una assemblea a la sala d’actes
de CCOO de les Terres de Lleida (carrer d’Enric
Granados, 3-5).
El dia 17 d’octubre està prevista una assemblea
a Barcelona, de la qual, en breu, donarem els
detalls.

Apunta’t a la 2a edició del Postgrau en idees i
experiències polítiques transformadores
L’objectiu del Postgrau en idees i experiències polítiques transformadores,
que impulsen la Fundació Cipriano García i la Fundació Nous Horitzons
amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, és que es
coneguin les principals idees polítiques transformadores de l’època
contemporània: socialisme, anarquisme, sindicalisme, ecologisme i
feminisme. S’enfoca com una aproximació a idees i teories polítiques més
recents, així com a les experiències històriques i actuals més rellevants
que han propiciat el desplegament de projectes polítics transformadors.
Aquest postgrau està adreçat a alumnes universitaris, amb titulació acadèmica, i a persones sense la titulació requerida, vinculades a l’associacionisme
polític i social, i a les institucions i administracions públiques. Es pot obtenir
la diplomatura com a titulació pròpia d’aquesta universitat.
Aquests estudis ofereixen la possibilitat de bonificar la matrícula mitjançant
el crèdit de la formació professional. Si ets treballador o treballadora d’una
empresa que cotitza per contingències de formació professional al règim
general de la Seguretat Social pots tramitar la bonificació de la matrícula
amb el Departament de Recursos Humans de la teva empresa. No se’l podran bonificar els autònoms i autònomes ni els funcionaris i funcionàries
de les administracions públiques.

Aquest postgrau consta de 30 crèdits, 24 de teòrics i 6 de treball final, amb
un total de 180 hores de docència.
Les sessions presencials es desenvoluparan des del 19 d’octubre del
2017 fins al 15 de juny del 2018. La data límit de lliurament del treball
final és l’1 d’octubre del 2018.
Les classes seran en sessions de dilluns i divendres, de 16 a 18 hores i de
18.30 a 20.30 hores, i s’impartiran a la seu de la Fundació Cipriano García
de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 4a planta, de Barcelona).
El període d’inscripcions de la 2a edició del Postgrau en idees i experiències polítiques transformadores finalitza el 29 de setembre del
2017.
Trobaràs tota la informació i podràs fer la inscripció en línia en el següent
enllaç:

http://bit.ly/2fEasZM
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CCOO reivindica un treball
digne en el sector turístic en el
Dia Mundial del Turisme
Amb motiu de la celebració, el 27 de setembre, del Dia Mundial del Turisme 2017, CCOO de Serveis de Catalunya ha denunciat que la bonança econòmica que viu el sector turístic a Catalunya
està en contraposició a la precarietat que pateix l’ocupació i a les condicions laborals del sector,
tal com confirmen les dades recollides en l’informe que es presentarà la setmana vinent en el
marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne.
CCOO denuncia que l’increment del rendiment i els beneficis de les empreses s’ha traduït en una
major explotació laboral, sustentada en salaris més baixos, precarietat laboral, alta temporalitat
i jornades reduïdes, així com en un augment de l’externalització de departaments d’activitat
troncals al negoci amb l’objectiu de no aplicar els convenis col·lectius sectorials. Tot això ha fet
rebaixar els salaris al voltant del 40%, com en el cas de les cambreres de pisos.
CCOO referma el seu compromís per erradicar la precarietat en el sector, donant continuïtat a la
campanya per “Capgirar la cara B del turisme” a fi de dignificar les condicions de treball i consolidar un treball amb drets i professional. El sindicat reivindica el dret a la negociació col·lectiva
per recuperar drets i condicions perdudes en els darrers anys, recuperar el poder adquisitiu dels
salaris i seguir lluitant per la derogació de les reformes laborals, les externalitzacions i la pobresa
salarial, i a favor del reconeixement de les malalties professionals.

Campanya per unes
pensions dignes
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Catalunya ha organitzat una marxa per reclamar unes pensions dignes.
En el marc d’aquesta mobilització, avui, 29 de
setembre, ha tingut lloc una concentració davant la Delegació del Govern central de Barcelona, on els sindicats han lliurat un escrit al
delegat del Govern. L’acte central de la campanya serà una marxa cap a Madrid que sortirà
de diferents punts de l’Estat i que confluirà el 9
d’octubre en una gran manifestació en la qual
serà present una important representació de
CCOO de Catalunya.

Inscripcions obertes a la Ruta activa 2017:
“Mobilitza’t per un aire més net!”

Càpsules lingüístiques

La Ruta activa és un esdeveniment sobre la mobilitat sostenible, que organitza CCOO i que
es farà a Barcelona el proper dia 7 d’octubre a les 10 h, on es podrà participar en una de
les dues modalitats:

Recentment, l’Institut d’Estudis Catalans
ha aprovat una nova ortografia catalana que ha introduït canvis en l’ús del
guionet. Una de les novetats és que els
prefixos (ex-, vice-, sub-) s’escriuen amb
guionet davant d’un conjunt de mots que
funcioni com una unitat:
L’ex-secretari general va assistir al
congrés.
Però...:
L’exsecretari va assistir a la reunió del
consell.
Altres exemples: exministre (però exprimer ministre), ex-conseller en cap
(però exconseller), sub-directora general,
sub-direcció general, vice-secretari general, vice-tinent d’alcalde, manifestació pro-dret de vaga, activista pro-drets
humans, actitud anti-nord-americana,
al·legat anti-pena de mort, pseudo-petita
burgesia…

1) Bicicletada: amb sortida des de l’Arc de Triomf.
2) Caminada: amb sortida des de la plaça d’Espanya.
El punt d’arribada serà el Parc de Can Sabaté (Zona Franca).
Els principals premis seran 2 bicicletes de Biciclot i 2 bitllets aeris amb destinació a Europa.
Anar amb bici o caminar no consumeix recursos energètics, no contamina, no produeix
soroll, democratitza la mobilitat, pacifica el trànsit i ajuda a millorar l’espai públic, aporta
més autonomia a la ciutadania, fomenta l’activitat física i permet la intermodalitat amb
altres mitjans de transport.
Les persones treballadores tenim dret a una mobilitat sostenible, segura i activa a través de
mitjans de transport més equitatius, eficients, saludables i econòmics. Per això, cal implementar mesures i propostes, per exemple, per potenciar la bicicleta i el fet d’anar a peu als
desplaçaments a la feina.
Et pots inscriure en aquest enllaç:

http://bit.ly/2hzBgks

Ex-secretari general o
exsecretari general?

