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17 d’octubre, concentració a Barcelona
Després de la celebració de diverses
assemblees federatives, el proper
17 d’octubre tindrà lloc a Barcelona una concentració per reclamar la
recuperació salarial i l’ocupació de
qualitat i per garantir les pensions i
el seu poder adquisitiu. La concentració es farà a les 12.45 h davant de
la seu central de CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16, i hi intervindrà Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

CCOO fa una crida a defensar el sistema
educatiu català i la feina del personal docent
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
ha manifestat el seu rebuig i la seva preocupació per les manifestacions que han sovintejat
els últims dies i que afirmaven que a les escoles catalanes s’ensenya l’odi a Espanya.
El personal docent i el conjunt del personal
educatiu del nostre país han demostrat a bastament la seva preparació i dignitat professionals per educar els infants i joves en el respecte
als valors de pluralitat, diversitat i convivència
com a vertebradors d’una societat oberta com
la nostra. Ho han fet malgrat que les retallades
salvatges perpetrades pels governs central i
autonòmic han posat tota mena d’entrebancs
per mantenir un sistema inclusiu i per poder
lluitar contra la segregació a les nostres aules.
CCOO fa una crida a tota la societat que comparteix els valors d’educar en llibertat, tant a
Catalunya com al conjunt de l’Estat, a rebutjar

l’ús partidista de l’educació i insta les forces
polítiques que sustenten aquestes afirmacions
a demostrar-les en seu parlamentària o judicial. El sindicat espera que quan no puguin
demostrar-les les retirin i demanin les disculpes corresponents.
El sindicat vol fer palesa una especial preocupació pel fet que algunes d’aquestes afirmacions
corresponen a ministres del Govern central o a
dirigents del Partit Popular, que hi dona suport.
Més enllà del rebuig que ja ha fet públic la direcció de CCOO de Catalunya pel que fa a possibles mesures unilaterals, manifesta la seva
ferma oposició a qualsevol intent d’intromissió
política en el sistema educatiu català.
CCOO fa una crida al conjunt de la comunitat
educativa a desenvolupar estratègies unitàries
per fer front a aquests atacs i defensar una escola catalana oberta i plural.

editorial

Diàleg contra
l’estrès

Vivim a Catalunya moments de tensió, també d’il·lusió d’alguns, també d’indignació
d’altres, però, sobretot, d’incertesa i estrès.
En un mes hem viscut vulneracions de lleis,
manca de respecte a institucions, cops de
porra i pluja de bufetades, accions antidemocràtiques i violentes, amb “Votarem”, intents
de votació i votacions, detencions, protestes
al carrer, concentracions, manifestacions,
aturades de país, mobilitzacions amb banderes grogues i vermelles, amb més banderes
grogues i vermelles, amb estels i sense estels, amb vestits i banderes blanques, amb
fugides d’empreses, amb “A por ellos, oé”,
amb insults i discussions, amb enfrontaments verbals i físics, amb pors, decepcions i
grans incerteses, molt grans.

CCOO de Catalunya i la Confederació de
CCOO estan fent esforços sense parar, a totes bandes i a tots nivells, per aconseguir que
no es trenqui la cohesió social i cercar una
solució negociada a l’actual conflicte de Catalunya. S’han trencat molts fils de connexió,
s’han volat molts ponts de confiança, però
encara hi som a temps. Encara podem trobar
espai per al diàleg i la negociació. La recepta
contra l’estrès que patim és una bona dosi de
diàleg i seny. El temps s’esgota.

www.ccoo.cat
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Enèrgica condemna de CCOO i la Taula per la
Democràcia a les càrregues policials de l’1-O
CCOO i les entitats integrants de la Taula per la Democràcia van condemnar enèrgicament la violència exercida per part de les forces de seguretat de l’Estat per intentar impedir el referèndum de l’1
d’octubre. Les actuacions policials per desallotjar violentament els milers de persones que s’havien
aplegat als col·legis de Catalunya i per requisar el material per a la votació són absolutament inadmissibles i són una violació dels drets civils i polítics i de la convivència de la societat catalana.
Per tot això, la Taula per la Democràcia va fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la
seva pluralitat i diversitat, a la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la
força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància.
Mobilitzacions
La resposta a la greu vulneració de drets i
llibertats viscuda durant l’1 d’octubre va ser
convocar la ciutadania de Catalunya el dilluns
dia 2 a concentrar-se davant de tots els centres de treball i davant dels ajuntaments. També es va convocar tota la societat, patronals,
empresariat, sindicats, treballadors i treballadores, autònoms, entitats, institucions i tots
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a una aturada de país el 3 d’octubre.
Així mateix es va reclamar al conjunt de forces polítiques i socials de l’Estat espanyol i d’Europa a fer tot
allò que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

Històrica aturada de país contra
la repressió i per la democràcia

Davant dels fets que van tenir lloc a Catalunya
durant la jornada de l’1 d’octubre, CCOO de Catalunya, en el marc de la Taula per la Democràcia, va
convocar una aturada de país que va significar una
fita històrica atenent el seguiment de la convocatòria i on es va parar de manera molt significativa
l’activitat a Catalunya.
La convocatòria va tenir el suport de sindicats, empresaris, entitats cíviques i socials, així
com d’Òmnium i de l’ANC. El caire transversal
d’aquesta convocatòria tenia per objectiu aglutinar
totes les sensibilitats, moltes d’elles diferents, en
contra de la violència i a favor de la democràcia i
les llibertats.

Al llarg del dia van tenir lloc un gran nombre de
manifestacions i concentracions arreu de Catalunya, i en moltes hi va participar CCOO. La convocatòria central de la Taula per la Democràcia va
tenir lloc a la plaça de la Universitat de Barcelona,
a partir de les 18 hores, on van prendre la paraula
membres de la Taula per la Democràcia i representats del món de la cultura, d’estudiants i de pares i mares. La concentració va finalitzar amb un
emotiu cant de “L’estaca” per part de tota la gent
que va participar en la convocatòria.
La jornada es va caracteritzar per ser molt pacífica, però també molt reivindicativa, i un cop més es
va demanar diàleg a les parts en conflicte.

Crida a les
empreses a
sumar-se al diàleg
a Catalunya
davant els canvis
de seu
Davant l’anunci de canvi de seu de diverses empreses, els agents socials es van
reunir amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila. En aquesta reunió
va participar-hi Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya, acompanyat pel secretari general de la Federació
d’Indústria del sindicat i del secretari de
polítiques sectorials i sostenibilitat del
sindicat. També van assistir a la reunió
membres de les direccions d’UGT, PIMEC
i CECOT.
Els agents socials i el conseller d’Empresa
i Coneixement van coincidir a reconèixer
la seva preocupació pel canvi de seu d’un
seguit d’empreses a Catalunya, però, al
mateix temps, van estar d’acord a afirmar que no ens trobem en un escenari
d’inseguretat jurídica a Catalunya i que,
per tant, aquestes decisions no estan justificades.
Decisions desproporcionades
Els participants en la trobada van coincidir
a demanar a les empreses no prendre decisions econòmiques desproporcionades i
irreversibles que no ajuden a mantenir un
marc de diàleg i que, a més, empitjoren
la situació. Segons els agents socials i el
conseller, el que cal és rebaixar el nivell de
tensió i mantenir un nivell de proporcionalitat en les decisions que es prenen en el si
de les empreses que faciliti una sortida al
conflicte basada en la confiança i el diàleg.
Els agents socials i el conseller van convidar les empreses a participar en les iniciatives de diàleg i negociació que es van
posar en marxa. En aquest sentit, Javier
Pacheco va declarar que “les empreses
tenen una responsabilitat vers el territori
i les persones que han contribuït a generar els seus beneficis i la riquesa d’aquest
país”.
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Principi d’acord sobre l’ERO de Lacrem
CCOO valora positivament el principi d’acord
sobre l’ERO de Lacrem (Grup Farga), ja que ha
permès reduir l’afectació de l’expedient, incorpora criteris de voluntarietat i millora les condicions plantejades inicialment per l’empresa.
Els treballadors i treballadores de les plantes
de Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans van ratificar en assemblea l’acord per una àmplia majoria. Amb la
consecució d’aquest acord queden desconvocades les jornades de vaga previstes. Gràcies
a les negociacions i a la pressió de la mobilització s’ha reduït l’afectació de l’expedient de
153 persones a un màxim de 125 treballadors
i treballadores. L’acord preveu 49 amortitzacions de llocs de treball i la conversió de 76
contractes de treball indefinits a temps complet en contractes fixos discontinus, mitjançant
criteris de voluntarietat.

Suport de CCOO en el judici per
l’acomiadament de Jordi Celdrán per
part de Spark Ibérica
El 5 d’octubre, coincidint amb el judici per
l’acomiadament del company Jordi Celdrán
–delegat de CCOO a qui la direcció de Spark
Ibérica va extingir el contracte fa tretze mesos–,
CCOO d’Indústria va convocar una concentració de suport i acompanyament a la seu judicial
per exigir la seva readmissió. La concentració
es va iniciar a les portes de Spark Ibérica, a
l’Hospitalet de Llobregat, i va tenir continuació
amb una manifestació d’acompanyament fins
a les dependències judicials, on també va ser
present el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. CCOO ha manifestat des
del primer moment el seu rebuig a la decisió
de Spark Ibérica davant el que és una clara
actitud antisindical de l’empresa que vulnera
flagrantment els drets fonamentals.

Convocada vaga en el sector d’arts
gràfiques i editorials
Les direccions sectorials de CCOO i UGT que
componen la taula de negociació del conveni
d’arts gràfiques i editorials han acordat convocar vaga en el sector, per als dies 25 i 26
d’octubre i per al 7 i el 8 de novembre, de 24
hores cada un dels dies. Entre els motius de la
vaga es troben reivindicacions com l’increment
salarial d’entre l’1,8% i el 3% amb aplicació
des de l’1 de gener del 2017, que no sigui
compensable ni absorbible i amb clàusula
d’actualització o la ultraactivitat indefinida.
També es reclama incloure en el conveni un
pla d’igualtat i un protocol d’actuació en casos
d’assetjament sexual i/o laboral, així com el reconeixement de les parelles de fet i la possibilitat de gaudir del permís per hospitalització de
familiars mentre duri aquesta hospitalització.
Finalment, també es demana eliminar la prioritat de l’antiguitat per triar el període de gaudi
de les vacances.

CCOO de Catalunya participa a la
manifestació a Madrid per unes
pensions dignes

En el marc de la campanya conjunta de CCOO i UGT per unes pensions dignes, el passat dilluns, 9
d’octubre, va tenir lloc a Madrid una manifestació de confluència de diferents marxes, que, durant deu
dies, van anar reivindicant per tot el territori de l’Estat un sistema de pensions fort i sostenible.
Una delegació de prop de 100 persones, coordinada per la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya, es va desplaçar a Madrid per participar en aquesta manifestació, que va anar des
de l’estació d’Atocha fins a la Puerta del Sol.
CCOO de Catalunya va convocar a finals de setembre, com a punt de partida de la campanya, una
concentració davant la Delegació del Govern a Barcelona, on es va lliurar un document al delegat del
Govern que recordava a l’Executiu espanyol la seva obligació de mantenir i de millorar les pensions
públiques i la seva consolidació.

CCOO lamenta la mort de la companya
Esperança Pallàs
CCOO lamenta la mort de la companya de la Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya, Esperança Pallàs, a
causa d’una llarga malaltia. Esperança havia format part
de la permanent de la federació, era representant del
personal laboral de la Generalitat i també havia tingut
responsabilitats del sindicat al Baix Llobregat. Amb la
seva mort perdem una lluitadora en la defensa dels
drets dels docents i dels treballadors i les treballadores
en general. La trobarem a faltar.
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Santa Coloma de Gramenet acull la XII Escola de Dones
de CCOO de Catalunya, el proper 19 d’octubre
La XII Escola de Dones de CCOO de Catalunya
està convocada el 19 d’octubre de 2017, al Museu Torre Balldovina (pl. de Pau Casals, s/n, de
Sta. Coloma de Gramenet), amb el mateix lema
del 8 de Març d’enguany: “Som dones, fem drets,
fem lluites”, tot afegint el que es va acordar al
darrer congrés: “CCOO som un sindicat feminista”. L’escola, que començarà a les 10 del matí,
serà un espai de trobada per reflexionar, per
compartir experiències i per dibuixar propostes
per a l’acció.

Feu clic al següent enllaç per veure el programa de la XII Escola de Dones de CCOO de Catalunya:

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/programa_escola_dones_2017.pdf

L’escola manté el format dels darrers anys: al
matí un espai per a les dones de CCOO i, a la
tarda, un espai obert al conjunt de CCOO i a la
ciutadania.
Al matí es començarà amb un plat fort: abordant
la mirada transformadora de l’economia feminista. Se seguirà amb una taula rodona sobre la
precarietat de les dones a la feina i a la vida. I,
després, es dedicarà un temps ampli a recollir les
aportacions i els diàlegs entre les dones que hi
participaran. A la tarda hi haurà un espai de trobada entre CCOO i els feminismes per tractar el
tema de la cosificació de les dones a la feina i a la
societat com a element precaritzador de gènere.

17 d’octubre, Dia Internacional per a
l’Erradicació de la Pobresa

Demà, 17 d’octubre, se celebra el Dia Internacional per a l’Erradicació de la
Pobresa. Enguany, i com ja s’ha fet anteriorment, organitzacions de l’àmbit
de l’acció social, la pau, els drets humans i la cooperació ens unim per fer
una acció conjunta en el marc de la campanya Pobresa Zero - Justícia Global.
Aquesta vegada l’acció porta per lema “Contra la pobresa i les desigualtats,

exigim els nostres drets!” i es concreta en un acte davant de la seu del
Síndic de Greuges de Catalunya.
El 17 d’octubre, les entitats que treballem els 365 dies l’any per combatre
la pobresa des de diferents àmbits farem una acció simbòlica per reclamar
als representants institucionals i polítics que actuïn sobre les causes estructurals de les desigualtats. La convocatòria serà a les 11 h davant de l’edifici
del Síndic de Greuges de Catalunya (passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona). Exigim el compliment dels drets socials bàsics vulnerats pel deteriorament de l’estat del benestar i reclamem garanties perquè la ciutadania
pugui assolir els mínims necessaris que li permetin gaudir d’una vida digna.
Es farà la lectura del manifest unitari “Contra la pobresa i les desigualtats,
exigim els nostres drets!”.
Més informació a https://pobresazero.wordpress.com/
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El Teatre Tantarantana ofereix una promoció especial per a afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya per a la seva obra "Los bancos regalan sandwicheras y chorizos", del 5 al 29 d'octubre, 13€ en
lloc de 21€ a taquilles.
Quin és el sentiment dels joves davant els rastres del franquisme? Què significa per ells la figura
de Franco? La coneixen en profunditat? Com influeix en les seves vides la transició espanyola i els
silencis?
Una nova generació davant el repte d'analitzar la memòria històrica d'aquest país. Una nova generació que parla de la nostra història, dels seus edificis i de les estructures que els són imposades
i de com els fan sentir. Estructures polítiques, arquitectòniques, històriques, lingüístiques, mentals, emocionals i, fins i tot filosòfiques.
Los bancos regalan sandwicheras y chorizos és un espectacle vital, carregat de joventut, de música, que lluita contra la impotència a la que els aboca aquesta societat i els seus dirigents; qui som
i com vivim després de quaranta anys de Dictadura a Espanya.
Espectacle en català i castellà | Durada 75'
Horaris sessions: De dimecres a dissabtes 21 h - diumenge 19 h

COMPRA LA TEVA ENTRADA AQUÍ

