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Milers de delegats i delegades participen a les assemblees
convocades per CCOO arreu del territori sobre la situació
política, social i laboral a Catalunya

Barcelona

En el marc de la situació política, social i laboral
que es viu a Catalunya, CCOO ha convocat, des
de principis de mes, diverses assemblees de delegats i delegades que es fan per tot el territori
per explicar la posició del sindicat.
Les assemblees han anat acompanyades de
concentracions, on s’ha reclamat la llibertat dels
líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, així com del vicepresident Junqueras i
dels set consellers del Govern de la Generalitat.

Sabadell

Tarragona

Fins avui s’han celebrat assemblees a Sabadell,
Cornellà de Llobregat, Manresa, Badalona, Igualada, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i les Franqueses del Vallès.
Avui tindran lloc a la seu de CCOO a Girona (10 h)
i a Vilafranca del Penedès (18 h). Encara resten
tres assembles, que tindran lloc demà dijous, 16
de novembre, a les 10 h, a l’edifici del Sucre de
Vic, a les 11.30 h a la seu de CCOO de Lleida i a
les 18 h a la seu de CCOO de Tortosa.

Mobilitzacions pels drets i les llibertats
CCOO, conjuntament amb UGT, com a organitzacions més representatives de la classe treballadora a Catalunya, consideren que la ciutadania
d’aquest país s’enfronta a polítiques autoritàries
molt greus per part del Govern del PP, que és responsable d’un conflicte polític, institucional i, ara,
impròpiament jurídic.
CCOO i UGT han mostrat la seva indignació per la
conculcació de drets i llibertats que estem vivint,
i, per això, han organitzat diverses mobilitzacions
pels drets i les llibertats, i han manifestat la voluntat de col·laborar amb els espais unitaris i inclusius que treballin en el mateix sentit. Ambdós
sindicats consideren que la resposta ha de ser
cívica i ha d’involucrar el conjunt de la ciutadania.
CCOO i UGT han fet una crida a manifestar-se
per la llibertat de Cuixart, Sànchez, Junqueras,
Bassa, Borràs, Forn, Rull, Mundó, Turull i Romeva. CCOO i UGT reclamen al Senat la retirada de
l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.
En aquest sentit, CCOO i UGT van convocar concentracions el 8 de novembre a tots els pobles
i ciutats de Catalunya i l’11 de novembre van
donar suport a la manifestació convocada per
l’ANC i Òmnium conjuntament amb la Taula per
la Democràcia. A partir d’avui, les convocatòries
són les següents:

15-N: a les 12 h concentració
davant les seus de CCOO i UGT,
o davant dels ajuntaments.
22-N: a les 12 h concentració
davant les seus de CCOO i UGT,
o davant dels ajuntaments.
29-N: a les 12 h concentració
davant les seus de CCOO i UGT,
o davant dels ajuntaments.

editorial

CCOO, amb
força, empenta
i orgull

Són temps convulsos els que vivim a Catalunya, on el xoc provocat per la declaració
unilateral d’independència i l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució han conduït
a una autèntica bretxa social i a un enfrontament emocional que segurament tindrà
unes conseqüències que encara no estem
en disposició d’avaluar, tant en l’àmbit social
com en l’econòmic. La desproporció judicial
d’empresonar part del Govern de Catalunya i
dels líders de l’ANC i Òmnium ha provocat una
tensió gens recomanable davant les eleccions
del proper 21 de desembre. CCOO ha estat
present en les diferents mobilitzacions que
s’estan produint i ha reclamat l’alliberament
dels consellers de la Generalitat i dels Jordis.
I no es cansa de demanar diàleg i diàleg, política i política per resoldre el conflicte català.
Però el sindicat és en el dia a dia de la gent,
en aquelles lluites laborals i socials que ara
queden tapades pels esdeveniments polítics
i judicials. I aquestes lluites existeixen i són
moltes i diverses. Des de l’ERO d’Unipost, que
afecta un munt de treballadors, i la vaga de la
plantilla d’Alstom Manteniment per la millora de les seves condicions laborals, fins a les
mobilitzacions del sector de les TIC per desbloquejar les negociacions del seu conveni
col·lectiu o la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de les
empreses auxiliars de les nuclears. I també
estem denunciant la precarització creixent del
nostre mercat de treball, que està provocant
una devaluació preocupant dels salaris i que,
per tant, causa l’empobriment de centenars
de milers de treballadors i treballadores al
nostre país.
I és que CCOO continua sent essencial per a
la cohesió de la societat catalana i, molt especialment, per a la defensa dels drets socials
i laborals dels treballadors i les treballadores.
Malgrat que a alguns els molesti. Tenim una
mala notícia per a aquests: a CCOO seguim
forts, amb empenta i orgull de ser la primera
força sindical de Catalunya.

www.ccoo.cat
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CCOO es mobilitza per desbloquejar les
negociacions del conveni de les TIC

“Zero violències masclistes. Ens volem lliures!”,
lema de CCOO el 25-N. Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones
El 25 de Novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. CCOO de
Catalunya utilitza aquest any com a lema “Zero violències masclistes. Ens volem lliures!”, i fa una crida
a participar a tots els actes que s’estan organitzant al voltant d’aquesta data per denunciar aquest
flagell social que cada any maltracta i assassina dones i infants.

El 8 de novembre, CCOO es va manifestar
davant l’Institut Municipal Informàtic de Barcelona per reclamar el desbloqueig de la negociació del Conveni estatal del sector de les
consultores, les TIC i els estudis de mercat, que
fa 8 anys que està bloquejat. Les actuals negociacions van començar al gener d’aquest any i,
de nou, com en ocasions anteriors, s’ha arribat
a un punt en el qual no s’avança més, atesa la
posició inamovible de la patronal del sector de
consultoria, l’AEC. Aquesta presentava, el juliol
passat, un informe de la situació positiva del
sector, però, malgrat això, la patronal no està
disposada a flexibilitzar la seva postura en la
mesa de negociació del conveni i es nega a
negociar aspectes clau com la revisió de les
taules salarials, la jornada màxima anual, la
regulació de les disponibilitats i les tasques
realitzades fora de l’horari laboral.

La plantilla d’Alstom Manteniment fa
vaga per exigir un conveni digne
Davant la ruptura de les negociacions del conveni amb la direcció de l’empresa, els treballadors i treballadores d’Alstom Manteniment van
fer vaga del 7 al 12 de novembre per exigir un
conveni que garanteixi unes condicions laborals dignes i una ocupació estable. Els centres
de treball d’Alstom Manteniment de la província de Barcelona, que tenen com a principals
clients Metro, Tram i Renfe, van convocar diverses concentracions, coincidint amb la vaga
convocada.

Concentracions contra l’ERO d’Unipost
Els dies 7 i 8 de novembre, i després de les
concentracions provincials realitzades els passats 18 i 25 d’octubre, i en temps de descompte per al tancament del període de consultes,
CCOO ha intensificat la mobilització amb concentracions a les principals ciutats amb centres d’Unipost. CCOO ha fet una crida a tota la
plantilla per aconseguir la major visibilitat possible per rebutjar l’ERO del 25% de la plantilla
així com el desmantellament de l’empresa, i
per cridar l’atenció del Govern perquè eviti la
liquidació d’Unipost i faciliti una solució. La
plantilla dels centres d’Unipost a Catalunya es
va concentrar el 8 de novembre davant la Subdelegació del Govern a Barcelona.

Manifestació unitària
25 de novembre. 18 h. Pl. de la Universitat de Barcelona.
“Ens volem vives, lliures i rebels! Juntes som més fortes”

ACTES DE CCOO PREVISTOS (pendent de concretar algunes hores i alguns llocs, així com alguns actes)
BARCELONA
23 de novembre. Sala d’actes de la seu de CCOO, Via Laietana, 16. 10 h. Assemblea sobre violències que s’exerceixen
vers les dones, i eines per poder-les erradicar. Inauguració a càrrec de Javier Pacheco i Alba Garcia. 10.30 h Taula
rodona amb Begoña Marugán de la Secretaria de la Dona de la Confederació de CCOO sobre el Pacte d’Estat.
Experiències. 12.30 h Acció i lectura del manifest a la Via Laietana.
GRANOLLERS
25 de novembre. 12 h. Plaça de la Porxada. Performance.
Ho organitza: Taula d’Igualtat de Gènere de Granollers (on participa CCOO).
MATARÓ
20 de novembre. 19 h. Pla d’en Boet. Xerrada debat: “Pacte nacional contra la violència masclista”.
Ho organitzen: Secretaria de les Dones de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona i Vocalia de Dones Laia
l’Arquera.
25 de novembre. 19.30 h. Ajuntament de Mataró. Acte de rebuig a les violències masclistes.
Projecció del vídeo de denúncia realitzat per la Xarxa d’Espais Joves de Mataró. Lectura del manifest. Música i dansa.
Ho organitzen: CCOO, Teixit de Dones i les entitats del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home.
Hi col·laboren: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones i la Xarxa d’Espais Joves de Mataró.
TERRASSA
27 de novembre. 18.30 h. CCOO de Terrassa (sala Apolo Giménez). El Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Ho organitza: Esquerres de Terrassa.
2 de desembre. La ruta de l’exili. Argelers – Cotlliure – Elna. Sortida guiada per Assumpta Montellà, historiadora i
autora del llibre La Maternitat d’Elna.
12 de desembre. De 10 h a 18 h. VIII Escola Neus Català:
“Violències sexuals”. CCOO Terrassa (sala Apolo Giménez).
TARRAGONA
24 de novembre. Lectura del manifest. Plaça de la
Dona Treballadora.
LLEIDA
24 de novembre. Assemblea: “La cosificació de la dona
com a forma de violència”.
GIRONA
25 de novembre. De 10 h a 18 h. Participació de CCOO
en la Taula d’Entitats. Organitza: Xarxa de Dones de
Girona.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
15 de novembre. 9.30 h. CCOO del Baix Llobregat.
“Protocols per la prevenció de l’assetjament sexual i per
raó de sexe”.
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Manifest de CCOO Catalunya
25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Any rere any ens instem col·lectivament a avançar en
l’erradicació de les violències masclistes, apel·lem a
la complicitat, el compromís i la cooperació de tota
la societat, institucions i organitzacions, i exigim
als poders públics fer efectives i més eficaces les
polítiques.
El pacte d’estat contra la violència de gènere és el
resultat de les pressions del moviment de dones i
feminista, de diverses mobilitzacions, com el #19J, i
de plataformes com el 7-N o Novembre Feminista, de
les quals CCOO forma part, i que, tot i que interpel·la
tots els governs a fer un pas endavant en alguns
aspectes, neix amb moltes deficiències.
A Catalunya, al llarg del 2017, hi hagut 7 dones
assassinades (2 havien interposat denúncies) i 1
menor. Els feminicidis o assassinats masclistes són
el resultat més greu de la violència masclista i n’hem
de ser conscients per abordar-la, prevenir-la i erradicar-la de manera efectiva.
Enguany les campanyes “#NoésNo” o “#JoTambé” ens
mostren tant l’abast de les violències sexuals que
pateixen dones de totes les edats, orígens i condicions com la resposta apoderada i col·lectiva que situa
al centre de l’agenda pública la necessitat de donarhi resposta i de posar fi a la impunitat dels autors.
La situació de les dones refugiades, desplaçades o
víctimes de conflictes bèl·lics lluny de millorar es cronifica davant la passivitat i la impunitat dels governs
i els estats de la Unió Europea.
La Confederació Sindical Internacional (CSI) afirma
que als països industrialitzats entre el 42% i el 50%
de les dones treballadores han estat víctimes d’assetjaments. La xifra se situa entre un 40% i un 50%
a la Unió Europea. La violència masclista en l’àmbit
laboral en forma d’assetjament sexual i per raó de
sexe és una realitat amagada al nostre país. Segons
un estudi de l’Instituto de la Mujer (2006), a l’Estat
espanyol més de 800.000 treballadores declaraven patir assetjament, 180.000 de les quals molt
greu. L’Enquesta de violència masclista a Catalunya
del Departament d’Interior ja el 2010 apuntava que
gairebé 1 de cada 10 dones perd la feina a causa de
l’assetjament sexual o per raó de sexe.
La violència masclista i institucional és una realitat que
en l’actual situació de creixement de les desigualtats
socials i de gènere resultants de les reformes laborals,
les retallades i la precarietat de l’ocupació afecten de
manera específica les dones i n’estan afavorint l’empobriment, la bretxa salarial de gènere i l’exclusió social.
Fer públic el patiment que suposen les agressions psicològiques, físiques, econòmiques o sexuals interpel·la
tota la societat, agents i poders públics.

PER TOT AIXÒ DES DE CCOO DE CATALUNYA EXIGIM:
• L’adopció urgent del pla de seguretat i atenció a les dones desplaçades, refugiades i
demandants d’asil.
• El compliment del Protocol d’Istanbul – GREVIO.
• El desplegament amb partides pressupostàries específiques de les 200 mesures
del Pacte d’estat contra la violència de gènere.
• Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i
homes, i desplegui plenament la Llei del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, amb recursos humans i econòmics suficients.
• Que el Govern de la Generalitat garanteixi amb recursos suficients la xarxa de recursos i serveis locals i comarcals, de protecció, suport i seguiment a les dones que
pateixen violència masclista.
• La garantia d’una cartera bàsica de serveis i prestacions socials per a l’assistència
integral de dones víctimes de la violència masclista.
• La dotació a la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que
pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en
professions feminitzades.
• Que en les relacions laborals s’adoptin mesures de tolerància zero a l’assetjament
sexual i per raó de sexe.
• A les empreses, cal garantir polítiques de no-discriminació cap a les dones i la implementació de mesures per a la contractació i el foment de l’ocupació de les dones.

DES DE CCOO ENS COMPROMETEM A:
• IMPULSAR formació i sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats, de negociació de convenis i plans d’igualtat, a delegades i delegats sindicals.
• PROMOURE les millores de la regulació legal dels drets laborals i de protecció social
de les dones víctimes de violència masclista per part de la parella o exparella.
• REFORÇAR la negociació de protocols d’actuació davant l’assetjament sexual i per
raó de sexe.
• AFAVORIR la col·laboració i el treball en xarxa amb el conjunt de les administracions,
organitzacions i associacions de dones en la lluita per a l’erradicació de la violència
masclista a la feina i a tot arreu.
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CCOO fa una crida a participar a la
manifestació del 18 de novembre
contra les agressions feixistes
Prou impunitat i en defensa de la convivència en la diversitat
CCOO de Catalunya dona suport i s’ha adherit, conjuntament amb el CITE (Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers), a la convocatòria feta pel moviment social Unitat contra el Feixisme i el
Racisme d’una manifestació que du el lema: “Unim-nos contra les agressions feixistes, prou impunitat,
defensem la convivència en la diversitat”. La manifestació tindrà lloc el dissabte, 18 de novembre, a
Barcelona, les 12 h, a la Via Augusta - Ganduxer - FGC Bonanova.
Els convocants de la manifestació han fet aquest manifest:

Al llarg de les últimes setmanes
hem vist un auge preocupant
d’accions violentes per part de
grups feixistes que han gaudit
d’una impunitat inacceptable.
Al Congrés espanyol, el PP va impedir una declaració institucional de
condemna de les greus agressions
feixistes a València del passat 9
d’octubre.
El PP i diverses organitzacions convocants tampoc no han denunciat
les agressions feixistes al voltant
de les recents i importants manifestacions a Barcelona.
El feixisme creix a Europa: l’FPÖ
amenaça d’entrar al Govern
d’Àustria i Le Pen podria guanyar les
properes presidencials a França.
Ara, l’extrema dreta amenaça de
tornar a sortir del clavegueram a
casa nostra.

La societat catalana està immersa
en debats importants. Fem aquests
debats de manera democràtica
i cívica, però no donem oxigen a
l’extrema dreta, en cap concepte ni
sota cap bandera.
De punts de vista i de sentiments
nacionals, hi caben tots, però el
feixisme no és un punt de vista ni
un sentiment nacional, sinó que és
un crim, en potència, contra tota la
humanitat.
Totes les forces democràtiques i
progressistes s’han d’unir en un crit
unànime: no passaran!
Per tot això, ajuntem-nos, persones de totes les edats, de totes les
procedències, de totes les sensibilitats, en aquesta manifestació unitària contra la presència de grups
feixistes a casa nostra i arreu.
Celebrem i defensem la riquesa i la
diversitat de la nostra societat.

CCOO lamenta la mort de la companya Elsa Oblitas
El passat mes de setembre, en el marc de la Diada del Treball Digne de
CCOO de Catalunya, la companya Elsa Oblitas, ja molt malalta, recollia
el carnet solidari del sindicat juntament amb les seves companyes
del grup de dones bolivianes Libélulas. El passat dia 7 de novembre
l’Elsa ens va deixar, però mai no oblidarem la seva empremta de dona
lluitadora i solidària.

X Trobada de
Tardor de l’Àrea
de Previsió Social
Complementària
de CCOO de
Catalunya
El proper 23 de novembre, a la sala 11
de la seu de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, de Barcelona), se celebrarà
la X Trobada de Tardor per a membres
de comissions de control de plans de
pensions del sistema d’ocupació, organitzada per l’Àrea de Previsió Social
Complementària de CCOO de Catalunya.
A la X Trobada de Tardor s’abordarà,
principalment, la introducció dels actius
coneguts com a inversions alternatives
a les carteres dels fons de pensions del
sistema d’ocupació. A la jornada, hi intervindran tècnics i professionals que
permetran abordar la qüestió des de diversos punts de vista: del consultor, de
l’entitat gestora, de l’àmbit acadèmic, de
la ISR (inversió socialment responsable)
o del sindical.
A la reunió del proper dia 23 de novembre també s’analitzarà la revisió de la Directiva europea sobre plans de pensions
d’ocupació, coneguda com a IORP II. En
aquest enllaç trobareu el programa:

http://bit.ly/2hpqDh8
I et pots inscriure aquí
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La Xarxa d’Acció Solidària tanca
amb èxit la campanya de recollida
de material escolar
El 15 d’octubre, la Xarxa
d’Acció Solidària (XAS), promoguda per CCOO —entre
altres entitats—, va tancar
la cinquena campanya de
recollida de material escolar.
Un any més, la campanya ha
resultat un èxit per la quantitat de material recollit, per la
participació solidària d’afiliats i afiliades, i pel treball fet pels delegats i delegades del sindicat a les empreses i també pels territoris. Són més de 50
caixes de material escolar recollit que hem distribuït a desenes d’escoles
de Barcelona, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, la Catalunya Central,
el Vallès Oriental, el Maresme i Osona. Com cada any, els criteris de distribució prioritzen les escoles públiques de barris amb alt risc d’exclusió
social i les escoles que apliquen el criteri de la socialització del material
per arribar al màxim de nens i nenes.
Durant els propers dies, la XAS inicia de nou la seva campanya de Nadal,
amb el lema “Cap nen i nena sense joguina i sense material escolar”.

La plantilla de la Federació
de Persones Sordes de
Catalunya (FESOCA) fa
quatre mesos que no cobra
Des de fa quatre mesos, la plantilla de la Federació de Persones Sordes
de Catalunya (FESOCA) no ha rebut la seva nòmina. Per denunciar-ho, i
amb el suport de CCOO, han decidit adreçar una carta al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per demanar que
es posi solució a la seva situació. Igualment, han impulsat una aturada
de serveis entre el dilluns 13 i el diumenge 26 de novembre que afectarà el 40% dels seus serveis.
La FESOCA és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció
a 30 associacions i més de 30.000 persones sordes de Catalunya.
Es manté econòmicament en un 80% de subvencions diverses de la
Generalitat, i també del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona. L’altre 20% depèn de subvencions privades. La més important, la subvenció del 2017-2018, del Departament de Treball, a hores d’ara encara no ha estat assignada. Aquesta
situació s’ha vist agreujada per la intervenció dels comptes per part
de l’Estat.

CCOO de Catalunya celebra el 25è aniversari de la
Fundació Arxiu Històric recordant Cipriano García
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, amb el suport de
l’Ajuntament de Castelldefels, ha organitzat l’acte “Recordant Cipriano
García”, que tindrà lloc al Castell de Castelldefels (av. de Manuel Girona,
s/n, de Castelldefels), el proper dia 20 de novembre del 2017, a les 18
hores. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició “Cipriano García. Els
valors de la dignitat obrera”, que recull la trajectòria vital de l’històric
sindicalista i polític, lligada als valors de compromís amb la millora de
les condicions de vida i de treball de la classe treballadora.
Aquest any fa 25 anys que CCOO de Catalunya va fundar la Fundació
Arxiu Històric de CCOO, el 1995, i arran de la mort de Cipriano García, la
fundació va passar a denominar-se Fundació Cipriano García.
El 2017 és també el 90è aniversari del seu naixement, de manera que
pretenem donar a conèixer a les noves generacions la figura de Cipriano
García (Manzanares, Ciudad Real, 1927 - Castelldefels, Barcelona, 1995)
—emigrant a Catalunya i lluitador a Comissions Obreres i al PSUC fins
al final dels seus dies— amb l’objectiu de reivindicar el seu nom i les
seves idees per generar un debat que faci reflexionar sobre la societat
que volem i la societat que estem construint.

Intervindran a l’acte: Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels; Candela
López, primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Castelldefels;
Andreu Mayayo, catedràtic d’història de la Universitat de Barcelona, i
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
Presentarà l’acte: Josep M. Romero, secretari general de la Unió
Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.
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CCOO presenta un estudi que mostra com la precarietat
laboral llastra l’economia a mitjà termini
CCOO de Catalunya ha presentat un estudi amb
dades molt rellevants que mostren com la precarietat laboral està llastrant l’economia a mitjà
termini. Segons l’estudi elaborat per la Secretaria de Treball i Economia del sindicat, les dades
econòmiques situen un escenari de recuperació
que malauradament no es trasllada al conjunt de
la població si tenim en compte la precarietat al
mercat de treball i la persistent desigualtat social. Mentre diferents institucions internacionals
alerten sobre els perills inherents al caràcter
estructural de la subocupació, al mercat laboral
s’anuncia un alentiment en la creació d’ocupació
i assistim a la primera baixada del salari mitjà
des de fa més de 10 anys.
Salaris a la baixa
L’estudi basa l’explicació en dues línies argumentals. En primer lloc, la precarietat que s’ha
instal·lat al mercat de treball en el marc de les
polítiques d’ajust i les reformes laborals i que
posa en evidència la mateixa Enquesta de població activa. Les dades parlen per si mateixes i
ens diuen que el 76,5% dels treballadors i treballadores catalans a temps parcial (328.000) van
guanyar menys de 1.000 € (salari a temps complet). També es destaca que un 50,9% dels assalariats i assalariades amb contracte temporal va
tenir un salari inferior a 1.299 € davant un 22,6%
d’assalariats amb contracte indefinit. El salari
mitjà dels que no tenen més que l’educació primària és de 1.383,7 € davant els 2.380,4 € dels
que tenen educació superior. El 71,2% dels menors de 25 anys té un salari brut mitjà inferior
a 1.229,3 €, i la bretxa de gènere es manté a

prop del 25% amb un salari mitjà dels homes
de 27.514,06 € i de 20.946,56 € per a les dones.
Important dèficit d’oferta de treball
En segon lloc, estudis recents alerten de
l’existència d’un dèficit d’oferta que no queda
reflectit a les estadístiques en ús i que explica
per què la creació d’ocupació no s’ha vist acompanyada d’un augment dels salaris. Això explica
que tot i reduir-se més l’ocupació (8%) que el
nombre d’actius (5%), s’ha reduït encara més
el nombre d’hores treballades (15%), que ha
passat de 124.388 milions (2008) a 105.272 el
2016. A més, si sumem el nombre de parcials
involuntaris a Catalunya als “desanimats” i als
inactius hi ha 783.711 persones que pateixen

un dèficit d’oferta al nostre mercat de treball. Els
261.965 treballadors parcials involuntaris suposen en si mateixos un dèficit d’oferta de 130.000
llocs de treball. Més del 56% d’aquests treballadors parcials involuntaris voldrien tenir una feina
a temps complet.
Aquest desajustament que llastra la recuperació
dels salaris requereix mesures específiques al
mercat de treball en el marc de la recuperació
econòmica que, perquè sigui sostinguda en el
temps, i menys vulnerable als cicles econòmics
necessita un creixement inclusiu.
L’informe sencer, el trobareu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2AIgcgQ
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HÚBER BALLESTEROS, secretario de la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro)

“A pesar de los acuerdos de paz,
en Colombia se sigue persiguiendo
a sindicalistas”

Nos hemos reunido con Húber Ballesteros, sindicalista colombiano y secretario de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro),
integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del nuevo partido
Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (FARC). Húber fue encarcelado
durante 3 años por defender los derechos humanos laborales, lo cual refleja
la situación de violencia antisindical
que se ha llevado la vida de miles de
sindicalistas en Colombia.
Ballesteros fue puesto en libertad tras
los acuerdos de paz, pero no podemos olvidar que todavía se denuncia
la permanencia de presos políticos
en las cárceles colombianas. Salió de
la cárcel el pasado enero tras pasar
encerrado 3 años y medio por “falsas
acusaciones” de revolución agravada y
financiación al terrorismo.

¿Podría resumir su militancia sindical y política en pocas palabras?
Bueno, mi experiencia sindical empieza hace 31
años cuando ingresé en un sindicato de campesinos. Luego, en el año 1995, llegué al Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos del Sector
Portuario, después de haber sido presidente de un
sindicato departamental de pequeños agricultores
durante varios años. Esto me llevó al Comité Ejecutivo de Fensuagro donde he ocupado los cargos

de responsable de Organización de la Secretaria
de Organización, de secretario general y de vicepresidente.
Hace 4 años fui propuesto por sindicatos campesinos y trabajadores mineros y de la salud, junto con
uno del sector de profesores, para formar parte
del Comité Ejecutivo Nacional de la Central, al que
se llega por voto directo de los trabajadores. En
este comité he ocupado uno de los 21 cargos que
tiene la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy soy
responsable del Departamento de Relaciones con
Sectores Sociales no Sindicalizados de la Central.
Llevo 4 años en este cargo de los cuales he pasado
3 y medio en la cárcel, y continuaré hasta que haya
elecciones, seguramente en 2018, para elegir de
nuevo el Ejecutivo de la Central.
Este ha sido mi recorrido en la actividad sindical,
principalmente en el sector campesino y en el sector de trabajadores de la industria.
¿Cómo se desarrolla el postconflicto actualmente?
Nosotros llamamos a esta etapa el postacuerdo de
voto, ya que sabemos que hay un acuerdo de paz
que consta de 6 puntos de diálogo con el Ejército
de Liberación Nacional que ha ido avanzando y se
ha acordado un alto el fuego a partir del 2 de octubre, pero esta etapa de postacuerdo ha sido difícil
por 2 razones fundamentales.
La primera es que nosotros consideramos que
iba a ser una etapa de disminución de la persecución a los trabajadores sindicalizados, es decir,
de su criminalización y de su encarcelamiento o
asesinato, pero no ha sido así. La persecución se
ha mantenido constante y tenemos 20 compañeros entre las 150 víctimas del movimiento social
en Colombia. Esas 20 personas son dirigentes o
afiliados sindicales de varios sectores. Esa ha sido
la parte más difícil.
La segunda razón ha sido la continuidad de unas
políticas económicas aplicadas por el Gobierno

que afectan a los trabajadores y al pueblo en materia salarial y tributaria, y que afectan, entre otras
cosas, a las pensiones y a los servidores públicos.
Por otro lado, podemos ver el escaso cumplimiento que se ha dado a los acuerdos transitorios de
normalización.
En un año solo se han aprobado 8 leyes y actos legislativos que incorporan a la Constitución, a nuestra normatividad legal, los acuerdos de La Habana,
y no vamos ni por la mitad de los decretos, leyes o
actos legislativos que requiere la implementación
normativa. Esto está teniendo un trámite demasiado lento incluso cuando se aprobaron los acuerdos
para ejecutarlos rápidamente y con la mitad de
tiempo y de los debates del Parlamento.
Este acuerdo ha sido traumático. Sin embargo, ha
despertado en muchos sectores de la sociedad,
incluidos nosotros como Central, la necesidad de
involucrarnos de manera directa y permanente en
la implementación de los acuerdos. Hemos presentado 2 proyectos de ley que tienen que ver con
el punto 2 de los acuerdos de La Habana y con la
participación política. Por lo tanto hay una actividad importante del movimiento sindical y social en
Colombia que exige su implementación.
En este contexto, ¿cómo se posiciona el sindicato y qué reivindica en virtud de haber sido
una víctima no reconocida?
En la Central, y en todas las organizaciones que
incluye, se está trabajando para que en el punto 3
se reconozca a la Central como una organización
víctima del conflicto y también de la persecución
del Estado. La mayor parte de las víctimas lo han
sido por culpa del paramilitarismo e incluso por acciones de agentes del Estado.
Consideramos que el punto 3 nos garantiza una
posibilidad tanto en la condición histórica de la
verdad como en la intervención que las organizaciones sindicales y sociales puedan hacer ante
la justicia especializada para la paz o que todos
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los victimarios —insurgencia, fuerzas militares,
empresarios, políticos y demás— tengan que
comparecer para conocer la verdad histórica del
conflicto. Estas 2 acciones nos darían la posibilidad
de conocer la verdad, una exigencia del sindicalismo, saber quién estuvo detrás de las decisiones
de perseguir, asesinar y encarcelar a los dirigentes
sindicales de Colombia.
Estamos trabajando en la reparación colectiva hacia la Central, que no está reñida con las reparaciones individuales que a cada víctima le deba el
Estado, pero se requiere una reparación colectiva
porque la guerra sucia en Colombia tuvo entre sus
objetivos diezmar al movimiento sindical hasta que
no tuviera poder para hacer llegar sus exigencias a
la agenda pública, es decir que acallara sus reivindicaciones por miedo a la persecución del Estado.
Exigimos esa reparación colectiva como Central
Unitaria de Trabajadores y hemos intervenido presentando proyectos de ley para garantizar el derecho a la sindicalización y a la protesta social.
¿Qué opina de la entrada de Colombia en la
OCDE?
Internacionalmente nosotros tenemos 2 objetivos:
el primero es incluir a Colombia como uno de los
25 países del mundo donde más se violan los derechos humanos y laborales, una lista de 25 elaborada por la OIT para poder hacer un enfoque especial
sobre el caso colombiano.
El segundo es impedir el ingreso de Colombia en la
OCDE hasta que no cumpla con los compromisos
internacionales que ha hecho con la UE, los EE. UU.
y Canadá para los tratados de libre comercio. Asimismo que se garantice la no persecución de los
sindicalistas colombianos, que haya normas que
permitan esa sindicalización, es decir, que haya
garantías para la protesta social y la sindicalización, y que se ponga fin a la tercerización laboral.
Estos son los 2 objetivos que hay que cumplir en
Colombia antes de entrar en ese club al que llaman
“de países ricos”.
Hablemos del nuevo partido político FARC.
¿Cuáles son las líneas prioritarias de lo que se
quiere llevar a cabo políticamente?
El principal objetivo del partido recientemente
creado, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común , tiene como prioridad la implementación de
los acuerdos, y para ello propone lograr una amplia convergencia de los sectores democráticos y
de la izquierda para las elecciones del 2018 y poder garantizar la implementación de los acuerdos.

Plantea también la necesidad de generar políticas
sociales que beneficien a la población colombiana
y que se resumen en su propuesta de un Gobierno para el buen vivir de la población colombiana.
Propone para los colombianos la necesidad de
industrializar y modernizar el país, para cambiar
el modelo de desarrollo, que se basa solo en una
economía extractiva, de una reprimarización de la
economía en Colombia. Propone seguir discutiendo los aspectos de la problemática de nuestro país
que no fueron discutidos en La Habana, como, por
ejemplo, que el nuevo Gobierno establezca la posibilidad de una asamblea constituyente abierta, es
decir, un escenario nacional constituyente democrático en el cual los ciudadanos, a través de sus
organizaciones, puedan plantear propuestas de
cambios constitucionales que superen problemas
como el de la corrupción en nuestro país, que es
muy alto (entre el 10% y el 12% del presupuesto
de la Administración se queda en la corrupción).
También plantea poner fin al estado de sitio permanente, es decir, modificar el régimen militar
de nuestro país, por el de un país que no está en
guerra con otros países, y mediante el diálogo interno cambiar esa concepción del régimen militar
colombiano.
Sugiere también que el desarrollo del país se haga
sin afectar el medio ambiente, es decir, que tenga,
por supuesto, una prioridad frente al modelo de
desarrollo. Y propone que el nuevo Gobierno mantenga un respeto por la autodeterminación de los
pueblos, en tanto que los gobiernos anteriores han
sido una punta de lanza de la agresión en América
Latina a los países que han logrado regímenes democráticos como Brasil o Argentina y, ahora, con la
revolución bolivariana, en Venezuela
¿Ha estado en la cárcel 3 años, como ha sido
tu experiencia en ella como sindicalista?
En Colombia somos muchos los líderes sindicales
de diferentes sectores, como el de magisterio, los
sectores petroleros, los agrarios… que hemos pasado por la cárcel y hemos sufrido experiencias
traumáticas, que afectan a la familia, a la organización, al trabajo… Pero también tiene aspectos
positivos, en tanto que se puede leer y escribir, y
ver la actividad política, social y sindical sin estar
permanentemente involucrado en ella; uno reflexiona sobre lo que se está haciendo bien y mal,
y puede hacer propuestas que el activismo diario
no le permite.
Sin ser una situación deseable para nadie, creo
que uno encuentra en la prisión un resumen de lo

que hay en el país: todos los males, toda la corrupción y, por supuesto, también, una diferenciación
de clase. Los políticos que han robado al país viven
en cárceles VIP, cárceles resort, mientras que las
demás personas sin dinero lo pasan muy mal, en
estas instituciones totalmente corruptas, en la cuales se encuentran historias de vida de personas del
paramilitarismo o con causas criminales sociales
que efectivamente no es posible desligar de situaciones económicas y políticas.
Actualmente, ¿tiene miedo? ¿Y la sociedad
colombiana tiene miedo?
Bueno… Uno siente temor, pero miedo, no. La sociedad colombiana no creo que tenga miedo a día
de hoy de la violencia, porque entre el 73% y 74%
de la población colombiana vive en las ciudades,
que es donde el conflicto, como el paramilitarismo,
por ejemplo, ha afectado menos.
Actualmente la sociedad colombiana está muy
polarizada por el papel que han desempeñado los
medios de comunicación. Yo diría que la sociedad
está esperanzada con los acuerdos y con que se
cumplan.
En lo personal y sindical, tenemos que lidiar con
situaciones que no son buenas, situaciones que
van desde tener que ir con coches blindados a ir
con escoltas o sacar a los familiares del país, como
es el caso de mi propia hija. Estamos decididos a
seguir trabajando por nuestro país, por los derechos de los trabajadores y por la situación general
del pueblo colombiano. Esto no se puede hacer con
miedo, hay que dejarlo a un lado.
Húber Ballesteros reconoce la necesidad de industrializar y modernizar Colombia para cambiar el modelo de desarrollo, que se basa actualmente en una economía extractiva. En este
contexto, vemos el papel que quiere representar
el nuevo partido político de las FARC, que tiene
como prioridad la implementación de los acuerdos, y para ello propone lograr una amplia convergencia de los sectores democráticos y de la
izquierda para las elecciones del 2018.
La lucha sigue en Colombia, aunque no en calidad de conflicto armado. Ante los retos que
depara el futuro para el país sudamericano, Ballesteros expresa: “Estamos decididos a seguir
trabajando por nuestro país, por los derechos
de los trabajadores y por la situación general
del pueblo colombiano. Esto no se puede hacer
con miedo, hay que dejarlo a un lado.”
Michela Albarello

