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Els secretaris generals de
CCOO i UGT entren a Registre
la vaga laboral del 8 de Març
Vaga de 2 hores per torn amb el lema “Ens plantem”, contra la bretxa salarial, contra els
salaris de misèria i contra les violències masclistes

El passat 20 de febrer, els secretaris generals de
CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i d’UGT de
Catalunya, Camil Ros, van entrar al Registre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat la convocatòria de vaga laboral
per al 8 de Març.
Ambdós sindicats han convocat vaga laboral de
2 hores per torn amb el lema “Ens plantem”,
contra la bretxa salarial, contra els salaris de
misèria i contra les violències masclistes.

Tota la informació la pots trobar aquí

8
de

MARÇ

Horaris de la convocatòria de
vaga del dia 8 de Març del 2018
La vaga convocada serà de 2 hores en cadascun
dels torns de treball del dia 8 de març de l’any
en curs.
En concret,
- per a les jornades partides i per a les jornades
continuades en torn de matí, la vaga serà
d’11.30 hores a 13.30 hores;
- per a les jornades continuades en torn de
tarda, la vaga serà de 16.00 hores a 18.00
hores,
- i per a les jornades continuades en torn de nit,
la vaga es farà durant les dues primeres hores
del torn nocturn que comenci en la jornada del
dia 8.
Excepte en els sectors i empreses en els quals es
notifica expressament un horari diferent per als
següents torns de treball:
Sector de transports de viatgers:
- per a les jornades continuades en torn de matí,
la vaga serà de 07.00 hores a 09.00 hores;
- per a les jornades continuades en torn de tarda,
la vaga serà de 18.30 hores a 20.30 hores.

Sector sanitari:
per a les jornades continuades en torn de matí, la
vaga serà de 08.00 hores a 10.00 hores.
Sector de lleure educatiu i sociocultural:
- per a les jornades continuades en torn de matí,
la vaga serà de 12.00 hores a 14.00 hores;
- per a les jornades continuades en torn de tarda,
la vaga serà de 18.00 hores a 20.00 hores.
Escoles bressol (excepte les escoles bressol
municipals):
La vaga serà de 15.00 hores a 17.00 hores.
Centres d’ensenyament ordinaris, instituts,
ensenyament reglat, ensenyament no reglat,
universitats, centres especials de treball:
La vaga serà d’11.30 hores a 13.30 hores a
excepció d’aquells centres que fan especialitat
només de la tarda, en els quals la vaga serà de
15.00 hores a 17.00 hores.
Residències de discapacitats, llars
residències i centres de dia de discapacitats:
per a les jornades continuades en torn de matí, la
vaga serà de 10.00 hores a 12.00 hores.

editorial
Les pensions,
un dret i no un
negoci
Les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques i la seva revaloració estan
augmentant de temperatura i, de ben segur,
en les properes setmanes i mesos s’aniran
intensificant. CCOO fa mesos que protesta,
amb la seva Federació de Pensionistes i Jubilats al capdavant, contra el ridícul augment
del 0,25% de les pensions davant d’un creixement molt més elevat del cost de la vida.
Cal lluitar contra això, però també cal defensar el sistema públic de pensions per a tots
els treballadors i treballadores, tinguin l’edat
que tinguin. Aquest és un problema intergeneracional, ja que les pensions són un dret de
tots i totes, i no un negoci. Cal lluitar contra
la idea que el sistema està desbordat, que no
cobrarem pensions públiques en el futur i que
cal fer-se un pla de pensions privat. Aquest
missatge és el mateix que es va escampar
als anys noranta i que es va aturar amb el
Pacte de Toledo, on es va acordar crear el
fons de reserva de les pensions per als moments de baixada de les cotitzacions. Ara que
el PP s’ha polit aquest fons de reserva, és a
dir, els diners de les nostres cotitzacions, li fa
la campanya als bancs i a les asseguradores, i fa córrer que el millor que podem fer és
fer-nos un pla de pensions privat. Un negoci
rodó, fonamentat en l’esforç dels treballadors
i les treballadores, especialment d’aquells
que puguin pagar-se’n un, és clar. Ens hem
de mobilitzar i reclamar ocupació de qualitat
i salaris dignes per a tots els treballadors i
les treballadores. Això serà el que tornarà a
omplir les arques de la Seguretat Social per
pagar pensions en condicions. Que no ens
enganyin.

www.ccoo.cat
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CCOO i UGT convoquen cinc dies
de vaga en el sector de la neteja
d’edificis i locals de Catalunya
Les assemblees de delegats i delegades de CCOO i UGT han decidit convocar
vaga de 24 hores en el sector de la neteja
d’edificis i locals de Catalunya per als dies
8 de març, 4 i 5 d’abril, i 14 i 15 de maig.
Després d’un any de negociacions, aquestes es troben en un punt mort a causa de
la intransigència de la patronal del sector. Els principals punts de desacord són
l’increment i la revisió salarials, l’antiguitat,
la classificació professional i els permisos.
Un cop finalitzada l’assemblea de Barcelona, el passat 20 de febrer va tenir lloc
una manifestació per Via Laietana, que va
finalitzar amb una concentració davant la
seu de Foment del Treball.

CCOO denuncia l’empresa càrnia
TERFRISA per frau en la utilització
de falses cooperatives de treball
associat
CCOO ha denunciat l’empresa càrnia TERFRISA (Vilamalla), una de les principals empreses de la província de Girona, per la utilització fraudulenta de falses cooperatives
de treball associat. CCOO ha constatat que
falses cooperatives cedeixen treballadores i
treballadors a TERFRISA, que cobren un 45%
menys de mitjana del salari que marca el
conveni sectorial i fan unes jornades inhumanes que posen en risc la seva seguretat
i salut laboral. D’aquesta manera, incompleixen la llei de cooperatives de Catalunya, ja
que l’objecte dels contractes és fals i actuen
de mala fe. CCOO demana l’alta efectiva en el
règim general de la Seguretat Social dels 175
treballadors i treballadores d’aquestes falses
cooperatives que operen a TERFRISA i que
passin a la plantilla de l’empresa principal.

La plantilla de BIC Iberia es
mobilitza contra les retallades
Les treballadores i treballadors de l’empresa
BIC Iberia de Tarragona han iniciat mobilitzacions contra la retallada de drets laborals i condicions salarials plantejada per
l’empresa, que ha deixat caducar el conveni
col·lectiu d’empresa i està fent una interpretació interessada del conveni sectorial de
referència. Davant d’aquesta situació, el comitè d’empresa va convocar la plantilla a una
concentració el dimarts 20 de febrer. CCOO
denuncia la manca de voluntat negociadora
de la companyia, que ja ha començat a eliminar alguns dels drets que tenia la plantilla,
fent la seva pròpia interpretació del conveni
provincial del metall.

Les raons
de la vaga
del 8 de Març
Contra els salaris i les pensions de misèria
4 anys de creixement econòmic i encara no ha
arribat a les butxaques de la gent. Les empreses
estan recuperant beneficis i cal que aquests
beneficis arribin als salaris i a les pensions de
jubilació.
• Per la pujada salarial als convenis col·lectius i
la revaloració de les pensions.
Contra la bretxa salarial
De mitjana, les dones cobrem 6.585 € menys de
salari i 805 € menys de pensió que els homes,
perquè patim més la precarietat dels contractes,
perquè som discriminades en la selecció de llocs
de responsabilitat. Això és tant com dir que per
una jornada de 8 hores, les dones treballem
gratuïtament 2 hores. La desigualtat és utilitzada
per mantenir baixos tots els salaris, els de les
dones i els dels homes.
• Per la posada en marxa de plans d’igualtat
reals a les empreses.
• Per l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial.
• Per la ratificació per part d’Espanya del Conveni
189 de l’Organització Internacional del Treball,
sobre el treball digne de les treballadores de la llar.

Contra les violències masclistes
L’any passat 9 dones van ser assassinades
per la seva parella o exparella. L’assassinat és
l’expressió més dura de la violència contra les
dones, que es produeix de moltes maneres,
també en el treball. 1 de cada 10 dones perd la
feina a causa de l’assetjament sexual o per raó
de sexe.
• Per la posada en marxa del Pacte d’estat contra
la violència de gènere amb un pressupost real.
Vives, lliures, unim-nos per la igualtat
• El 8 de Març segueix la vaga laboral de 2 hores
per torn.
• Cada dia, denuncia la discriminació que es
produeix a la teva empresa.

CCOO elabora un mapa interactiu
amb les accions i les mobilitzacions
per a la vaga laboral del 8 de Març
CCOO ha elaborat un mapa interactiu amb
les accions i les mobilitzacions previstes amb
motiu de la convocatòria de vaga laboral del
8 de Març. El mapa recull tota l’activitat dels
dies previs i del mateix dia 8, que està sent
recollida en aquest espai especial de la web
de CCOO de Catalunya: http://www.ccoo.cat/
vaga8m. Aquí trobareu el mapa interactiu amb
les concentracions, assemblees i campanyes
organitzades per a la vaga laboral del 8 de
Març, a més de material gràfic i audiovisual
per a la jornada de vaga.
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CCOO denuncia que no s’estan
fent bé les coses en l’aplicació de
la renda garantida de ciutadania a
Catalunya

Un estudi de CCOO sobre població estrangera a Catalunya mostra l’augment
de l’ocupació sense contracte laboral
en aquest col·lectiu
CCOO ha presentat un estudi sobre la situació laboral de la població estrangera
a Catalunya el 2017, amb un apartat especial per a les treballadores de la llar
estrangeres, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES), amb el
suport del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE).
Aquest informe ens mostra com l’any passat ja s’ha produït el primer increment
de població empadronada estrangera des del 2009, i continua l’augment de
població estrangera ocupada que ja es va iniciar el 2015. També ens indica
que s’incrementa més l’ocupació dels homes que la de les dones i que també
creix més l’ocupació de la població comunitària que la de l’extracomunitària.
Una dada preocupant és que creix l’ocupació sense contracte de la població
estrangera al nostre país.
La taxa de temporalitat és més elevada entre la població estrangera que entre
l’espanyola (39,1% dels homes estrangers i 30,3% de les dones estrangeres
davant del 19,4% dels homes i del 20,3% de les dones de nacionalitat
espanyola). El treball a temps parcial també és superior entre la població
estrangera, i la majoria d’aquests treballadors i treballadores estan en les
anomenades ocupacions elementals i a la restauració i el comerç.
Treball de la llar, dona estrangera llatinoamericana
L’estudi dedica un espai especial a les treballadores de la llar estrangeres,
que representen un 23,8% del total —el 38,8% són d’Amèrica Llatina. Només
un 3% de les dones treballadores de l’Estat espanyol es dediquen a aquesta
feina. La mala notícia és que un 25,2% de les treballadores de la llar ho fan de
manera irregular, sense contracte de treball, fet que agreuja la seva situació o
precaritza encara més la seva relació laboral.
L’informe sencer, el trobareu en aquest enllaç:.

http://bit.ly/2F8Aq8v

CCOO ha denunciat públicament que no s’estan fent bé les coses
en l’aplicació de la renda garantida de ciutadania (RGC), un dret que
va costar molt guanyar i que ara cal defensar en la seva posada en
funcionament. El sindicat fa temps que alerta de la manca de recursos
i de personal, que està posant bastons a les rodes en la gestió correcta
de la RGC, i la gent que la necessita no pot esperar.
En roda de premsa, el sindicat ha mostrat les seves principals
preocupacions en la manera com s’està gestionant la RGC. CCOO
alerta que s’estan denegant moltes sol·licituds que es presenten sense
informar, en absolut, dels motius d’aquesta denegació. Això provoca una
total indefensió dels ciutadans sol·licitants, ja que no poden presentar
recurs davant d’aquesta decisió ni tampoc saben què han de fer ni quan
podran tornar a presentar la sol·licitud. A més, en les atorgades s’utilitza
el silenci administratiu, la qual cosa provoca que els beneficiaris no
tinguin cap informació de si els han aprovat la RGC ni quan la cobraran.
Manca de personal
CCOO també ha criticat com s’ha establert el dispositiu de
l’Administració per atendre la gestió de la RGC amb funcionaris
insuficients (només se n’han contractat 171, sense formació específica)
i que desconeixen el procés de la RGC sol·licitada, cosa que impedeix
l’ajut o l’acompanyament del ciutadà o ciutadana sol·licitant. A més, el
fet que no hi hagi encara cap reglament aprovat del desenvolupament
de la RGC provoca situacions il·lògiques, com que l’Administració
torni a demanar documents i requisits que el ciutadà ja havia lliurat.
Segons els delegats i delegades de CCOO al SOC (Servei d’Ocupació de
Catalunya), en aquests moments s’està donant cita prèvia per al mes
de juliol per registrar la sol·licitud de RGC, quan la llei dona un termini
de quatre mesos per resoldre el tràmit. Aquests treballadors expliquen
també que es produeixen incongruències com ara que s’estiguin
oferint plans d’inserció laboral a sol·licitants amb més de 80 anys. Tota
aquesta situació provoca moments de tensió amb ciutadans que perden
els nervis i que acaba pagant el funcionari de torn.
Finalment, CCOO reclama a l’Administració catalana que posi els
recursos suficients per reconduir aquesta situació i donar resposta a les
necessitats dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania, que
són moltes i urgents.

La bretxa salarial protagonitza el proper
programa de CCOO a Televisió de Catalunya,
que s’emetrà el 10 de març
8-M contra la bretxa salarial és el títol del programa de CCOO a Televisió de
Catalunya del mes de març que també recollirà la vaga laboral convocada el 8
de Març. El programa s’emetrà el dissabte, 10 de març, al voltant de les 00.30
hores (nit de dissabte a diumenge) pel Canal 33. El programa recollirà imatges
destacades de les mobilitzacions del 8 de Març i farà un recorregut per les dades
principals de la bretxa. No us el perdeu!
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CCOO organitza demà, 1 de març, a Sabadell, un
debat sobre el present i el futur de les pensions
Demà dijous, 1 de març, CCOO organitza a
Sabadell el debat titulat “Pensions, present i futur.
Propostes sindicals, compromisos polítics”, amb
presència de representants de partits polítics i
dirigents del sindicat.
L’acte, conduït per la periodista de Ràdio Sabadell
Karen Madrid Ribas, es farà a l’auditori Sala Lacy
(c/ Lacy, 1) a partir de les 17.30 hores. Intervindran
en aquest acte Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya; Carlos Bravo, secretari de

Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO
estatal, i Enrique Rodríguez, secretari general
de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya
Central. A la trobada també hi haurà un debat
amb representants dels partits polítics. Han
confirmat la seva participació Àngels Esteller i
Ruedas, del PP; Isabel López Chamosa, del PSC;
Aina Vidal Sáez, d’En Comú Podem; Sergio del
Campo Estaún, de Ciutadans; Carles Campuzano
i Canadès, del PDeCAT, i Josep Ginesta i Vicente,
d’ERC.

CCOO convoca una
concentració el 6 de
març per unes pensions
dignes
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Continua la campanya de CCOO, conjuntament
amb la UGT, per reclamar la revaloració adequada
de les pensions i la consolidació del sistema
públic de pensions. En aquest sentit, CCOO de
Catalunya conjuntament amb la seva Federació
de Pensionistes i Jubilats, ha convocat una
concentració davant la seu de l’Institut Nacional de
io
la Seguretat Social (INSS) a Barcelona (c/ Sant Antoni
ns
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n
D
i
g
Maria Claret, 5-11), el proper 6 de març, a les 10 hores,
on es reclamaran pensions dignes, molt especialment per a
les dones. Les dones pensionistes pateixen una forta bretxa també en les pensions, que supera
el 32%, perquè han cotitzat molt menys durant la vida com a conseqüència de la precarietat
que suporten en el mercat laboral. Aquesta mobilització es realitza conjuntament amb UGT i la
Plataforma Unitària de la Gent Gran.

Convocatòria de tres
dies de vaga parcial
al mes de març del
personal de RENFE
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La direcció general del Grupo RENFE i RENFE
Viajeros s’ha oblidat, una vegada més, dels
treballadors i treballadores de Catalunya. En les
dues últimes ofertes d’ocupació dels anys 2016
i 2017 a RENFE les places han estat insuficients
i, majoritàriament, centralitzades. En total, en les
dues últimes convocatòries d’oferta d’ocupació
s’han perdut més de 40 places. A tot això, i amb
les convocatòries encara obertes, cal afegir que
s’han perdut més de 30 places de canal de venda
de terminals de viatgers i estacions de Rodalies,
amb la majoria de treballadores i treballadors
sense poder realitzar la formació necessària per
a interventor per falta de relleus, i amb la intenció
de RENFE Viajeros, SA, de privatitzar el servei.
Davant aquest panorama, CCOO ha convocat tots
els treballadors i treballadores de RENFE Viajeros,
SA, a tres dies de vaga parcial, els dies 19, 21 i 28
de març, per pressionar l’empresa.
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CCOO defensa el model d’escola catalana
Montse Ros, secretària d’Organització i Comunicació i portaveu de CCOO Catalunya
Pel seu interès i actualitat reproduïm en aquest número de la lluita digital l’editorial publicada en el Lluita Obrera número 233

Només hi ha hagut una política educativa de
gran consens a Catalunya. La que va definir el
model lingüístic de l’escola catalana. Aquest
model es va construir als barris, abans que
cap llei ho disposés, concretament a Santa Coloma de Gramenet. Es va construir des
de les associacions de veïns, des dels moviments de renovació pedagògica, des dels
ajuntaments del PSUC, des de CCOO. La seva
premissa era no separar les criatures per la
llengua d’origen de les seves famílies perquè
tothom acabés l’escola amb un coneixement
equivalent del català i del castellà. Al País Basc
ho van fer diferent, amb escoles que parlaven
en eusquera i escoles que ho feien en castellà. Aquest model s’ha demostrat més car,
més segregador socialment i menys eficient
a l’hora d’incorporar alumnes de moltes llengües familiars diferents. Era el preferit de Convergència i del PSC, però quan la Generalitat
governada per Pujol va tenir competències
educatives, va optar pel model que ja s’estava
portant a terme en molts barris.
Metodològicament es va optar per
l’anomenada immersió lingüística, que consistia a començar el parvulari exclusivament en
català, llengua del país però minoritzada en l’ús
públic, i a introduir progressivament el castellà i
les llengües estrangeres. Es va treballar amb es-

coles de Finlàndia i el Canadà, i amb el suport
d’universitats, i es va aconseguir una qualitat
pedagògica prou reconeguda. El model no
ha presentat disfuncions significatives, i socialment ha facilitat la comunicació i la convivència en un país fet de migracions successives.
Fa temps que el PP ha buscat encendre un
conflicte lingüístic que aquest model havia
evitat. Va organitzar i finançar denúncies a
escoles exigint que determinades criatures
rebessin les classes exclusivament en castellà, i van acabar obtenint sentències de poc
sentit lingüístic i pedagògic que marcaven el
percentatge exacte d’hores de classe que calia fer en castellà, sense permetre variacions
entre escoles, o per edats, ben recomanables.
Ara, la Unió Europea recomana una estratègia
perquè l’alumnat desenvolupi la “competència plurilingüe”, molt semblant a la pedagogia
de la immersió lingüística però que fa valer les
aproximadament dues-centes llengües que
es parlen a qualsevol gran ciutat europea. És
una bona actualització, i no qüestiona que
l’alumnat, sigui quina sigui la seva llengua
o llengües familiars, convisqui als mateixos
centres, es reconeguin i valorin els seus coneixements, i es fomentin la convivència i la
cohesió social.

Tant de bo CCOO hagués aconseguit totes
les altres reivindicacions històriques en el
camp de l’educació. L’educació laica, per no
separar l’alumnat per creences religioses; la
coeducació, per no segregar per la reproducció de rols de gènere; l’escola inclusiva, per no
segregar per capacitats; l’escola gratuïta, per
no segregar per poder adquisitiu. Aquesta
pluralitat a les escoles faria impossible qualsevol tipus d’adoctrinament i permetria, més
que la “transmissió”, la reconstrucció personal
i la creació de coneixement. Però no ho hem
aconseguit. Les altres polítiques educatives
no han tingut consens i ara tenim escoles
que separen els nens de les nenes; escoles
de pagament, que separen l’alumnat segons
la capacitat de pagament de les famílies; escoles religioses i religions a l’escola pública,
que tenen com a missió la transmissió d’una
doctrina, i un pressupost tercermundista per
fer possible la inclusió educativa de l’alumnat
més desafavorit o amb diversitat funcional. La
prevenció de qualsevol adoctrinament està
en la pluralitat i la inclusió. I molt lluny de les
revàlides i les avaluacions estandarditzades.
Tot el reconeixement de CCOO al personal
educatiu que intenta tirar endavant aquest
model d’escola, que és el que convé a la classe treballadora.

CCOO i la resta de les entitats de Somescola convoquen
concentracions en defensa de la llengua catalana i del
model d’escola catalana
La Federació d’Educació de CCOO fa una crida
a sortir al carrer per defensar el model d’escola
catalana davant dels atacs que està rebent
el nostre sistema d’immersió lingüística. La
comunitat educativa, de manera unitària i en el
marc de Somescola, convoca concentracions a
les places dels ajuntaments de tot Catalunya, amb
el lema “Protegim el model d’escola catalana”,
avui dimecres, 28 de febrer, a les 18.00 hores.
Aquesta mobilització es produeix després de les
declaracions de membres del Govern espanyol,

segons els quals s’utilitzaria l’actual vigència de
l’article 155 per imposar un formulari on s’hauria
de triar l’idioma d’escolarització de l’alumnat al
sistema educatiu català. CCOO entén que aquesta
mesura suposaria afegir una nova segregació,
la lingüística, a les que ja pateix actualment el
nostre sistema educatiu, fruit de dècades de
polítiques neoliberals. Per a CCOO, la defensa del
nostre model de convivència lingüística a l’escola
és una tasca per a tota la comunitat educativa i
tot el país.

