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Manifestació en defensa de
les pensions públiques
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Dissabte, 17 de març del 2018, a les 10.30 hores,
a la plaça d’Urquinaona de Barcelona.
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CCOO i altres organitzacions convoquen una
e
manifestació a Barcelona, a les 10.30 hores,
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I el proper dissabte 17 de març, més
reivindicació i mobilització en defensa
del sistema públic de pensions.

a la plaça d’Urquinaona. Aquesta mobilització
s’emmarca en la campanya que està tenint lloc
arreu de l’Estat, a favor de prendre mesures en
el marc del Pacte de Toledo per consolidar el
sistema públic de pensions i assegurar també la
seva revaloració per adequar-la al cost real de
la vida. A part de la manifestació de Barcelona
també hi ha convocades altres mobilitzacions
arreu del territori català. No hi falteu, ja que les
pensions són cosa de tots i totes, tinguem l’edat
que tinguem.

editorial
Ofensiva social
Aquest 2018 s’està caracteritzant per les
mobilitzacions laborals i socials que s’estan
expressant al carrer. Fa dies que els pensionistes estan portant la seva protesta arreu de
les ciutats de Catalunya i de l’Estat en contra
de la injusta pujada del 0,25% de les seves
pensions. I el passat 8 de març, la lluita contra la desigualtat i la discriminació laboral de
les dones es va concretar en una vaga laboral
i en mobilitzacions als carrers que van significar una fita històrica al nostre país.

Manifestacions en altres ciutats de Catalunya aquí

CCOO es continua mobilitzant en
defensa de les pensions

Davant l’insuficient increment del 0,25% de les
pensions per a l’any 2018 que ha fet el Govern
central, la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya ha tornat a concentrar-se per
la revaloració de les pensions i pel manteniment
del sistema públic de pensions.
Amb el lema “Per un treball digne, per unes pensions
dignes. No al 0,25%”, CCOO, conjuntament amb la
UGT i la Plataforma Unitària de la Gent Gran, ha

impulsat concentracions els dies 6 i 15 de març.
La primera concentració va tenir lloc el dimarts
6 de març, davant de la Delegació del Govern a
Catalunya per reclamar pensions dignes, molt
especialment per a les dones, per la proximitat
del 8 de Març. La segona té lloc aquest matí,
davant la seu de l’INSS, novament per reclamar la
revaloració de les pensions i com a preludi de la
manifestació del proper dissabte.

És clar que els moviments socials estem prenent el carrer i que l’agenda social s’està imposant i reclamant a la política que prengui
mesures perquè hi hagi una manera diferent
de sortir de la crisi i que la riquesa que es
crea es reparteixi també entre els treballadors i les treballadores. Les pensions no són
cosa de pensionistes i jubilats, són un dret
de tots i totes, i tenen molt a veure amb la
feina que tenim i la seva qualitat. Ara ens
hi juguem molt i les hem de defensar amb
dents i ungles. D’altra banda, la lluita contra
la bretxa salarial i per la igualtat no és cosa
de dones. La responsabilitat d’aconseguir
l’equitat plena en el nostre mercat de treball,
amb bones condicions laborals, és de tots i
totes, perquè si no ho fem així ens acabarem
igualant a la baixa, quan la immensa majoria
siguem treballadores i treballadors precaris.
Com diu el nostre secretari general, el corrent del riu ha canviat, i ja no farem ni un pas
enrere. I qui no ho vegi clar, s’equivocarà de
cap a peus.

www.ccoo.cat
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Acció de protesta per la regularització
dels falsos autònoms de la indústria
càrnia

El passat 7 de març, CCOO i UGT van fer un
acte de protesta a la porta de la Llotja de Lleida
per reivindicar un treball digne i els drets dels
falsos autònoms que treballen a la indústria
càrnia, així com per exigir a les patronals i als
empresaris i empresàries del sector que regularitzin la situació d’aquests treballadors i que
deixin d’utilitzar de manera il·legal aquestes
falses cooperatives. La protesta va tenir lloc
amb motiu de la trobada de les patronals del
sector carni de Catalunya i d’Espanya a la Llotja
de Lleida, on es va reunir gairebé la totalitat de
l’empresariat d’aquest sector. Aquesta acció es
va emmarcar en les campanyes sindicals que
CCOO i UGT estan duent a terme en el sector
per posar fi a la mala praxi laboral de les falses
cooperatives de treball i les empreses càrnies.

Històrica vaga laboral del 8 de Març
La vaga laboral de dues hores per torn convocada
el 8 de Març ha estat una mobilització sense
precedents a la història del moviment sindical del
nostre país. Els sindicats CCOO i UGT han fet una
aportació decisiva a la vaga feminista convocada,
traslladant la reivindicació als centres de treball
i implicant tant dones com homes en la lluita
contra la bretxa salarial, contra els salaris de
misèria i contra les violències masclistes. Ha
estat fonamental la confluència amb moltes
altres organitzacions i entitats per aconseguir
l’èxit d’aquesta vaga.
CCOO va realitzar a Catalunya més 600
assemblees a grans empreses i desenes d’àmbit
territorial i de sector, i es va rebre un centenar
d’adhesions d’ajuntaments i consells comarcals
de Catalunya. També es van rebre més de 600

Suport a la manifestació contra el
feixisme i el racisme del 17-M

CCOO dona suport a la manifestació convocada
a Barcelona per la plataforma Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, el proper dissabte 17 de
març, amb el lema “Drets per a tothom. Unimnos contra el feixisme i el racisme”. La manifestació començarà a les 12 hores, al parc Josep
Maria Serra Martí de Nou Barris i anirà fins la
plaça de la República (13 hores) i la plaça del Virrei Amat (14 hores). Aquesta manifestació forma part de les mobilitzacions que es faran arreu
del món, el 17 de març, amb motiu de la celebració aquest dia de la Jornada Internacional
contra el Racisme i el Feixisme. Els convocants
volen denunciar el racisme institucional que es
viu a l’Estat espanyol amb la llei d’estrangeria,
a Europa amb els acords amb Turquia i amb
l’aixecament de murs per tot arreu.

Tres dies de vaga parcial durant el mes
de març a Renfe

En les dues últimes ofertes d’ocupació dels
anys 2016 i 2017 a Renfe, les places han estat
insuficients i, majoritàriament, centralitzades.
En total 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 fer d’interventor
per falta de relleus, i amb la intenció de Renfe
Viajeros, SA, de privatitzar el servei. Davant
d’aquest panorama, CCOO ha convocat tots els
treballadors i treballadores de Renfe Viajeros,
SA, a tres dies de vaga parcial: el 19, 21 i 28
de març.

Èxit de seguiment de la primera jornada de
vaga al Sector de la Neteja d’Edificis i Locals
CCOO ha valorat com un gran èxit de seguiment
la primera jornada de vaga de 24 hores al Sector
de la Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya
que va tenir lloc el 8 de març. El sector va estar
pràcticament aturat tot el dia. CCOO i UGT han
convocat 5 dies de vaga en el sector: el 8 de
març, el 3 i 4 d’abril, i el 14 i 15 de maig. El motiu
fonamental és el bloqueig de les negociacions
del conveni col·lectiu. La convocatòria de vaga
està fonamentada en el fet que les treballadores
i treballadors del sector no poden seguir
perdent poder adquisitiu ni renunciar a drets ja
aconseguits i establerts en el conveni, perquè es
tracta d’un sector cada vegada més precaritzat a
causa de la gestió d’algunes empreses.

adhesions a la vaga de dues hores per torn de
comitès d’empresa, juntes de personal i seccions
sindicals d’empreses de l’àmbit privat i del
públic. A més, al llarg del dia 8 es van continuar
rebent noves mostres d’adhesió de moltes més
empreses, cosa que va indicar que el seguiment
de la vaga i de les mobilitzacions va ser massiu.
A la tarda van tenir lloc moltes manifestacions
arreu de Catalunya, entre les quals va destacar
la de Barcelona, que va ser massiva i històrica,
amb centenars de milers de participants, dones
i homes. En definitiva, una jornada històrica
de reivindicacions que el sindicat portarà a les
empreses i a les negociacions dels convenis amb
les patronals i de l’Acord interprofessional de
Catalunya.
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Un informe de CCOO quantifica les discriminacions
de les dones en el mercat de treball
CCOO ha presentat, com cada any, un informe
sobre les condicions de vida i de treball de les
dones a Catalunya, informe que un cop més ens
ha ofert una realitat lluny de l’equitat per raó de
gènere. A l’informe, hi veiem que la recuperació
econòmica no es tradueix en una recuperació
ni del poder adquisitiu ni de les condicions de
vida i laborals per a la població en general i molt
especialment per a les dones.
A Catalunya, les dones més grans de 16 anys són
el 52% de la població, però, en canvi, només són
el 47% de la població activa. La taxa d’activitat
pràcticament es manté (67% homes i 56,8%
dones), però continua sent 10 punts superior per
als homes.
El 49% de les dones forma part de la població
ocupada, i el 8% es troben en situació d’atur.
La quantitat de dones inactives i aturades és
superior a la quantitat de dones ocupades. En
canvi, entre els homes de 16 anys i més, el 59%
estan ocupats, el 8% estan aturats i 1 de cada 3
consta com a inactiu.
S’observa un biaix de gènere important en la
inactivitat en el bloc de motius per tenir cura
d’infants, persones dependents o tenir altres
responsabilitats familiars o personals, ja que és
un motiu per al 26% de les dones inactives i tan
sols ho és per al 3% dels homes.
Més dones aturades
La taxa d’atur de les dones és superior a la dels
homes. 1 de cada 8 dones actives i 1 de cada
10 homes actius està a l’atur. La situació de
crisi econòmica i la manca d’ingressos familiars
són el motiu pel qual dones que fins ara no
havien format part de la població activa tenen la

necessitat de buscar una feina remunerada. Dels
31 als 44 anys són majoritàriament les dones les
que busquen feina per primera vegada.
Després de sis anys de reformes laborals, les
noves legislacions fan que la permanència a
l’atur més de 2 anys sigui la situació en què es
troben el 39% de les dones aturades i el 34%
dels homes. Més de la meitat de les dones
aturades ho estan des de fa més d’un any, i poc
menys de la meitat dels homes. Situació d’atur
estructural significativament feminitzat tot i el
nivell de formació més alt de les dones.
Feines feminitzades
Persisteix la divisió sexual gairebé a totes
les categories laborals. Les dones estan
sobrerepresentades en serveis de restauració
i comerç i treballs de tipus administratiu. En
general les dones estan sobrerepresentades
en els treballs menys qualificats. Els homes,
en canvi, estan sobrerepresentats en treballs
d’execució qualificats, treballs de maquinària i
direcció.
El 74% de tota l’ocupació a temps parcial és de
dones, i només el 42% de l’ocupació és a jornada
completa. La contractació a temps parcial
sempre és superior en dones i més elevada en
el sector privat que en el públic. La diferència
per sexes més important, la trobem en el sector
privat, on la taxa de contractació a temps parcial
de les dones és 18,6 punts superior. La gent jove
de 16 a 19 anys és la que pateix més parcialitat,
el 73% de les dones i el 38,8% dels homes.

El motiu principal, tant per a dones com per a
homes per treballar a temps parcial, és no haver
pogut trobar feina a jornada completa. Recordem
que el contracte a temps parcial té efectes
sobre les condicions de vida presents i també
impacta negativament sobre les pensions i altres
prestacions contributives generades, fet que
contribueix a mantenir i a incrementar la bretxa
de gènere.
Gairebé 9 de cada 10 contractes registrats el
2017 són temporals tant per a dones com per a
homes. La taxa de temporalitat de les dones es
col·loca, per primera vegada des del 2014, per
sobre de la dels homes: 23,6% dones (1 de cada
4 dones) i 19,6% homes (1 de cada 5).
La bretxa salarial és del 24%, és a dir que en
una jornada de 8 hores les dones treballen dues
hores sense cobrar. Les dones amb pensions
contributives suporten una bretxa del 38%.
Tot l’informe, el trobareu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2FyBSSN

Mor l’històric sindicalista de CCOO a Valls, Josep Maria Climent
CCOO de Catalunya lamenta la mort sobtada de
l’històric sindicalista Josep Maria Climent Ferré, a
l’edat de 61 anys. La seva mort ha commocionat
la ciutat de Valls on havia mantingut una intensa
activitat política, sindical i també cultural en
el món casteller ja que era integrant de la

Colla Joves Xiquets de Valls. Climent va ser un
sindicalista de referència de CCOO a l’empresa
MAI-Lear on va ser un delegat molt compromès
i va treballar intensament pels drets laborals
dels seus companys i companyes. Sempre el
recordarem.
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Comencen les negociacions per a la
renovació de l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC)
MATÈRIES I INICIATIVES DE LA NEGOCIACIÓ
El procés de concertació es dissenya al voltant de
cinc grans blocs de matèries i iniciatives:

Les organitzacions sindicals i patronals
més representatives de Catalunya, CCOO,
UGT, Foment del Treball, Pimec i Fepime,
han iniciat el procés de negociacions de
l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC), que constitueix l’eix central de la
concertació entre patronals i sindicats del
nostre país i és, per tant, la base del marc
català de relacions sociolaborals.
Les organitzacions patronals i sindicals
comparteixen el diagnòstic de la necessitat
que la recuperació de la macroeconomia
s’orienti amb claredat cap a un model de
competitivitat modern, eficient i sostenible,
que associï el creixement de l’ocupació i
la qualitat de les condicions de treball amb
la innovació tecnològica i organitzativa,
així com un millor posicionament de les
empreses als mercats, tot encoratjant, al
mateix temps, la seva internacionalització.
Cal que aquestes millores siguin un pilar
fonamental per a la cohesió social.
La concertació social, la negociació
col·lectiva i, en particular, l’Acord
interprofessional de Catalunya —que
orienta els continguts dels processos de
negociació dels convenis col·lectius que
han de renovar-se en un nombre molt
important el 2018— són un catalitzador
essencial a l’hora de reactivar l’economia
i les relacions laborals.

1. La modernització del desenvolupament
de les institucions bàsiques del marc català
de relacions sociolaborals i l’estructura de la
negociació col·lectiva, amb especial èmfasi
en el Tribunal Laboral de Catalunya i la seva
descentralització al territori, i amb l’ampliació de
cobertura dels convenis col·lectius. Es proposa
abordar l’estructura organitzativa dels convenis
col·lectius per millorar el seu nivell de cobertura
i protecció.
2. El compromís de les organitzacions d’abordar
els nous fenòmens de subcontractació i
externalització, les empreses multiserveis, les
problemàtiques de la denominada economia
col·laborativa, les relacions de les empreses
centrals i auxiliars, les noves tendències de
teletreball, etc.
3. La situació de l’organització flexible del treball
i del temps de treball en un equilibri just entre
les necessitats de les empreses i els mercats, i
les necessitats de conciliació i seguretat de les
persones treballadores.
D’altra banda, caldrà analitzar conjuntament el
desenvolupament dels sistemes de prevenció de
riscos laborals i salut laboral.
4. L’actualització i la posada al dia de tots els factors
i elements que contribueixin al desenvolupament
de la modernització de les empreses i a la
innovació tecnològica i organitzativa dels seus
processos productius i de serveis. En matèria
de formació professional és necessari un esforç
comú en la negociació col·lectiva per reactivar
la formació professional contínua i permanent. I
caldrà afavorir els necessaris processos de canvi
cap a la sostenibilitat, tractant les qüestions
relacionades amb el medi ambient i la mobilitat
sostenible.
5. L’acompanyament i l’aprofundiment en
la negociació col·lectiva de la cultura de la
igualtat i la no-discriminació en totes les seves
dimensions, com a factor capaç de conjugar,
d’una banda, major eficiència de les empreses i,
de l’altra, els drets de les persones treballadores.

Presentació pública
del Seminari
Salvador Seguí
El dia 22 de març, a les
18 h, a la sala 42 de la
seu central de CCOO de
Catalunya (Via Laietana,
16, de Barcelona), tindrà
lloc la presentació
pública del Seminari
Salvador Seguí, amb la
conferència: “Salvador
Seguí i el desenvolupament del sindicalisme
de classe a Catalunya”, a càrrec de Juan
Cristóbal Marinello, de la Universidade Nova
de Lisboa, i la presentació del document Una
proposta per a la democràcia, la convivència
i la cohesió social, a càrrec d’Alfons Labrador,
coordinador del seminari.

CCOO celebra la
retirada de l’estàtua
de l’esclavista
Antonio López
CCOO de Catalunya
celebra la retirada de
l’escultura de l’home
de negocis i esclavista
Antonio López López,
marquès de Comillas
i Gran d’Espanya,
que va tenir lloc
el diumenge 4 de
març a Barcelona.
CCOO, juntament amb
altres entitats, fa anys que demanava
aquesta retirada i el canvi de nom de la
plaça on estava ubicada. Any rere any, el
sindicat ho reclamava durant la celebració
del 7 d’Octubre, Jornada Mundial pel Treball
Digne. L’Ajuntament de Barcelona, fent-se
ressò d’aquestes peticions sostingudes al
llarg dels anys, ha retirat aquesta escultura
de l’espai públic i l’ha traslladat al Centre
de Col·leccions del MUHBA. Ara s’obrirà un
procés de propostes per posar un nou nom a
la plaça, ja sense l’estàtua.

