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MANIFESTACIÓ

DISSABTE 14 D’ABRIL DE 2018
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ALTRES MANIFESTACIONS
12 h, plaça de la Independència, Girona
18.30 h, c/ Bruc, 138-140, Manresa

(Davant de les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social)

12 h, plaça de la Font, Tarragona
18 h, plaça de l’Estació, Vic
12 h, plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú
12 h, CONCENTRACIÓ, plaça de la Pau, Lleida
(Davant de la Subdelegació del Govern)

editorial

Les persones,
primer
CCOO és organització convocant de diverses
mobilitzacions aquest cap de setmana. Mobilitzacions molt importants que tenen molt
a veure amb els drets de les persones. Les
primeres manifestacions, les tenim demà al
matí, a Barcelona i altres ciutats de Catalunya, en defensa del sistema públic de pensions. Les pensions són un dret de tots i de
totes, tinguem l’edat que tinguem, i per això
la convocatòria va dirigida a tota la societat,
a tots els treballadors i les treballadores, a
tots els pensionistes i jubilats. Les pensions
són un dret, no un privilegi, i hem d’aturar
els peus a aquells que des de la política i els
lobbys econòmics ens volen fer creure que el
sistema públic de pensions està en situació
de fallida, que els treballadors actuals no cobrarem pensió i que l’alternativa són els plans
de pensions privats. Un negoci rodó que hem
de desmuntar, com ja vam fer als anys noranta amb l’aprovació del Pacte de Toledo.
La segona gran manifestació, la tindrem
diumenge, pels drets i les llibertats, per la
democràcia i la cohesió i perquè els Jordis tornin a casa ara que es compleixen sis
mesos del seu empresonament. El sindicat
sempre estarà en l’avantguarda de les mobilitzacions en defensa dels drets fonamentals
de les persones i en aquest país hem entrat
en una deriva autoritària i repressiva molt perillosa que hem d’aturar tant sí com no. I els
sindicalistes ho sabem molt bé, ja que tenim
uns 400 companys i companyes encausats
arran de les últimes vagues generals, molts
d’ells tocant presó i alguns, a les portes.
Rebel·lió, sedició, terrorisme…: estem escoltant paraules molt gruixudes que res tenen
a veure amb el que en realitat està passant
a Catalunya. Sembla que alguns continuen
instal·lats en el missatge tossut de “Ha sido
ETA”. Intolerable.

www.ccoo.cat
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Diumenge, 15 d’abril, 12.30 h, manifestació “Pels drets i les
llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!”
L’Espai Democràcia i Convivència, de la qual
forma part CCOO, ha convocat aquest diumenge,
15 d’abril, una manifestació a les 12.30 hores a
Barcelona, amb el lema “Pels drets i les llibertats,
per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!”.
La manifestació començarà a la plaça d’Espanya
i anirà per l’avinguda del Paral·lel, on hi haurà
l’escenari des d’on es faran els parlaments.
Aquesta manifestació va tenir un esdeveniment previ
el passat dilluns, 9 d’abril, en què l’Espai Democràcia
i Convivència va organitzar un acte públic amb el títol
“La llibertat d’expressió, en perill”. L’acte va tenir lloc
als Lluïsos de Gràcia de Barcelona i va comptar amb
la participació dels periodistes Neus Tomàs i Pere
Rusiñol, i del catedràtic de filosofia del dret de la UPF,
Josep Maria Vilajosana.

Suport a la Setmana per la Llibertat
d’Expressió
CCOO també ha donat suport a la Setmana per la
Llibertat d’Expressió que organitza la plataforma
No Callarem i que està tenint lloc aquests dies. En
concret, demà dissabte, 14 d’abril, se celebrarà
l’acte “Veus contra la repressió”, coordinat per
Òmnium Cultural. Serà a les 12.00 h, a la Presó
Model de Barcelona i consistirà en un debat per
parlar de la involució dels drets i les llibertats civils
i la repressió, amb Bill Shipsey, fundador d’Art for
Amnesty d’Amnistia Internacional; Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium Cultural; Ben Emmerson
o Rachel Lindon, advocats especialistes en
drets humans i dret internacional, i Txell Bonet,
periodista i parella de Jordi Cuixart.

Campanya de CCOO en defensa de la llibertat d’expressió
CCOO ha iniciat una campanya en defensa
de la llibertat d’expressió. Estem preocupats
pel deteriorament de la democràcia com a
conseqüència dels atacs reiterats a la llibertat
d’expressió i ens sentim obligats a fer sentir
la nostra veu per tal de contribuir a animar la
reflexió i l’acció col·lectiva.

A més, el 18 d’abril, a les 19 hores, tindrà lloc
un acte al Centre Cultural Puerta de Toledo,
de Madrid, al qual assistirà Jesús Maraña
com a moderador d’un espai de debat en
què participarà el secretari general de CCOO,
Unai Sordo; una representant de Jutgesses i

Jutges per a la Democràcia, i tres persones
més que han patit algun tipus de traves en
el seu dret a la llibertat d’expressió. Després
d’un primer torn d’intervencions, es donarà
la paraula a l’auditori i, després, es llegirà el
manifest.

La llibertat d’expressió, la seva qualitat i la
possibilitat d’exercir-la plenament són uns
dels indicadors més rellevants de la salut
democràtica de qualsevol país. Quan s’ataca
la llibertat d’expressió, s’ataca la democràcia i
els drets socials i laborals.
La llarga i dura crisi econòmica, agreujada
per les polítiques conservadores, ha influït
directament en un retrocés intolerable del
dret a la llibertat d’expressió en els àmbits
sociolaborals i sindicals, així com en els artístics
i culturals. És per aquest motiu que el sindicat
ha posat en marxa una campanya en defensa
de la llibertat d’expressió, amb la difusió d’un
manifest i l’elaboració de diversos materials
gràfics.

El manifest:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/manifest_llibertat_expressio.pdf

Signa el manifest
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CCOO aconsegueix la readmissió
d’un delegat acomiadat per Cobra
Després d’un llarg litigi als tribunals, s’ha fet
efectiva la reincorporació a Cobra Instalaciones y Servicios d’un treballador, que, a més,
era delegat de CCOO i membre del comitè
d’empresa. L’empresa va extingir-li el contracte de treball al·legant un cas d’ineptitud per
desenvolupar la seva feina per causes sobrevingudes. Finalment, s’ha fet justícia i aquest
treballador ha recuperat el seu lloc de treball.
CCOO va denunciar des del primer moment
que l’empresa, en comptes d’adaptar el lloc
de treball d’aquesta persona, que pateix una
limitació derivada de causes laborals, va aprofitar l’avinentesa per acomiadar-la, i, per tant,
va actuar amb una clara conducta antisindical.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
ha acabat donant la raó al treballador, que ha
recuperat el seu lloc de treball, adaptat a les
seves circumstàncies.

El sector de la discapacitat es
mobilitza

Les treballadores i treballadors del sector de
neteja d’edificis i locals aproven el principi
d’acord del conveni col·lectiu

Les assemblees de treballadors i treballadores
del sector de neteja d’edificis i locals realitzades
la setmana passada a Barcelona, Girona, Lleida i
Reus van aprovar, per àmplia majoria, el principi
d’acord del conveni col·lectiu. Aquest acord
recull, entre altres matèries, un increment salarial
del conveni: any 2018, 1,6%; any 2019, 1,5%;
any 2020, 1,5%, i any 2021, 1,5%. Respecte a
l’antiguitat, es manté la mateixa regulació del

conveni actual. La ultraactivitat es manté fins al
31 de desembre del 2024. La nòmina s’abonarà
el primer dia hàbil de cada mes. I, finalment, a
partir de l’any 2019 la jornada anual màxima
serà de 1.800 hores.
Per als sindicats, aquestes millores han estat
possibles gràcies a la participació de les
treballadores i treballadors en les mobilitzacions
i la vaga del passat dia 8 de Març.

Continua la vaga indefinida a la restauració de
l’aeroport del Prat
El dimarts 10 d’abril va ser una jornada de
mobilització del sector de la discapacitat, on
CCOO i altres organitzacions van fer una crida
a tota la comunitat de la discapacitat a participar en diferents accions reivindicatives. Treballadors i treballadores, usuaris i usuàries, i
famílies van reclamar un conveni digne, van
protestar contra l’immobilisme de la patronal
i van exigir que la Generalitat compleixi els
seus compromisos.
La mobilització va començar a les 12 hores
amb una concentració davant la patronal Foment del Treball, va continuar amb un dinar de
germanor al parc de la Ciutadella i va finalitzar, a la tarda, amb una concentració davant
la Generalitat.

Acció contra la mercantilització de
la salut
En el marc de la Jornada d’Acció Europea
contra la Privatització i la Mercantilització de
la Salut, el 7 d’abril, va tenir lloc una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona
amb el lema “La salut és tot”. La convocatòria
va ser impulsada per la Marea Blanca i va
rebre el suport de CCOO. Amb aquesta mobilització s’inicia un any de lluita per una salut
no mercantilitzada amb la vista posada en les
eleccions europees del maig del 2019.

Des del dissabte 24 de març hi ha convocada una
vaga indefinida a la restauració de l’aeroport del
Prat de Barcelona, per part del Comitè d’Empresa
de Pansfood, la qual des del primer dia ha comptat
amb el suport unànime dels 420 treballadors i
treballadores que defensen el seu lloc de treball,
els seus drets i les seves condicions socials i
econòmiques. La vaga es va convocar arran
que AENA hagi subhastat i dividit la concessió
denominada Lot 22 amb l’únic propòsit de
precaritzar les condicions laborals, una imposició
que no respecta ni un sol acord dels existents fruit
de la negociació sindical de molts anys.

Durant els dies de vaga han tingut lloc diverses
mobilitzacions a l’aeroport del Prat de Barcelona
i també a Sant Cugat del Vallès, on es troba la seu
de l’empresa Pansfood, SA.
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El 26 d’abril, assemblea i
mobilització amb motiu del Dia
Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball
Amb el lema “Treball segur: és la teva salut, és el teu dret”, el Departament de Salut Laboral
de CCOO de Catalunya ha organitzat una assemblea el proper 26 d’abril a les 9.30 h a la
sala d’actes de CCOO de Catalunya a Barcelona (Via Laietana, 16, planta baixa). Aquesta
convocatòria es fa en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat
en el Treball, que cada any es commemora el 28 d’abril.

9.30 h - 10 h: recepció a la sala d’actes.
10 h - 10.15 h: presentació a càrrec de
Francesc Montoro, responsable de Salut
Laboral de CCOO de Catalunya.
10.15 h - 11 h: presentació del nou
full informatiu “Vigilància de la salut.
La injustament ignorada”, a càrrec de
Marian Rodríguez Requena, responsable
de Salut Laboral de la Federació de
Serveis a la Ciutadania.

28

2018

EL PROGRAMA DE LA JORNADA SERÀ:

DIa Internacional de la SegurETaT
I la SaluT en el TrEbaLL

ABRIL

TREBALL
segur

11 h - 11.15 h: torn de paraules.
11.15 h - 12.15 h: experiències d’acció sindical en la vigilància de la salut.
12.15 h - 12.30 h: cloenda de l’acte a càrrec de Cristina Torre, secretària
d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

12.30 h: sortida i manifestació fins a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona. Concentració i lectura del manifest.

Unai Sordo participa
en una assemblea de
delegats i delegades a
Viladecans
El 26 d’abril, a partir de les 10.30 hores,
l’Atrium de Viladecans acollirà una assemblea
de delegats i delegades de CCOO del Baix
Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf en què
participaran Unai Sordo, secretari general de
CCOO d’Espanya, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. “A l’ofensiva,
salaris, igualtat i pensions” és el lema que
acompanya aquesta assemblea, on també
intervindrà Josep Maria Romero, secretari
general del territori. El dia 25 a la tarda, Sordo
visitarà les seccions sindicals i l’actiu sindical
de diferents empreses que presten serveis a
l’aeroport del Prat.

Mor l’històric sindicalista
del Vallès Oriental Juan
José Fernández Martín
CCOO lamenta la
mort, amb 62 anys, del
company Juan José
Fernández
Martín,
més conegut com El
Rubio, i expressa el
seu condol i suport a
la seva família.
Sindicalista històric, fill de Manolo Fernández, El
Chino, també històric sindicalista de CCOO de la
Tenería de Mollet, Juan José Fernández va ser
secretari general de Química a CCOO de Mollet
i va col·laborar amb Fiteqa al Vallès Oriental.

CCOO fa una crida a participar en les manifestacions
del Primer de Maig
CCOO de Catalunya està organitzant les manifestacions del Primer
de Maig del 2018 que tindran lloc a Catalunya, concretament a
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. La manifestació
de Barcelona es convocarà conjuntament amb UGT, a les 11.30
hores, a la ronda Sant Pere cantonada amb passeig de Gràcia.
Encara s’està definint el lema, que tindrà com a elements centrals
l’ocupació de qualitat, els salaris dignes i la defensa de les pensions
públiques. En breu us informarem d’aquestes convocatòries i, ara,
aprofitem l’avinentesa per fer una crida a participar-hi.
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Convocatòria del Premi Aurora
Gómez, a la lluita feminista en
l’àmbit laboral, 2018

5a edició de la Cursa
Solidària per la Justícia
Social el 22 d’abril a Terrassa

S’ha convocat una nova edició del Premi
Aurora Gómez, a la lluita feminista
en l’àmbit laboral, 2018. El premi es
concedeix a persones, col·lectius, entitats
o organitzacions socials que s’han
distingit per les seves actuacions en el
món laboral i sindical, en la lluita per
assolir la igualtat i erradicar o disminuir
les discriminacions per raó de gènere que
es donen en aquests àmbits i, al mateix
temps, per atorgar valor al treball de les
dones.
El termini de presentació de
candidatures és el 15 de setembre
del 2018. Podeu fer arribar la
vostra candidatura a fcg@ccoo.cat
i consultar les bases del premi en
aquest enllaç:

El diumenge, 22 d’abril, tindrà lloc una nova edició de la Cursa Solidària per
la Justícia Social de Terrassa, una matinal esportiva, solidària, integradora i
reivindicativa que arriba a la cinquena edició.
En les edicions anteriors s’han recollit més de 20.000 kg d’aliments per a
infants i nadons, i hi han participat més de 7.000 persones.
Us animem a participar en aquesta cursa oberta a totes les persones i
us convidem a encoratjar les criatures a anar-hi i a gaudir de l’esport i
de l’espai infantil. Us podem assegurar que en aquesta cursa es viuen
moments únics, plens de força, tendresa i de somriures solidaris.
Trobareu tota la informació i el punt d’inscripció en aquest enllaç:
https://cursajusticiasocial.cat/

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Premi_AuroraGomez_2018_traz.pdf

CCOO inaugura l’exposició
‘Que no s’apagui la llum d’Elna’
CCOO de Catalunya inaugura el proper dimarts, 17 d’abril, l’exposició
“Que no s’apagui la llum d’Elna”, que trobareu al vestíbul de la seu
central del sindicat a Barcelona. L’acte d’inauguració serà el proper
dimarts a les 18 hores, a càrrec de la directora de la Fundació Cipriano
García del sindicat, Rosa Sans. Posteriorment, l’Espai l’Assemblea
acollirà els diàlegs, que aniran a càrrec de Nicolas Garcia, alcalde
d’Elna entre el 2001 i el 2014, i Michela Albarello, secretària
d’Internacional de CCOO de Catalunya. Presentarà l’acte Estrella
Pineda, responsable de Cultura de la Federació de Pensionistes del
sindicat, i el clourà el secretari general d’aquesta federació, Miquel
Lluch. Durant l’acte es farà un recital poètic relacionat amb l’èxode
republicà, a càrrec d’Esteve Bosch de Jaureguízar.

Deducció de la quota
d’afiliació a la declaració
de la renda
La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir
quan realitzis la teva declaració anual de la renda (així ho marca
la Llei de l’IRPF). La deducció pot comportar un estalvi en la quota
anual d’afiliació d’entre el 20% i el 35%, segons els casos.
Aquest import NO APAREIX a l’esborrany d’Hisenda en compliment
de la Llei de protecció de dades. Pots deduir les quantitats que
has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació a CCOO. Els
justificants són els mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja tens.
Recorda que NO et cal un certificat, però en cas que el necessitis,
te’l pots imprimir directament sol·licitant-lo des de l’app del mòbil o
des de la seu electrònica de la web de CCOO de Catalunya:
https://seu-electronica.ccoo.cat/
Per a qualsevol consulta, pots adreçar-te a uat@ccoo.cat.
La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a
“Quotes satisfetes a sindicats” [casella 013] de l’imprès oficial
(digital o en paper) de l’IRPF.
Vols fer la declaració de la renda 2017 a CCOO? Demana
cita prèvia per telèfon o correu electrònic. Aquí tens tota la
informació

6
Núm. 295 - divendres, 13 d’abril de 2018

MANIFEST PER LA DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES
Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració
de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.
Les organitzacions signants, que representem 6.500 associacions de gent gran i 4.700.000 associats, subscrivim aquest manifest per
mostrar el nostre ferm compromís amb el seguit de punts que s’esmenten a continuació.

1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
La pensió pública és un dret. Així ho reconeix la Constitució
en l’article 50: “Els poders públics han de garantir, mitjançant
pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència
econòmica als ciutadans i ciutadanes durant la tercera edat.”
L’Estat ha de vetllar pels drets de la ciutadania, especialment pels
de les persones més vulnerables.
Els drets es garanteixen des de l’àmbit públic, ja que és el que tota
la ciutadania sostenim amb la nostra contribució. Derivar aquest
dret al sector privat suposa que deixi de ser un dret de totes les
persones.
2. REVALORACIÓ DE LES PENSIONS SEGONS L’IPC
Garantir la suficiència econòmica dels pensionistes, com estableix
la Constitució, requereix assegurar la revaloració real de les
pensions, prenent com a referència l’IPC, i proveir els recursos
necessaris per a la sostenibilitat del sistema i la suficiència de les
seves prestacions.
Garantir la suficiència econòmica de les pensions implica
necessàriament la substitució de l’índex de revaloració de
pensions actual —el concís “quart punt”— per una fórmula de
revaloració que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu
de les pensions actuals i futures.
3. DEROGACIÓ DEL FACTOR DE SOSTENIBILITAT ACTUAL I
SUBSTITUCIÓ DE L’IRP
Aquest factor de sostenibilitat, regulat en la reforma del 2013,
vincula de manera obligatòria l’evolució de l’esperança de vida a la
quantia de les pensions, de manera que conduirà a una rebaixa de
les pensions presents i futures.
És imprescindible, així mateix, que s’incrementin les pensions
mínimes i les pensions no contributives i SOVI fins a aconseguir

quanties suficients i adequades en cada cas, per garantir un nivell
de vida digne i adequat a totes les persones pensionistes del
nostre país.
D’altra banda, cal també elevar al 60% la base de càlcul per a les
pensions de viduïtat i complir, així, el que es va aprovar el 2011
(Llei 27/2011).
4. UN PACTE D’ESTAT QUE GARANTEIXI LES PENSIONS
PÚBLIQUES
Exigim un pacte d’estat subscrit per tots els partits polítics de l’arc
parlamentari i amb la participació de tots els actors socials, que
garanteixi un sistema de pensions dignes, fiable i durador, i que
es marqui com a objectiu comú la sostenibilitat i la suficiència de
les pensions actuals i futures, amb el tràmit corresponent en la
Comissió del Pacte de Toledo.
Som conscients que el sistema de Seguretat Social s’articula
sobre el principi de solidaritat més ampli entre generacions i
entre territoris, i en som ferms defensors. Exigim un treball digne
i amb drets, i uns salaris suficients, com garanteix l’article 35 de
la Constitució espanyola, que facin possible el sosteniment no
només del sistema públic de pensions, sinó també del conjunt de
l’estat del benestar. Nosaltres, la gent pensionista, volem defensar
no només el nostre present, sinó també el futur dels nostres fills i
filles i dels nostres nets i netes.
Per tot això, les organitzacions de gent gran signants d’aquest
manifest fem una crida pública a secundar les mobilitzacions
generals convocades en defensa del sistema públic de pensions
del proper 14 d’abril i les que siguin necessàries fins a aconseguir
els objectius assenyalats.
Barcelona, 22 de març de 2018

Signants:

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES D’ESPANYA (UDP), FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES (FAMPA), CONSELL ARAGONÈS
DE LA GENT GRAN (COAPEMA), GENT GRAN DE TELEFÓNICA, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA (FATEC), CONFEDERACIÓ ESPANYOLA
D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN (CEOMA), M. CRUZ MARISCAL, membre del Consell Andalús de la Gent Gran, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE CULTURA I OCI DE LA
GENT GRAN (FACOM), FEDERACIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CCOO, UNIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES D’UGT, FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS
DE GENT GRAN D’ANDALUSIA (FOAM), CONSELL REGIONAL DE GENT GRAN D’EXTREMADURA, COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA

