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editorial

La nostra salut,
el nostre dret

MANIFESTACIONS
BARCELONA

11.30 h, ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia
12 h, plaça de la Independència, GIRONA
12 h, plaça del Treball, LLEIDA
12 h, plaça Imperial Tàrraco, TARRAGONA
18 h, plaça del Carrilet, TORTOSA
18.30 h, Passeig de Dintre, 29 BLANES
12 h, Passeig Verdaguer/c.Sant Magí IGUALADA

Demà, 28 d’abril, és el Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball. És
un dia en què s’evidencia que encara hi ha
treballadors i treballadores que any rere any
deixen la vida a la feina. I és també un dia
en què els mitjans de comunicació centren
especialment l’atenció en aquestes dades
de sinistralitat laboral i s’adonen que les
xifres són esfereïdores. Des del 2013, coincidint amb l’aplicació de la reforma laboral,
estem patint un increment constant de la
sinistralitat laboral. En cinc anys han mort
a Catalunya 298 treballadors i treballadores
en accidents de treball durant la jornada. I
a aquests, hi hem de sumar 134 més que
han perdut la vida durant el desplaçament
a la feina o a casa. Només l’any passat es
van accidentar a Catalunya 109.791 treballadors i treballadores. D’aquests accidents,
78 van ser mortals, i 758, greus. Sense anar
més lluny, el passat 23 d’abril, Diada de Sant
Jordi, havíem de lamentar una nova mort, la
d’un treballador d’una empresa subcontractada per SEAT que feia tasques de jardineria.
Parlem d’un tema molt seriós que té a veure amb la salut de les persones treballadores i de la seguretat amb la qual treballen.
Les dades són colpidores i demostren que
s’estan fent moltes coses malament, que els
empresaris, en general, s’han relaxat en la
seva responsabilitat amb relació a la prevenció de riscos laborals i que l’augment de
la precarietat laboral té molt a veure amb la
pèrdua de la salut a la feina.
Si ens preocupa augmentar els nostres salaris, millorar la jornada o defensar les nostres
vacances i dies de festa, també hem de lluitar frontalment a favor del treball segur. És la
nostra salut, és el nostre dret.

EL MANIFEST EL TROBES AQUÍ
www.ccoo.cat
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Trobada de CCOO del País Valencià i CCOO de
Catalunya per tractar temes sindicals comuns i
d’actualitat

Manifest de CCOO en el Dia de la Visibilitat Lèsbica, el 26 d’Abril
Encara a hores d’ara no és fàcil ser dona, lesbiana i visible. Integrar aquesta combinatòria
en la seva totalitat esdevé una tasca de gran
complexitat i dificultat davant aquesta doble discriminació. Amb motiu del 26 d’Abril,
Dia de la Visibilitat Lèsbica, l’àmbit LGTBI de
CCOO de Catalunya ha elaborat un manifest
que trobareu en un l’enllaç que adjuntem a
aquest article. Amb motiu de Sant Jordi, es
van habilitar dos espais a la seu del sindicat
a Barcelona (Via Laietana, 16) i al passeig de
Lluís Companys de la mateixa ciutat, per vendre llibres i roses, i fer visible l’existència del
col·lectiu a la nostra societat.

El dijous 19 d’abril, representants de CCOO
del País Valencià i de CCOO de Catalunya van
mantenir una trobada a la seu de l’organització
catalana, amb la voluntat de compartir
experiències de treball sindical en temes que són
elements comuns o prioritaris, o bé d’actualitat.
La jornada de treball s’ha celebrat amb l’objectiu
de reforçar el vincle entre les dues organitzacions
i establir camins de treball conjunt.
En la jornada, es van tractar temes com el
finançament territorial, el corredor mediterrani,
el paper del sindicat en relació amb la llengua
i la cultura, la realitat nacional o la lluita contra

Unai Sordo defensa a Viladecans
la pluralitat de CCOO

https://bit.ly/2KgX1Q0
Nova concentració del Sector de la
Geriatria per reclamar la millora de
les condicions laborals

El Sector de la Geriatria de CCOO de Catalunya lluita a diari per millorar les condicions
laborals de les seves treballadores i treballadors: un sector feminitzat, precari i amb
molt d’abús de poder per part de les patronals, l’empresariat, les fundacions, les direccions… tal com demostra la dilatació de la
negociació del conveni estatal. Aquest conveni
fa 3 anys que està en situació d’ultraactivitat
i amb les patronals i les empreses aprofitantse d’aquesta situació per precaritzar el sector.
Per això el divendres, 20 d’abril, es va tornar
a manifestar a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona. El sector no pararà fins que pugui
asseure’s amb l’Administració en una mesa
de negociació per negociar un conveni català de la dependència. CCOO considera que la
vellesa no ha de ser un negoci, i les professionals de la geriatria, tampoc.

les desigualtats des del punt de vista de gènere, i
es va comptar amb la participació d’Arturo León,
secretari general de CCOO del País Valencià, i de
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, entre d’altres dirigents sindicals.

L’Atrium de Viladecans es va omplir de delegats
i delegades de CCOO del Baix Llobregat - Alt
Penedès - Anoia - Garraf en una assemblea on va
participar el secretari general de la Confederació

de CCOO, Unai Sordo. Sordo va estar acompanyat
pel secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i el secretari general del territori,
Josep Maria Romero, entre d’altres. “A l’ofensiva,
salaris, igualtat i pensions” és el lema que ha
acompanyat aquesta assemblea on Unai Sordo
ha destacat que ningú com CCOO representa
la pluralitat de la nostra societat i afronta millor
el conflicte que es dona entre capital i treball.
Sordo i Pacheco han reclamat que el creixement
econòmic es noti ja en els salaris dels treballadors
i treballadores, en la igualtat efectiva entre
homes i dones, en la consolidació del sistema de
pensions i en la millora de les condicions laborals
i contractuals dels treballadors i treballadores.
Ambdós han destacat que no descarten una gran
mobilització general en els propers mesos.
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CCOO de Catalunya presenta una campanya en
defensa del sistema públic de pensions
CCOO de Catalunya promourà, al llarg de les
properes sis setmanes, una campanya als centres
de treball i als carrers per defensar l’ocupació de
qualitat i les pensions dignes, perquè són un dret,
i no un privilegi, i perquè garanteixen la cohesió,
la certesa i el benestar que li correspon i que
reclama la immensa majoria de la població. La
campanya es difondrà pels centres de treball de
Catalunya mitjançant les seccions sindicals i els
delegats i delegades de CCOO, i també se’n farà
difusió a la ciutadania de Catalunya.
Parar els peus al PP
La campanya servirà de suport a l’argumentari
de CCOO en defensa del sistema públic de
pensions. Les dades que ens arriben d’alguns
actors institucionals com el Banc d’Espanya ens
parlen d’un horitzó en el qual la pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions pot arribar a ser, els
propers anys, de fins al 30%. En contra de les
necessitats i del criteri majoritari de la població,
però també d’allò que està garantit a la Constitució,
avui s’amenaça tant el dret a la suficiència de les
pensions com la sostenibilitat del sistema, a mitjà
i llarg termini. L’índex de revaloració i el factor
de sostenibilitat, que es pretén aplicar a partir
del 2019, contravenen l’ampli consens que va
introduir el Pacte de Toledo fa més de 20 anys,

i que va garantir, durant dues dècades, el poder adquisitiu de les pensions. És hora de posar fi a la
reforma introduïda de manera unilateral pel PP, i defensar el caràcter públic i solidari del nostre model de
pensions, fent front a la fatalitat demogràfica i a la resignació que es volen estendre, especialment entre
les generacions més joves.
Volen fer negoci amb les nostres pensions
Aquestes estratègies pretenen promoure la privatització del sistema mitjançant plans de pensions
privats, que beneficiaran els mercats de capitals, però que no donen cap seguretat ni garantia al
conjunt dels treballadors i treballadores. Amb les mesures administratives i les polítiques fiscals,
socials i laborals adients, es pot garantir la suficiència i sostenibilitat del sistema. La clau del futur del
model de pensions passa per la qualitat de l’ocupació.

Continuen les mobilitzacions en defensa de les
pensions públiques

CCOO continua pressionant al carrer amb
diferents mobilitzacions per defensar les
pensions públiques. Així ho vam viure de nou el
passat dissabte 14 d’abril, amb manifestacions
a Barcelona, Girona, Tarragona, Manresa, Vic i
Vilanova i la Geltrú, i una concentració a Lleida.

Aquestes manifestacions formaven part de la
convocatòria realitzada a escala estatal per CCOO
i UGT amb manifestacions que van tenir lloc arreu
de l’Estat el diumenge 15 d’abril. Barcelona va
acollir la manifestació més important a Catalunya
sota una pluja insistent que no va impedir que

milers de persones reclamessin pensions dignes
i la consolidació del sistema públic de pensions.
La mobilització va finalitzar amb la lectura del
manifest i de les intervencions dels secretaris
generals de CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.
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CCOO posa en evidència que el problema
dels accidents laborals i les malalties
professionals segueix molt present al
nostre mercat de treball
28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

El 28 d’abril se celebra el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. En el marc
d’aquesta data, CCOO ha convocat durant la setmana diverses assemblees i accions arreu de
Catalunya per reivindicar treball segur i denunciar l’augment d’accidents laborals, especialment
greus i mortals.
A Barcelona, ahir va tenir lloc una assemblea de delegats i delegades de prevenció, on, entre altres
temes, es va presentar el full informatiu “Vigilància de la salut. La injustament ignorada” i també
diverses experiències d’acció sindical en la vigilància de la salut. Un cop finalitzada l’assemblea,
els delegats i delegades han sortit en manifestació fins al final de la Via Laietana, on han realitzat
una acció que ha fet visible el flagell que representa la mort a la feina, que enguany ja s’ha
emportat 54 vides de treballadors i treballadores al lloc de treball i a les quals se n’han d’afegir 24
que han perdut la vida anant a la feina o tornant-ne. Avui divendres, la Secretaria d’Acció Sindical
i el Departament de Salut Laboral de CCOO de Catalunya presenten en roda de premsa un informe
detallat de la situació de la salut laboral a Catalunya.

Alta participació de la vaga a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Massiu seguiment de la vaga del 13 i del 20 d’abril a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de
la Diputació de Barcelona, amb més del 85% de participació de la plantilla i 65 oficines d’atenció
municipal tancades. El Govern de CiU i ERC continua retardant el compliment dels pactes que
conté l’acord de gener del 2015, amb l’anunci de la integració d’una part dels treballadors i
treballadores a la plantilla de la corporació. Aquesta ha estat una reivindicació històrica de CCOO,
atès que no hi havia suficients garanties legals ni seguretat jurídica en la situació de funcionaris
propis d’un organisme autònom dependent d’una administració principal, com és la Diputació de
Barcelona. Aquest incompliment endarrereix la valoració professional i econòmica d’una plantilla
que ja havia patit retallades i devaluacions molt abans de la crisi.

Vaga als hotels de
PortAventura els dies
28 i 29 d’abril
Les treballadores i treballadors de pisos i
bugaderia de l’empresa Claro Sol han acordat
anar a la vaga contra la situació de precarietat
i pèrdua de drets que pateixen a causa de les
externalitzacions als hotels de PortAventura.
La plantilla ha convocat vaga per als dies
28 i 29 d’abril. El comitè d’empresa ja ha
presentat 15 denúncies a la Inspecció de
Treball de Tarragona. Aquest conflicte afecta
uns 150 treballadors i treballadores —gairebé
el doble en temporada alta— i comença quan
les empreses que han de gestionar el servei,
externalitzat per PortAventura, ho fan aplicant
els seus convenis d’empresa, que són més
propers a l’Estatut dels treballadors que al
conveni sectorial. Aquesta pràctica comporta
la pèrdua de l’antiguitat i la seva categoria
professional, i accentua diferències salarials
entre les persones que fan la mateixa feina.

Els sindicats comencen
mobilitzacions a
l’Ajuntament de
Barcelona
CCOO considera una ofensa la proposta
econòmica que el Govern de l’Ajuntament de
Barcelona ha posat a sobre de la mesa general
de negociació de les condicions de treball del
personal al servei de l’Ajuntament. Fa dos
anys que s’està negociant el conveni i CCOO,
juntament amb altres sindicats, està reclamant
la recuperació del que s’ha perdut des del 2010,
la millora de les condicions laborals en matèria
de conciliació de la vida familiar i la laboral,
i l’aplicació de les millores contingudes al II
Acord de millora de l’ocupació pública, signat
el passat 9 de març, en especial, la jornada de
35 hores i els increments retributius. Davant la
poca predisposició del Govern municipal a la
negociació d’un bon conveni, tot i el superàvit
existent i després de vuit anys de retallades,
els treballadors i treballadores municipals han
decidit iniciar mobilitzacions avui divendres,
27 d’abril, amb una concentració a la plaça de
Sant Jaume.
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CCOO participa en la gran manifestació “Pels drets i les llibertats, per la
democràcia i la cohesió, us volem a casa!”
El diumenge 15 d’abril, l’Espai Democràcia i
Convivència —del qual forma part CCOO de
Catalunya— va convocar una manifestació a
Barcelona amb el lema “Pels drets i les llibertats,
per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!”,
coincidint amb els 6 mesos de l’empresonament
de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La manifestació
tenia el punt de trobada a la plaça d’Espanya i
va omplir de gom a gom l’avinguda del Paral·lel.

El secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i altres membres de la direcció
del sindicat van formar part de la capçalera de
la manifestació. Sobre l’escenari van tenir lloc
diferents actuacions musicals, es van llegir
missatges de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, per
part de la dona del primer i el fill del segon, i
es va llegir el manifest de la convocatòria amb
la participació d’Ismael Benito, que va estar en

presó preventiva després d’una de les últimes
vagues generals.

CCOO critica frontalment la condemna
mínima als components de “La Manada”

notes
lingüístiques

Electrostàtic o electroestàtic?
Amb la nova ortografia, aprovada per l’Institut d’Estudis Catalans
el 2016, passem a escriure un e en determinades paraules compostes que abans no en duien, com ara: arterioesclerosi, cardioespasme, electroestàtic, endoesquelet, exoesquelet, geoestacionari,
feldespat, termoestable…
Posarem aquesta e entre el prefix (exo-, cardio-, geo-…) i el segon formant si aquest darrer és un mot català. Així, en el cas
d’electroestàtic, hi posaríem la e perquè electro- és un prefix i estàtic és un mot que podria funcionar com a paraula independent.
Això no passaria, en canvi, amb microscopi, termòstat, atmosfera,
circumspecte o perestroika, ja que o bé contenen un formant que no
existeix en català o bé el formant existeix però amb un significat
diferent del que té el segon terme del compost.
En el cas de microscopi, s’escriu sense e perquè la segona paraula,
scopi, no és catalana, sinó grega. En el cas de termòstat, s’escriu
sense e perquè el segon formant, stat, no ve d’estat, sinó que és un
sufix derivat del mot grec estatós, que vol dir ‘estable’.
Servei Lingüístic

CCOO de Catalunya i la seva secretaria de Dones, Diversitats i Polítiques
LGTBI, han denunciat i lamentat la condemna a 9 anys de presó per abús
i no per agressió al grup d’homes conegut per “La Manada” que va violar
una noia durant les festes de San Fermín a Pamplona. CCOO ha criticat
la vanalització de la violència
vers les dones minimitzant un
delicte tan greu com aquest.
El sindicat va fer una crida a
participar en les concentracions
que van tenir lloc arreu durant
la tarda d’ahir.

CCOO lamenta la mort de Fina Vallhonesta,
que va ser presidenta del Comitè de TV3
CCOO lamenta la mort de la companya
Fina Vallhonesta, més coneguda per Tuti, a
l’edat de 64 anys. Afiliada a CCOO durant
molts anys, la Fina va ser presidenta del
Comitè d’Empresa de TV3. La recordarem
amb molta estima.
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CCOO alerta que seguim tenint una xifra molt important de
persones desocupades en estat crònic
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al primer trimestre del 2018 indiquen que el
nombre de persones aturades a Catalunya ha caigut un 4,3% respecte del trimestre anterior, és a dir,
hi ha 20.500 aturats i aturades menys, que deixen un total de 458.700 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones aturades el primer trimestre del 2018 ha estat de 3.796.100, amb una
taxa d’atur del 16,7%. La taxa a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 12,2%, 0,4 punts
percentuals menys que el trimestre anterior i 3,1 punts percentuals menys que el 2017. La taxa d’atur
femenina (13%) continua sent força superior a la masculina (11,5%). En un any, l’atur s’ha reduït en
118.000 persones, cosa que representa una disminució del 20,5% i que es tradueix en 53.500 homes
menys i 64.600 dones menys.
OCUPACIÓ
La població ocupada s’ha reduït en 12.900 persones respecte del trimestre anterior (–0,4%). En termes
interanuals, l’ocupació ha augmentat en 105.400 persones, increment que significa un 3,3%. La taxa
d’ocupació per al primer trimestre del 2018 és del 53,5% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,4
punts percentuals menys que el trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més que l’any 2017.
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació, continuem amb unes taxes tant d’activitat com
d’ocupació molt baixes, en què sobretot les dones són les més allunyades del mercat de treball.

QUÈ DEMANA CCOO DE
CATALUNYA?
- Considera que calen més
i millors polítiques d’igualtat
lligades a polítiques actives
d’ocupació, pensades per a les
dones per reduir la gran bretxa
que hi ha entre homes i dones.
- Considera que per combatre la
discrecionalitat de les persones
treballadores cal eliminar els
actuals incentius al frau en l’ús
dels contractes temporals, així
com el contracte indefinit de
suport als emprenedors, i limitar
i reordenar les bonificacions a
la contractació perquè siguin
eficaces.
- Es reafirma en l’exigència
al Govern de la necessitat
de derogar la reforma laboral
per garantir els drets de les
persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la
precarietat laboral, a través del
diàleg social.
- Alerta que Espanya se situa a
la cua de la qualitat del treball
a escala europea, i que darrere
de l’ocupació precària hi ha
persones vulnerables.

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El primer trimestre del 2018, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa
en 59.100 persones respecte d’ara fa un any (2,8% més), i el nombre de persones amb contracte
temporal ho fa en 20.700 persones assalariades (3,7% d’increment).
La taxa de temporalitat es manté en un elevat 20,9%, i les dones són les que pateixen la
temporalitat de manera més acusada.
En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballen a jornada parcial augmenta en
1.200 (0,3% més) i el nombre de persones que ho fan a jornada completa s’incrementa en 104.100
(3,8% d’increment) respecte de l’any 2017. La taxa de parcialitat se situa en un 14,2%, amb una
distància de més de 15 punts percentuals entre homes i dones, en detriment de les darreres.

- Insta les empreses a generar
ocupació estable, amb drets
i condicions laborals dignes,
que contribueixi a un nou
sistema productiu que es basi
en la qualitat, la innovació i la
competitivitat, i no en els baixos
costos laborals, un model
que ens ha dut a la crisi i a les
dificultats de recuperació.
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MAIG DE LA CULTURA I EL TREBALL
3 de maig
Bicentenari del naixement de Karl Marx. Inauguració de l’exposició “El manifest comunista. Un fantasma
recorre Europa”, amb una visita guiada a càrrec de José Fernando Mota, historiador. 18 h. Vestíbul de
CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona).
Del 3 al 15 de maig
Exposició “El manifest comunista. Un fantasma recorre Europa”.
Organitza: Fundació Cipriano García
5 de maig
Bicentenari del naixement de Karl Marx. Cinema i debat: El joven Karl Marx, de Raoul Peck, amb Andreu
Mayayo i Laura Rozalén. Interpretació de La Internacional amb violoncel a càrrec de Fèlix Bosch. 10.30 h.
El Born Centre de Cultura i Memòria, sala Moragues (plaça Comercial, 12, Barcelona).
Organitza: Fundació Cipriano García i Born Centre de Cultura i Memòria
7 de maig
Presentació del llibre El oficio de resistir, de Javier Aristu. Intervencions de l’autor i de José Luis López
Bulla, Núria López i Javier Pacheco. 18 hores. Espai l’Assemblea (Via Laietana, 16, soterrani, Barcelona).
Organitza: Fundació Cipriano García
12 de maig
Acte de lliurament dels Premis de Poesia 2018, dedicat a Montserrat Abelló, amb lectura de poemes i
jam-session a càrrec de Random Blue. 12 h (plaça Víctor Balaguer, Barcelona).
Organitza: Àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya
17 de maig
Inauguració de l’exposició “Construccions identitàries”, de Mar C. Llop. 12 h. Vestíbul de CCOO (Via
Laietana, 16, Barcelona).
Del 17 al 30 de maig
Exposició “Construccions identitàries”.
Organitza: Àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya
19 de maig
Itinerari “Els llegats de l’esclavitud i l’abolicionisme a Barcelona”. Monument a Joan Güell, jardins de la
Reina Victòria (Gran Via de les Corts Catalanes / rambla de Catalunya). 11 h. Amb Omar Guzmán.
24 de maig
Presentació de “CCOOMICS”. 17 h. Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona (plaça del Rei,
s/n, Barcelona).
Del 24 de maig al 7 de juny Exposició “CCOOMICS”. Capella Santa Àgata del Museu d’Història de
Barcelona (plaça del Rei, s/n, Barcelona).
Organitza: Àmbit de Cultura de CCOO, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona
26 de maig
Itinerari “Els llegats de l’esclavitud i l’abolicionisme a Barcelona”. Monument a Joan Güell, jardins de
la Reina Victòria (Gran Via de les Corts Catalanes / rambla de Catalunya). 11 h. Amb Omar Guzmán (per
confirmar assistència: fcg@ccoo.cat).
Organitza: Fundació Cipriano García, amb la col·laboració d’EUROM (European Observatory on Memories)

