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La Festa del Treball Digne es consolida com a
punt de trobada de la gent de CCOO de Catalunya

La Festa del Treball Digne de CCOO de Catalunya
va aplegar centenars de persones el passat
6 d’octubre a la plaça de la Cultura i al Centre
Cultural Bellvitge-Gornal de l’Hospitalet de
Llobregat. Un any més es va superar la xifra
d’assistents, que durant tot el dia van poder
gaudir d’un gran nombre d’activitats culturals
i lúdiques per a totes les edats. Teatre, còmic,
poesia, exposicions, cinema, cooperació…, tot
un seguit d’activitats que van omplir la jornada
al centre cultural, mentre a l’exterior es podien
visitar un bon nombre d’estands amb gran
diversitat de propostes i un espai amb activitats
infantils i un rocòdrom.
Al mateix temps, a l’escenari central anaven
passant moltes coses. L’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, va donar la benvinguda
i va donar pas a les intervencions d’Unai Sordo

i Javier Pacheco, secretaris generals de la
Confederació de CCOO i de CCOO de Catalunya
respectivament, els quals també van lliurar el
Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en
l’àmbit laboral, que enguany va recaure en el
Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni 189
de l’OIT. L’accèssit va ser per a la Secció Sindical
de CCOO del Grup Naturgy a Catalunya.
Carnet solidari de CCOO
També es van lliurar dos carnets solidaris. Un al
col·lectiu que va fer possible Ràdio Obrera, de
CCOO, entre el 1981 i el 1985, reconeixement
que va recollir el periodista Pitu Abril i la vídua i
la filla del periodista Toni Traveria, qui va ser cap
d’informatius de Ràdio Obrera. Es va lliurar un
segon carnet a la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere.

editorial
Intolerable
repressió sindical
El gerent de la Clínica Sant Antoni de Barcelona va decidir saludar els manifestants
que demanaven la readmissió de tres treballadors acomiadats agafant-se les seves
parts en una mostra de grolleria, masclisme
caspós i mala educació insuportable. Aquest
gest defineix clarament com són els personatges que dirigeixen algunes empreses on
s’està coaccionant i acomiadant treballadors
i treballadores, delegats i delegades en accions d’intolerable repressió sindical. Així ho
hem patit la gent de CCOO darrerament a
Burger King, SLM, Casa Ametller i a la mateixa Clínica Sant Antoni, on un jove delegat
ha estat acomiadat per ser sindicalista i per
defensar els drets dels seus companys i
companyes. Aquesta persecució sindical és
antidemocràtica i atempta contra els drets
i la llibertat sindical de la gent treballadora. Aquests fets, però, no són anecdòtics: si
mirem mesos enrere, descobrim desenes
d’actuacions antisindicals a empreses de
tota mena.
Aquestes actituds tenen davant CCOO i, amb
lluita i pressió, molts cops els empresaris
han de tirar enrere, com ha passat amb Les
9 d’AON, que van ser acomiadades, les van
haver de readmetre i han guanyat les eleccions sindicals.
Ara venen molts processos d’eleccions sindicals. Estarem atents.

A l’acte també es va reconèixer la tasca sindical
realitzada pels delegats i delegades d’Autogrill, Hotel
Vela, Bershka, ESK i Via Augusta, i també es va fer
un esment especial a aquells delegats i delegades
que estan patint repressió sindical a la Clínica Sant
Antoni, SLM, Burger King i Casa Ametller.
Una multitudinària paella, l’actuació del grup infantil
Xiula i el fi de festa a càrrec d’Hotel Cochambre van
posar la cirereta del pastís a una Festa del Treball
Digne que ha tornat a superar les edicions d’anys
anteriors. L’any vinent hi tornem!

www.ccoo.cat
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Situació insostenible del servei
d’urgències a l’Hospital Universitari
Mútua de Terrassa
La Secció Sindical de CCOO de l’Hospital
Universitari Mútua de Terrassa ha denunciat
la situació insostenible que pateixen des
de fa molt de temps tant els usuaris com
els professionals del servei d’urgències.
Es tracta d’una situació de col·lapse crònic
davant de la qual la resposta de la direcció sempre ha estat del tot insuficient. Les
treballadores i els treballadors estan tan al
límit per poder donar cobertura als pacients
que fins i tot han renunciat a drets laborals,
però ara ja no poden més. CCOO recorda
el deute econòmic que l’empresa té vers
el conjunt de treballadores i treballadors,
ja des del passat 2015, per incompliment
d’acords assolits amb els sindicats i amb la
representació legal dels treballadors.

Persecució sindical a la Clínica
Sant Antoni de Barcelona
CCOO va convocar la
setmana passada una
concentració davant la
Clínica Sant Antoni de
Barcelona amb motiu de
l’acomiadament de tres
treballadors. A finals del
mes de juliol en aquesta
clínica va haver-hi tres
acomiadaments disciplinaris, totalment injustos. Un d’ells ha estat el d’Albert Bargalló, secretari d’Organització d’Acció Jove de
CCOO de Catalunya, i delegat a l’empresa.
L’Albert va ser acomiadat realitzant les seves tasques de delegat i com a represàlia
després d’haver signat un acord que suposava la finalització d’un conflicte per una
modificació substancial de les condicions
laborals. Aquest és un acte de repressió
sindical que atempta directament contra
la llibertat sindical i és per això que des
de CCOO es demana la reincorporació del
nostre delegat sindical i de les altres dues
treballadores acomiadades.

CCOO celebra el 40è aniversari del primer conveni
de la construcció i obra pública del 1978
L’acte tindrà lloc el proper dia 23 d’octubre, a les 11 h, a la sala
d’actes de CCOO de Catalunya
La Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya
ha organitzat l’acte de celebració de la negociació del primer
conveni de la construcció realitzat després de la legalització
de les centrals sindicals i, en concret, de CCOO. L’acte es
realitzarà el proper dia 23 d’octubre, a les 11 h, a la sala
d’actes de CCOO de Catalunya.
Amb aquesta celebració es volen valorar tres aspectes
fonamentals. En primer lloc, destacar la importància de
la vigència de la negociació col·lectiva com a instrument
imprescindible per millorar les condicions de vida i de
treball dels treballadors i treballadores dels sectors
productius, després de les reformes, que han posat moltes
dificultats al procés de negociació. En segon lloc, brindar un
reconeixement i un agraïment als homes i dones que van
fer possible les conquestes democràtiques de la negociació
col·lectiva, en uns moments gens fàcils per a ells, i que són
un exemple per tots nosaltres. Finalment, l’acte vol servir
per reivindicar un model de negociació col·lectiva basada
en la participació dels treballadors i treballadores de manera molt activa,
conjugant la negociació amb la pressió, com el conveni de la construcció de Barcelona del 1978, que
va ser negociat per cinc centrals sindicals (CCOO, UGT, USO, SU i CSUT) amb una comissió negociadora
de tres persones per cada central i trenta delegats triats des d’una comissió de seguiment anomenada
Comissió dels 200, que eren delegats escollits en assemblees de diferents comarques de Barcelona.
Després d’un procés de mobilitzacions amb vagues i concentracions, el conveni es va signar el 27 de
juliol del 1978 a la seu del Govern Civil de Barcelona. El conveni únicament va ser signat per CCOO
amb l’aval del 90% de l’assemblea dels 200.

Protestes a la sanitat pública
concertada
Les patronals de la sanitat concertada es neguen a
aplicar de manera automàtica la recuperació salarial
i els complements de les baixes aprovats per a la
funció pública. Els treballadors i les treballadores del
sector es consideren tractats injustament, ja que se’ls considera part del sector públic quan es tracta
d’implementar en les seves retribucions les retallades decretades per als funcionaris públics, però no
quan s’han de revertir aquestes retallades o aplicar millores en les condicions laborals.
Les organitzacions socials que representen en la Mesa de negociació del Conveni SISCAT (Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya) els 50.000 treballadors i treballadores del sector de
la sanitat pública concertada van convocar el passat 9 d’octubre una concentració de protesta davant
del Departament de Salut.

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí
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CCOO de Catalunya organitza la XIII Escola de Dones
El proper 31 d’octubre, CCOO de Catalunya organitza la XIII Escola de Dones a l’Espai Francesca Bonnemaison
- Espai la Cuina (c/ Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona). El lema de l’escola d’enguany és “Ens volem vives i lliures.
Feminisme i llibertat”
Les violències masclistes formen part de la vida
quotidiana de les dones i de la societat, i, com
hem insistit nombroses vegades, és una violència estructural del sistema capitalista i patriarcal.
Davant de les violències denunciem, ens mobilitzem, fem propostes d’acció política i feminista. En aquesta escola volem fer una mirada a
les violències des de la solució més necessària:
l’EMPODERAMENT individual i col·lectiu de les
dones, i la construcció d’una societat sustentada
en la LLIBERTAT.

Reproduint la presentació de les Jornades Radical-ment Feministes: “La llibertat no és només
un conjunt de drets en un sistema democràtic
retallat i precari; el concepte de llibertat vol donar sentit al fet de poder ser, sense imposicions
ni estereotips, i té a veure amb la possibilitat de
relacionar-nos amb qui vulguem i de moure’ns
sense por i sense limitacions.” Ens volem fer,
doncs, la pregunta col·lectiva de com avancem
en la construcció d’una societat on les dones siguem LLIURES.

L’escola manté el format dels darrers anys: al matí,
un espai per a les dones de CCOO i, a la tarda, un
espai obert al conjunt de CCOO i a la ciutadania. Al
matí començarem amb un plat fort, abordant el concepte i la construcció de la llibertat femenina, seguit
d’una taula rodona sobre experiències i propostes.
Després dedicarem una bona estona a recollir les
aportacions i els diàlegs entre les dones que hi participem. A la tarda, s’habilitarà un espai de trobada
entre CCOO i els feminismes, on s’abordaran els
reptes en la construcció de la llibertat femenina.

PROGRAMA
ATENCIÓ: per participar a la jornada del matí cal inscriure’s omplint el formulari que trobareu aquí

10 h Benvinguda i obertura de l’escola
w Representant de l’Ajuntament Barcelona
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de
Catalunya
w Raquel de Haro, coordinadora del Barcelonès de CCOO de Catalunya
w Representant de la Diputació de Barcelona
10.30 h Conferència: “Empoderament i llibertat femenina per a una
societat sense violències”
Begoña Marugán Pintos, professora associada de la Universidad Carlos
III de Madrid i adjunta a la Secretaria de las Mujeres de la FSC-CCOO
Modera: Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO
de Catalunya
11 h Taula: “Reflexions i experiències en la construcció de la llibertat
femenina”
w Montserrat Vila Planas, presidenta de la Plataforma Unitària contra
les Agressions de Gènere
w Isabel Muntané, coautora de les “Recomanacions per informar sobre
les agressions sexuals”, d’Almena Cooperativa Feminista
w Lores López, coordinadora del projecte Mentores de CCOO de Catalunya
w M. José Gómez Álvarez, coordinadora de l’Àmbit LGTBI de CCOO de
Catalunya
w Neus Moreno Sáenz, de la Secretaria de les Dones de CCOO de
Catalunya
Modera: Aurora Richarte, de la Federació de Serveis de CCOO de
Catalunya
12.30 h Debat plenari (es recolliran les idees de la conferència i la
taula, així com altres temes d’interès)
Moderen: Celeste Atías, de la Federació d’Educació de CCOO de
Catalunya, i Yolanda Navarro, de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya
Relatora: Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones de CCOO
de Catalunya
14 h Dinar servit per la Cooperativa de dones Mujeres Pa’lante

Acte obert a la ciutadania
Feminismes i xarxes en la construcció d’una societat lliure
de violències
15 h Taula
w Conxa Llinàs Carmona, filòsofa i catedràtica de batxillerat
w Montse Benito, de Novembre Feminista i de la Xarxa Feminista
de Catalunya
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO
de Catalunya
w Marisa Fernández, advocada feminista membre de l’Associació
de Dones Juristes
Modera: Montserrat Ros, portaveu i secretària de Comunicació
Integral i Finances de CCOO de Catalunya
17 h Clausura
w Elena Blasco, secretària de Mujeres e Igualdad de la CS de
CCOO
w Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO
de Catalunya
w Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
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CCOO de Catalunya us convida a adherir-vos a la iniciativa

“Som una Europa acollidora, deixeu-nos acollir!”
Des de començament d’aquest any, el Migration
Policy Group —una entitat que fa anys que
treballa per al desenvolupament d’una política
migratòria europea— ha impulsat una iniciativa
ciutadana europea amb l’objectiu d’implicar la
ciutadania europea en la modificació de l’actual
política migratòria de la UE: “Som una Europa
acollidora, deixeu-nos acollir!”.
Els arguments per impulsar aquesta iniciativa són
que, especialment des del 2015, els governs dels
estats membres de la UE o bé tenen dificultats
per gestionar les migracions o bé, directament,
no tenen cap voluntat de fer-ho. El fracàs de
l’Agenda de les Migracions de la tardor del
2015 (reubicació i reassentament) o les noves i
estrafolàries propostes sorgides del consell del 28
de juny (plataformes de desembarcament, camps
d’internament…) en són una prova palesa. En la
mateixa línea van les recents declaracions del
president de la Comissió Europea, Jean-Claude
Juncker, en la seva conferència sobre l’estat de
la Unió Europea, que posen de manifest que,
en matèria d’asil, la comissió ha renunciat a la
configuració de l’imprescindible Sistema Comú
Europeu d’Asil, que garanteixi els drets de les
persones que busquen protecció als països de la
UE, d’acord amb la legalitat internacional.

Objectius de la campanya
Mitjançant aquesta iniciativa ciutadana es
pretén sol·licitar a la comissió les mesures
següents:
1. Donar suport a la ciutadania europea que
desitja acollir persones en risc. A tota la UE hi ha
ciutadans i ciutadanes que volen acollir refugiats
i refugiades per oferir-los una llar segura i una
nova vida. La comissió ha de donar suport
directe als grups locals que ajuden els refugiats
i refugiades perquè puguin disposar de visats
nacionals expedits per les seves autoritats.
2. Aturar la criminalització de la solidaritat
a la UE. No permetre que es persegueixi ni es
multi ni es condemni ningú per oferir refugi o
ajuda humanitària. La idea és que la comissió
impedeixi que els governs penalitzin les persones
voluntàries, com en el cas d’Hongria.
3. Ajudar les víctimes de l’explotació i garantirlos l’accés a la justícia. Tota persona té dret
a la justícia i la comissió ha de garantir els
procediments i les normes eficaces per
defensar les víctimes de l’explotació laboral i
la delinqüència organitzada a Europa (tràfic de
persones) i a totes las víctimes de violacions de
drets humans independentment del seu origen
nacional, si són dins de la UE.

Suport de CCOO
En aquest sentit, des de CCOO de Catalunya
ens volem sumar a aquesta iniciativa —que es
basa en els drets de petició i audiència previstos
en els tractats de la UE—, com així ho ha fet
la Confederació Sindical de CCOO d’Espanya i la
Confederació Europea de Sindicats (CES). Des
del sindicat animem la nostra afiliació i tota la
societat en general a sumar-se, a títol individual,
a aquesta iniciativa i garantir que s’assoleixi
l’objectiu d’aconseguir un milió de signatures
arreu de la UE aquesta tardor. Firma la petició a:
www.weareawelcomingeurope.eu/es/.

Passejada contra el canvi climàtic pel camí fluvial del
riu Congost, el 20 d’octubre
El 20 d’octubre la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona organitza una
passejada amb bici i també a peu pel camí fluvial del Congost. Aquesta és una activitat de sensibilització que forma part del projecte europeu Life Clinomics, d’adaptació al canvi climàtic, amb l’objectiu
de sensibilitzar sobre la bona pràctica de moure’s a peu o amb bicicleta per espais apropiats, com
el camí fluvial del Congost, i de fer un apropament als valors naturals del Montseny i del Vallès, tot
fomentant el turisme sostenible. Serà una bona oportunitat de conèixer la recuperació dels marges
del Congost, del seu entorn natural per al gaudi social així com altres aspectes d’interès, com la visita
a espais històrics situats a prop del riu: el camp d’aviació de Rosanes, utilitzat per l’exèrcit de la
República i situat al pla de Llerona, i el refugi antiaeri de Montornès.
Si hi voleu participar, us heu d’inscriure accedint a aquest enllaç on trobareu el formulari d’inscripció.
Podreu triar si voleu fer la passejada amb bicicleta o a peu.
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CCOO de Catalunya assessora per
reclamar la devolució de l’IRPF
de les prestacions per maternitat
segons reconeix una sentència del
Tribunal Suprem
El Tribunal Suprem ha sentenciat que les
prestacions públiques per maternitat de la
Seguretat Social, percebudes per les dones
treballadores durant la baixa de 16 setmanes
després del naixement d’un fill, estan exemptes
de l’IRPF.
Des de CCOO de Catalunya, s’estan fent gestions
davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS) i l’Agència Tributària per conèixer quins
procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que
facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions
asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions
per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.
Afecta a les prestacions rebudes en els darrers quatre anys
Com a conseqüències de la sentència, a qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació
de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF; a més, les persones que han rebut la
prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució (també les que l’estan
cobrant en aquest moment) de les quantitats ja retingudes.
El sindicat, doncs, engega un servei d’assessorament gratuït per facilitar que les persones que
vulguin reclamar puguin fer-ho, a través d’aquest apartat de la pàgina web.

CCOO lamenta la tràgica mort de la seva
delegada Sara Silva Alonso
CCOO lamenta la tràgica mort de la seva delegada de Sanitat,
Sara Silva Alonso, de l’empresa Carpio Servicios, que presta
serveis sanitaris a l’Hospital General de Catalunya. La Sara
va ser trobada morta a la casa dels seus avis, a la població
de Vences (Ourense), on ella havia nascut. Tot apunta a un
accident domèstic quan es va enfonsar un terra de fusta. La
Sara tenia 58 anys.

XVI ESCOLA DE JOVES
SINDICALISTES ÁNGEL ROZAS,
EL 9 I EL 10 DE NOVEMBRE
Amb el lema “Que no ens guanyin la partida”,
Acció Jove de CCOO de Catalunya organitza la
XVI Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas,
que tindrà lloc a Barcelona els dies 9 i 10 de
novembre. Concretament, la trobada es farà a
l’Alberg Mare de Déu de Montserrat (passeig de
la Mare de Déu del Coll, 41-51, de Barcelona).
L’escola començarà el divendres, de 9 h a
16 h, en una sessió de tarda que constarà
d’una intervenció sobre Inspecció de Treball, a
càrrec de Baptista Silanes, i una altra sobre el
sindicalista de referència, a càrrec de Kilian
Pérez. La jornada acabarà amb una trobada amb
el secretari general.
El dissabte 10 de novembre, a partir de les 9.30 h,
la sindicalista Lídia Sandalinas parlarà de gènere
i mercat laboral, seguida de Felipe Trigueros, que
ho farà sobre salut laboral. La jornada finalitzarà
a la tarda, quan, a les 15 h, Carme Martínez
Ruzafa faci una exposició sobre noves realitats
del treball i la precarietat.
Us hi podeu inscriure en aquest enllaç

