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CCOO alerta que la sentència del Tribunal
Suprem sobre les hipoteques aprofundeix
en la desconfiança cap al sistema judicial i
exigeix sense demora una nova llei hipotecària
El Tribunal Suprem va fer marxa enrere i, ignorant
el seu últim dictamen, va recuperar la doctrina
anterior a la sentència del 18 d’octubre. L’alt
tribunal finalment va decidir que seran els clients
els que hagin d’assumir el cost de l’impost d’actes
jurídics documentats. El canvi de criteri i la forma
en la qual s’ha produït (amb una revocació en
ple de la sentència que havia adoptat la sala
especialitzada del Tribunal Suprem) han provocat
una innegable alarma social i instal·len un dubte
sobre la independència judicial, que un estat de
dret hauria de garantir.
No és la primera vegada que els tribunals són
els que acaben de definir els criteris sobre el
negoci financer, particularment en allò referit
a la concessió d’hipoteques (per exemple les
clàusules sòl) o altres productes financers
(preferents). Per a CCOO, els successius canvis de
criteri que s’han produït en 25 dies respecte dels
actes jurídics documentats són un despropòsit
que provoca alarma social i una comprensible
reacció ciutadana.
Per al sindicat, i sense prejudici del paper que
el poder judicial ha de tenir com a garant de la
legalitat vigent, el que és prioritari és actualitzar
les normes que protegeixen els drets de persones
consumidores i usuàries, i donen seguretat

jurídica a l’activitat financera. És inadmissible que
la Llei hipotecària faci dos anys que està aturada
en seu parlamentària, quan és la norma destinada
a dotar de seguretat jurídica el sector i a garantir la
protecció dels drets de la clientela, en una activitat
amb una evident asimetria en la informació.
Igualtat davant la llei
La igualtat davant la llei és un principi
irrenunciable en un estat de dret, i la debilitat en
la regulació legal deixa indefensa la ciutadania
davant de la capacitat d’acció dels lobbys
empresarials. D’altra banda, la falta de seguretat
jurídica condiciona decisions econòmiques no
solament en el mercat hipotecari. Recordem que
aquesta sentència pot tenir un recorregut judicial
fins a instàncies europees, per la qual cosa
encara no és un tema resolt en ferm.
Aquestes polèmiques producte de la deficiència
en la regulació, de vegades, de males pràctiques
financeres, unes altres, o d’actuacions de la
justícia acaben tenint conseqüències sobre els
treballadors i les treballadores del sector, que
són els que finalment treballen amb les persones
consumidores i usuàries i la clientela, i pateixen
les conseqüències de decisions alienes, que
provoquen indignació social.

editorial
Sense pressupostos,
ni aquí ni allà
Des de CCOO estem fent un gran esforç per
millorar la vida dels treballadors i les treballadores, i canviar la tendència de les polítiques econòmiques que han generat més
pobresa, precarietat i desigualtat social. Hem
acordat amb les patronals que cap conveni
estigui per sota dels 14.000 € anuals, increments salarials per sobre del 2%, la limitació de la subcontractació, etc. Hem signat
acords molt rellevants amb les administracions, com la renda garantida de ciutadania,
l’augment de l’SMI fins als 900 € , l’acord
a la funció pública per recuperar salaris i
condicions laborals. Ens trobem, però, que ni
a Catalunya ni a Espanya no hi ha manera
d’aprovar uns pressupostos amb cara i ulls.
Ni aquí ni allà. Uns pressupostos que haurien de servir per donar estabilitat a l’acció
dels governs de Catalunya i Espanya, i que
haurien de canviar la dinàmica negativa del
repartiment del creixement econòmic, ja que
en facilitarien la consolidació i reforçarien el
consum intern en un moment en què creixen les incerteses econòmiques exteriors.
Les necessitats de la gent no poden esperar,
necessitem polítiques més justes dedicades
a les persones, i això no és possible amb la
inexorable tendència de perpetuar les retallades a Catalunya abusant de la pròrroga
pressupostària, com ha passat el 2013, el
2016 i el 2018. A veure què fan.

Concentracions contra la sentència del Tribunal Suprem
Un ventall divers d’organitzacions de la societat civil catalana (entre les quals, CCOO de Catalunya)
es van concentrar a Barcelona, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el passat
divendres 9 de novembre. L’objectiu de la concentració era protestar contra la sentència del
Tribunal Suprem que apunta que les persones han de ser els subjectes del pagament de l’impost
dels actes jurídics de les hipoteques, i no els bancs.
Davant d’aquesta injustícia, les entitats convocants volien denunciar un sistema judicial espanyol
corcat pels lobbys econòmics, en detriment de la qualitat de vida de les persones. També dissabte
van tenir lloc diverses concentracions arreu de Catalunya on va participar CCOO.

www.ccoo.cat
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Acord a la Fundació Privada de la
Indústria de la Carn

La pressió de la vaga i la unió del conjunt de
treballadors i treballadores de la Fundació Privada de la Indústria de la Carn (FIC) han donat
els seus fruits. La direcció de l’empresa ha
rectificat el seu posicionament i ha subscrit un
acord amb la representació sindical que posa
fi al conflicte obert les darreres setmanes.
L’acord recull, entre altres aspectes importants,
el compromís de l’empresa de pagar immediatament la nòmina d’aquest mes als treballadors i treballadores, i estableix una fórmula de
pagament que garanteix que en el futur no hi
haurà endarreriments. També dona sortida a
les reivindicacions del col·lectiu d’auxiliars de
veterinària perquè es reconegui la seva categoria professional, ja que preveu la intenció de
regularitzar el seu nivell professional.

Concentració dels treballadors i
treballadores de Correos
CCOO, juntament amb els sindicats de la unitat
d’acció de Correos, faran una acció en el marc
del procés de mobilització, que tindrà lloc el 16
de novembre davant de la Delegació del Govern
a Barcelona, a les 13 hores. Aquesta concentració s’emmarca en un calendari de mobilitzacions gradual i creixent que culminarà amb
tres vagues al final de l’any (30 de novembre
i 21 i 26 de desembre) per exigir finançament
per a la prestació del servei postal públic, el Pla
plurianual d’ocupació i la reconquesta de salari,
ocupació i drets, després d’anys d’asfíxia a la
plantilla de Correos.

Èxit de la vaga al grup Vall Companys

El passat 6 de novembre, CCOO va convocar
vaga a les sis empreses que el grup carni Vall
Companys té a Catalunya, Aragó i Castella-la
Manxa davant l’incompliment reiterat per part
del grup de la resolució de la Inspecció de Treball per incorporar a la seva plantilla els 2.500
falsos autònoms que treballen a les seves
empreses, a través de falses cooperatives de
treball associat. La vaga va tenir un gran èxit
de seguiment. En el cas de Catalunya, el seguiment va ser del 100% al centre de treball
d’Avidel (antiga Milsa) i a les oficines de Serese, tots dos a la ciutat de Lleida.

Mor la companya de CCOO de SEAT,
Marina Nieto
El passat 31
d’octubre ens va
deixar la companya de CCOO
a SEAT, Marina
Nieto. La Marina
era delegada de
xapisteria de la
Secció Sindical
de CCOO a la SEAT de Martorell i membre de
l’Executiva Intercentres de CCOO. És una pèrdua que deixa un gran buit a la secció sindical
del sindicat a SEAT.

CCOO de Catalunya lamenta la mort
de Salva López, històric sindicalista de
la química i el tèxtil
CCOO de Catalunya lamenta la mort de l’històric
sindicalista, Salvador López, a causa d’una
llarga malaltia, a l’edat de 67 anys. El Salva
va ser un referent en el món de la química i
el tèxtil. Des del llunyà any 1976, en què va
ser escollit, per primer cop, representant dels
seus companys i companyes en una comissió
de treballadors de l’empresa farmacèutica on
treballava, Laboratoris Esteve, el Salva no va
abandonar mai el seu compromís en la defensa
dels drets laborals i socials dels treballadors i
les treballadores. Aquest sindicalista d’origen
gallec, però català d’adopció, va tenir diferents
responsabilitats sindicals a CCOO, on va ser
durant uns quants anys secretari general de
la Federació d’Indústries Tèxtils i Químiques,
l’antiga FITEQA, i membre del Consell Nacional

de CCOO de Catalunya. Després de la fusió amb
la Federació Minerometal·lúrgica i la creació de
la Federació d’Indústria, Salva López va formar
part de la Comissió Executiva de la federació
estatal. Mai oblidarem la seva empremta com a
sindicalista i, sobretot, com a persona.

Reflexions sobre el Pacte de Toledo
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya ha organitzat un acte informatiu amb
l’objectiu de reflexionar sobre la feina que du a terme el Pacte de Toledo i la seva importància cabdal
en el manteniment del sistema públic de pensions.
A l’acte participarà la diputada i portaveu del grup d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats Aina
Vidal, la qual forma part de la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo.
També hi haurà un col·loqui amb Miquel Lluch, secretari general de la Federació de pensionistes de
CCOO de Catalunya i Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, moderat
per Raúl López, de la Federació d’Indústria del sindicat. La cloenda anirà a càrrec del secretari general
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
L’acte tindrà lloc el 30 de novembre, a partir de les 10 hores, a la sala d’actes de la seu central de
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona).

Unai Sordo participa en una assemblea de delegades
i delegats a Mataró, el 23 de novembre
El divendres 23 de novembre, a les 10 hores, se celebrarà una assemblea de delegades i delegats a Mataró, amb el lema “Amb tu tenim la força”. L’assemblea tindrà lloc al Parc Tecnocampus
Mataró-Maresme, a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32, de Mataró. Aquesta assemblea servirà de tret
de sortida del període de concentració de les eleccions sindicals, que s’inicia el darrer trimestre
del 2018 i que finalitzarà el desembre del 2019. A més, també vol valorar la tasca que realitzen
els equips d’eleccions sindicals al territori, la qual fa que CCOO sigui la primera força sindical.
A l’assemblea intervindran, entre d’altres, Gonzalo Plata, secretari general de la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona; Javier Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya, i Unai Sordo, secretari general de la Confederació de CCOO.
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CCOO i UGT convoquen vaga en el sector públic
de la Generalitat el 12 de desembre
El Govern indigna els empleats i empleades públics amb una proposta inacceptable per al
retorn de les pagues extres
CCOO i UGT han decidit convocar vaga en el
sector públic de la Generalitat el proper 12 de
desembre, després de la indignació que els va
provocar la darrera reunió de la Mesa General
d’Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, celebrada a finals del mes
d’octubre. En aquesta reunió el Govern va presentar una proposta indigna per a la recuperació de les pagues robades el 2013 i el 2014.
El Govern de Quim Torra pretén que les pagues
impagades s’acabin de recuperar el 2026. Tot
un despropòsit i un insult a les persones que
garanteixen els serveis públics a la ciutadania
de Catalunya. Una proposta que fins i tot incompleix l’acord signat el 16 de juny del 2017 amb
la representació sindical per retornar un mínim
d’un 10% durant aquest 2018, i que desobeeix
els mandats del Parlament de Catalunya del 18
de maig del 2017 i del 9 d’octubre del 2018,
que instava el Govern a retornar aquestes pagues robades.

Davant d’aquesta proposta inacceptable, CCOO es
va aixecar de la mesa negociadora. La indignació
dels delegats i delegades del nostre sindicat els va
portar a ocupar durant unes hores el Departament
de Polítiques Digitals i Administracions Públiques.
Tenint en compte aquesta situació, CCOO i altres
sindicats van iniciar una campanya d’assemblees

La comunitat educativa convoca
una manifestació en defensa
de l’educació pública, el 17 de
novembre
El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat
Educativa) ha organitzat una manifestació amb el lema “Ara toca educació pública. Volem el 6%”. Actualment, l’educació
només representa el 2,04% del producte
interior brut (PIB) de Catalunya. La manifestació serà el dissabte 17 de novembre, a les 17 hores, a la plaça de la
Universitat, a Barcelona.
Aquí trobareu el manifest unitari per una
educació pública, equitativa i democràtica.

als centres de treball, amb diverses mobilitzacions que ara ha culminat amb la convocatòria
de vaga el 12 de desembre. El Govern ha de
deixar ja de tenir bones paraules amb els seus
treballadors i treballadores, i passar a les accions
de reconeixement, començant pel retorn de les
pagues robades.

Noves mobilitzacions a
la sanitat privada
Després que els sindicats CCOO i UGT haguessin consensuat
una plataforma unitària per negociar el conveni col·lectiu de
la sanitat privada (X Conveni col·lectiu d’establiments sanitaris
d’hospitalització, assistència, consulta i laboratori d’anàlisis clíniques), la resposta de les patronals ha estat nul·la, motiu pel qual
CCOO i UGT van tornar a convocar, la setmana passada, una nova
concentració de professionals del sector.
El col·lectiu de treballadors i treballadores de la sanitat privada
reivindica un conveni col·lectiu digne que es basi en un increment salarial sobre tots els conceptes retributius i que no siguin
compensables ni absorbibles; en una rebaixa de la jornada laboral; en millores pel que fa als permisos i els complements en cas
d’incapacitat temporal; en una nova classificació professional, i
en una veritable carrera i promoció dels professionals.
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Vaga general a l’Administració
de justícia el 16 de novembre
CCOO juntament amb CSIF, STAJ i UGT
incrementen les mobilitzacions i convoquen una
vaga general a l’Administració de justícia, el 16
de novembre, per frenar el que qualifiquen “la
major agressió als drets laborals del personal
de justícia”. Durant aquest mes de novembre es
tramitarà al Senat la proposició de llei de reforma
de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ),
aprovada ja al Congrés dels Diputats, que conté,
per als sindicats convocants, els atacs més greus
a tot el personal de l’Administració de justícia que
s’han produït en la història.
QUATRE PUNTS INACCEPTABLES
En quatre punts es resumeixen els aspectes més
negatius d’aquesta reforma a l’Administració de
justícia:
1. S’unifiquen en un de sol els centres de
destinació de cada municipi i s’aprova la
mobilitat forçosa a qualsevol lloc de treball de
la mateixa localitat, a criteri del gestor o gestora
corresponent.
2. Es prohibeix l’increment de plantilla i
l’assignació de més mitjans materials quan es
designin jutges i jutgesses de reforç.
3. En cas d’absència que no suposi una vacant,
la seva substitució transitòria només es produirà
si es tracta d’absència de personal titular, però no
si l’absència és de personal interí.

4. El personal interí de reforç serà cessat en
el termini màxim de sis mesos encara que
romanguin les causes per les quals va ser
nomenat.
A la pràctica, l’Administració podrà determinar
al seu caprici quin serà, dins del municipi, el
lloc de treball de cada funcionari o funcionària
en cada moment. Al mateix temps, es reduirà
dràsticament el nomenament de personal
interí, amb la qual cosa es deixaran llocs sense
cobrir, es sobrecarregarà de treball la resta de
llocs i es generarà incertesa en la percepció de
retribucions complementàries i en l’assignació
de funcions i tasques.
Per frenar aquesta agressió sense precedents,
CCOO, CSIF, STAJ i UGT convoquen mobilitzacions
de tot el personal de justícia com a suport a la
pressió que els sindicats exerceixen des de
fa setmanes davant el Ministeri de Justícia
i davant els partits polítics que han subscrit
aquesta reforma, perquè detinguin aquest atac
a les condicions de treball i al servei públic de
l’Administració de justícia.
Els sindicats han convocat concentracions
i assemblees als centres de treball de
l’Administració de justícia espanyola. La
convocatòria d’un dia de vaga general a
l’Administració de justícia el 16 de novembre
coincidirà amb una gran manifestació a Madrid.

CCOO homenatja
l’afiliada Elisa
Clanchet, que
enguany ha fet
100 anys
CCOO de Catalunya ha homenatjat una
de les seves afiliades més longeves,
l’Elisa Clanchet, que el passat mes
de gener va fer 100 anys. L’Elisa, que
viu a Vilanova i la Geltrú, està afiliada
a CCOO des de l’any 1976. El 7 de
novembre, una delegació del sindicat
es va desplaçar a Vilanova per fer-li
aquest merescut reconeixement. La
delegació estava formada per Albert
Rodríguez, responsable de CCOO del
Garraf; Miquel Lluch, secretari general
de la Federació de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Catalunya, i
altres responsables territorials de la
federació. Sens dubte, l’Elisa és un
gran exemple de lluita i compromís.

Es convoca una trobada per crear a CCOO un col·lectiu de
persones usuàries de la bici
Un grup de persones usuàries de la bicicleta, afiliades a CCOO de Catalunya, han decidit crear un
col·lectiu vinculat al nostre sindicat que fa servir
aquest vehicle net i saludable. La seva intenció
és sensibilitzar sobre aquesta qüestió i promoure
l’ús de la bici com a mode de transport per anar a
la feina i tornar-ne, així com per a altres activitats
quotidianes, amb l’objectiu de desenvolupar una

línia de treball que ja forma part de la tasca de
CCOO, però que mereix un nou impuls avui en dia.
Volen fer activitats reivindicatives: reclamar
més i millor xarxa pedalable, seguretat a la xarxa viària i facilitats als centres de treball, entre
d’altres. També els motiva, però, organitzar sortides de descoberta del territori, combinant els
aspectes lúdics, culturals i esportius.

Per tot això, s’ha convocat una trobada el dia 19
de novembre, a les 18 h, a la sala 11 de la nostra
seu de Via Laietana, 16, a Barcelona. En funció
de les seves capacitats, intentaran reproduir
aquest tipus de convocatòries a altres territoris
de casa nostra, cosa que permetrà també aprofundir en les diferents realitats socials i culturals
de Catalunya.
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CCOO participa en la constitució de l’Agenda Urbana de
Catalunya, un acord estratègic per cercar l’assoliment
d’un model de desenvolupament sostenible per als pobles i
ciutats de Catalunya

L’acord segueix allò que dicta el programa ONU-Hàbitat
Salvador Clarós
Membre de la Secretaria de Política Sectorialsi Sostenibilitat
de CCOO de Catalunya

En un acte molt solemne al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat es va celebrar el
passat 5 de novembre la sessió constitutiva
de l’Assemblea Urbana de Catalunya (AUC),
en la qual els seus membres van signar la
Declaració per a una agenda urbana de Catalunya. Està formada per seixanta membres
entre els quals hi ha representades totes
les conselleries de la Generalitat, les administracions i entitats municipals, els agents
socials i econòmics, el món acadèmic i el
teixit associatiu i ciutadà, a més de trenta
observadors sense vot, entre els quals hi ha
organismes internacionals, observatoris, instituts, agències i fundacions, i representants
dels partits polítics. La presidència recau en
el conseller de Territori i Sostenibilitat, amb
la copresidència de l’alcaldessa de Barcelona i dues vicepresidències, corresponents a
l’alcaldessa de l’Hospitalet i al president de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
L’Assemblea Urbana de Catalunya és un òrgan col·legiat interadministratiu de caràcter
consultiu que ha de tutelar el procés que ara
s’inicia, per un període d’un any i mig aproximadament, per a l’elaboració i la validació
dels continguts de l’Agenda Urbana de Catalunya, amb vista a la seva ulterior aprovació
per part del Govern. Tot i el seu perfil consultiu, l’agenda busca un consens ampli entorn
d’unes estratègies de llarga durada per fer
front als nombrosos reptes d’equitat i sostenibilitat que es plantegen a les ciutats i entorns urbans en matèria d’habitatge, pobresa, serveis socials i infraestructures, sobirania
alimentària, salut, educació, ocupació, recursos naturals i energia, entre d’altres. Persegueix assolir un model de desenvolupament
urbà que sigui sostenible des de les dimensions social, ambiental i econòmica, d’acord
amb els compromisos de transformació a favor del desenvolupament sostenible fixats a
l’Agenda 2030.

©Jordi Bedmar

Transformar el món: l’Agenda 2030
El 25 de setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible, que és una crida a desenvolupar respostes nacionals
ambicioses per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb 169 fites associades amb l’horitzó 2030. L’ODS número 11 es refereix a les ciutats i als assentaments humans.
Del 17 al 20 d’octubre del 2016, els caps d’estat i de govern es van reunir a Quito a la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Habitat III)
amb la participació de governs subnacionals i locals, parlamentaris, societat civil, els pobles indígenes i les comunitats locals i altres actors pertinents per adoptar una agenda urbana. L’abril
del 2017, el Govern de la Generalitat va acordar per l’Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre,
la iniciació dels treballs per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. La seva finalitat,
d’acord amb els ODS de l’Agenda 2030, és vetllar per la implementació, en les properes dècades, de polítiques públiques que garanteixin a Catalunya un desenvolupament urbà sostenible,
en les vessants social, ambiental i econòmica.
CCOO, per la justícia urbana i unes ciutats sostenibles
Tal com es desprèn dels documents del Pla d’acció aprovats en l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, el sindicat està compromès amb l’acció transformadora, posant al centre de la reflexió
i de l’acció del sindicat les persones, les seves necessitats bàsiques i el seu projecte de vida.
D’altra banda, les ciutats, com a poder democràtic vinculat al territori, a l’ecosistema concret i
a les persones reals, adquireixen un protagonisme en la construcció d’economia democràtica i
de benestar. Així doncs, el sindicalisme de classe de CCOO està compromès amb la transformació profunda de les estructures urbanes, econòmiques i socials de les nostres ciutats i pobles
que demana la revolució de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. El compromís de
CCOO és amb una transició cap a un model productiu sostenible basat en l’economia circular;
amb una transició del model energètic que fomenti les fonts renovables, l’estalvi i l’eficiència;
amb una transformació energètica del parc d’habitatges i d’equipaments de les ciutats; amb
la transició cap a una nova cultura de la mobilitat sostenible amb l’ús intensiu dels mitjans de
transport públic i col·lectius; amb una cultura urbana de la densitat, la riquesa i la diversitat
d’usos i funcions del territori en contraposició amb la ciutat extensa disseminada i consumidora de territori, i amb una nova cultura de l’ús contraposada a la cultura del consum.
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Especial escapades de desembre

Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
CADENES HOTELERES

EXE - EUROSTARS: 10% de descompte a tots els hotels de la cadena.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=945
HCC: cadena d’hotels catalana, tarifes especials per a l’afiliació de CCOO.
HCC Ciutat de BERGA: des de 55 € per habitació i nit, esmorzar inclòs.
HCC Montsià - Amposta: des de 50 € per habitació i nit, esmorzar inclòs.

AGÈNCIES DE VIATGES

B THE TRAVEL BRAND: fins al 8% de descompte, amb 45 dies d’anticipació a les reserves,
i fins al 6% sense anticipació, consulteu les condicions específiques.
Creuers: 2018, des de 799 €, i 2019, des de 619 €. Disneyland París 2019: del 20% al 25%
descompte. Cuba Autèntica: allotjament en cases colonials, producte exclusiu.

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1838

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767

CATALONIA HOTELS & RESORTS: descompte del 10%.

CARLSON WAGONLIT TRAVEL: 4% de descompte en ofertes de viatges programats. 5%
de descompte en viatges programats, estades, creuers i circuits. 7% de descompte en
viatges a les Balears, les Canàries i el Carib.

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1480
NH HOTELS: entre el 8% i el 15% de descompte.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=517

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=251

PARADORES NACIONALES: descompte del 10% sobre la “tarifa parador”.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=246

LLOGUER DE VEHICLES
ALLOTJAMENTS DIVERSOS

CENTRE DE VACANCES MORILLO DE TOU: descompte del 14% i ofertes.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=129
HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries): descompte del 15% i ofertes.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=258

HERTZ: tarifa exclusiva per a l’afiliació, millor tarifa disponible.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=418
EUROPCAR: del 20% al 25% de descompte a la Península, i del 10% al 15% per a les
Canàries i les Balears.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=285

AH VACACIONES: ofertes a apartaments i hotels.
www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
HOTEL ROC BLANC a les Escaldes (Andorra): del 10% al 20% de descompte.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1758
INTERHOME: descompte del 8% a la factura.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1739
VTF - Association Vacances Tourisme Familles (França): descompte del 5% al 13%.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=274
RURAL EMPORDÀ (casa rural a Viladamat): descompte del 12%.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=262
APARTAMENTS CASA CASTRO (St. Pere Pescador): descompte del 10%.

OCI I LLEURE

PORT AVENTURA: 10 € de descompte a l’entrada d’un dia sencer i d’adult per a la persona
afiliada i tres acompanyants.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=572
BOWLING ILUSIONA: diversos llocs (Gran Via 2, Splau, Platja d’Aro i Salt).
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=935
Partida de bitlles a 3 € per persona, de dilluns a dijous (lloguer de calçat inclòs) i durant
tot l’horari, i a 5 € divendres, dissabtes i diumenges (aquests dies de 17 h a 21 h no hi ha
descompte).

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=260

ILUSIONA DIAGONAL MAR: centre d’oci familiar, oferta per a l’afiliació del 20% de
descompte.

HOTEL MAS PALOU (Roses): descompte del 10% (habitació i esmorzar).

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=934

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=134
ERA DE CAL TOMAS (Alt Urgell) Descompte del 5% sobre tarifes
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=547

BALNEARIS

RESTAURANTS
RESTAURANTS EBOCA

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1481

BALNEARI BROQUETAS (Caldes de Montbui): 61 € per persona i nit.

Un 10% de descompte sobre la carta, i una copa de cava.

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1519

Restaurants a Barcelona, Eivissa, Madrid, Ronda, Sabadell i Santo Domingo formen part
de Catalonia Hotels.

MONTBRIÓ DEL CAMP - AQUATONIC (Baix Camp): del 10% al 20% de descompte.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1759
BALNEARI ARCHENA (Múrcia): 15% de descompte.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1818
BALNEARI LANJARÓN (Granada): 15% de descompte.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1499
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Manifest de CCOO de Catalunya

25-N 2018
Dia Internacional
de la no Violència contra les Dones
i Nenes

ENS VOLEM VIVES I LLIURES.
ENS PLANTEM!
Les violències contra les dones pel fet de ser dones
esdevenen l’exemple més dur, dolorós i greu de la discriminació masclista. Suposen una greu vulneració
dels drets i de la llibertat de les dones i formen part
de la vida quotidiana, social i laboral de les dones
de totes les edats, orígens, creences, condicions,
opcions i classes. I es produeixen en el conjunt de les
relacions socials.
A Catalunya, des del 2008, més de 100 dones, i en
alguns casos les seves filles i fills, han estat assassinades per part de parelles o exparelles. En un any
es reben més de 13.000 denúncies de violència en
l’àmbit de la parella i el sistema judicial denega més
del 50% de les ordres de protecció que se sol·liciten.
Més de 1.000 homes són denunciats anualment per
delictes contra la llibertat sexual i el 4% de les dones
s’han vist obligades alguna vegada a deixar la feina a
causa de l’assetjament sexual.
També volem fer especial esment a la violència cap
a les dones i nenes refugiades, desplaçades i en
contextos de guerra, i denunciar la passivitat i la
impunitat dels governs i els estats de la UE.
L’origen de les violències masclistes és estructural.
Són degudes a conductes de domini, control i abús
de poder d’homes sobre dones, sota el paraigua del
patriarcat. El Pacte d’estat contra la violència de
gènere, resultat de les pressions del moviment de
dones i feminista, de diverses mobilitzacions com
el 19-J i de plataformes com el 7-N o Novembre
Feminista, de les quals CCOO forma part, tot i que
interpel·la tots els governs a fer un pas endavant,
arrenca feble i amb molts entrebancs, deficiències i
poca definició pressupostària.
Les campanyes “NoÉsNo”, “#CalUnSí” i “#MeToo”, els
protocols d’autoprotecció davant de les agressions
sexuals a les festes o l’èxit desbordant del 8 de Març
han estat el resultat de sumar moltes complicitats,
han esdevingut un potent altaveu que ens mostra
una resposta empoderada i col·lectiva que posa al
centre de l’agenda pública la necessitat de donar
resposta a les violències masclistes, de posar fi a
la impunitat dels seus autors i de qüestionar els
fonaments del sistema patriarcal, evidenciant fins
a quin punt sistemes com el judicial tenen la urgent
necessitat de revisar-se, formar-se i construir-se
lliures de masclisme.
Les violències són evitables i es poden prevenir, i és
urgent que les polítiques públiques i el conjunt de la
societat ens hi comprometem i actuem per aconseguir erradicar-les.

PER TOT AIXÒ, CCOO EXIGEIX:
• Aplicar immediatament el Conveni d’Istanbul.
• Dotar de pressupostos suficients el pacte d’estat i fer-lo efectiu.
• Prevenir la violència masclista en tots els àmbits de relació social: mesures urgents adreçades a trencar i erradicar la justícia masclista i patriarcal, i l’ampliació de l’àmbit d’actuació
de les polítiques públiques a totes les violències masclistes.
• Aplicar mesures urgents amb recursos especialitzats i sistemes d’atenció i de suport a tot
el territori català per donar suport a les dones que pateixen qualssevol tipus de violència
masclista.
• Formar obligatòriament professionals que en un moment o altre facin intervenció i atenció
a dones que pateixen violència masclista, especialment les víctimes de violència sexual.
• Desenvolupar totes les mesures i plans d’igualtat a les empreses, i estendre, a través de la
negociació col·lectiva, els acords dels agents socials en matèria d’igualtat que conté l’AIC
(Acord interprofessional de Catalunya) i en suport de les dones que pateixen violència
masclista i assetjament sexual a la feina.
FEM UNA CRIDA A PARTICIPAR A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PER GARANTIR UNA
VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES:

- 23 de novembre, a les 12 hores, CCOO convoca una acció al carrer. Ens trobem a les portes del
sindicat, a Via Laietana, 16.
- 25 de novembre, a les 11.30 hores, a la plaça de la Universitat CCOO participarà a la manifestació unitària convocada per Novembre Feminista.
- 10 de desembre, a les 20 hores, a la plaça de St. Jaume de Barcelona, CCOO organitza la concentració mensual de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

El conjunt d’actes convocats o en els quals CCOO participa arreu de Catalunya, els podeu trobar
a www.ccoo.cat

