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editorial

Solucions
polítiques i
no judicials
El dimarts 12 de febrer va començar el judici als líders independentistes al Tribunal
Suprem. Coincidint amb aquest judici, el
sindicat va convocar, davant les seves seus,
concentracions de deu minuts per reclamar
per enèsima vegada que el problema polític
de relació entre Catalunya i Espanya retorni al terreny de la política. CCOO té la ferma
convicció que la solució d’aquest contenciós
ha de tenir una resolució política i que mai

ENS PLANTEM PER:
ELIMINAR TOT TIPUS DE BRETXA:
Cap salari per sota dels 14.000 euros.
No usar fraudulentament la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no
pagades, que, principalment, tenen nom de dona.
Valoració justa dels llocs de treball: les dones estan sobrerepresentades en feines menys valorades i, a més,
tenen més dificultats per accedir a llocs de responsabilitat.
Les dones anualment cobren de mitjana un 23,2 % menys que els homes i tenen unes pensions un 38,8 % més
baixes. Exigim una llei d’igualtat salarial.
Ratificació del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
POSAR FI A TOT TIPUS DE VIOLÈNCIA:
L’any passat, a Catalunya, 7 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella.
La violència es produeix també a la feina: 1 de cada 10 dones perd la feina a causa de l’assetjament sexual o per
raó de sexe. Exigim l’elaboració de protocols i el seu compliment obligatori a totes les empreses.
Davant les violacions individuals o en grup, la justícia s’aplica amb poca o cap perspectiva de gènere, cosa que
revictimitza i culpa la dona.
Cal una educació sexual integral.
Cal erradicar la cosificació, també en la feina, perquè les dones siguin tractades com a persones i no com a
objectes per a l’ús dels homes i al servei dels homes.
ELIMINAR TOT TIPUS DE DESIGUALTAT:
El treball de cura a les persones, el fan principalment les dones, cosa que provoca que perduri amb força la
divisió sexual del treball.
• Exigim polítiques actives per racionalitzar el temps social i laboral.
• Exigim uns serveis públics de qualitat que posin al centre la cura i la sostenibilitat de la vida.
• Exigim mesures efectives de corresponsabilitat amb la finalitat de compartir el treball de cura.

no s’hauria d’haver judicialitzat. CCOO també
ho va tenir molt clar aquell 20 de setembre
del 2017, quan, per ordre del Jutjat número
13 de Barcelona, es va enviar la Guàrdia Civil
a fer un seguit de registres en seus de la Generalitat, entre elles el Departament d’Afers
Exteriors, a la Via Laietana, al costat mateix
de la nostra seu. Vam protestar i vam tallar
la Via Laietana perquè ja sabíem que judicialitzant el conflicte les coses anirien a pitjor i
que tindrien conseqüències nefastes, tal com
hem pogut anar veient en els mesos posteriors. Solucions polítiques, si us plau.

Manifest a la pàgina 8

www.ccoo.cat
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Històrica manifestació contra el
tancament de Gallina Blanca

El passat 31 de gener, culminant una jornada de vaga d’èxit a Gallina Blanca, centenars
de veïns i veïnes de Sant Joan Despí van
donar suport als treballadors i treballadores
de l’empresa, amb una manifestació que la
plantilla i CCOO han considerat històrica, ja
que han assegurat que feia dècades que no
es feia una mobilització d’aquestes característiques a la ciutat. La plantilla s’ha felicitat
perquè la seva situació s’ha vist reflectida
en una declaració institucional que van aprovar per unanimitat totes les forces polítiques
amb representació a l’ajuntament. Aquesta
defensa la continuïtat de l’activitat, els llocs
de treball de la planta i una política activa de
mantenir sòl industrial i empresarial així com
la conservació del patrimoni industrial de Sant
Joan Despí. El 19 de febrer, la plantilla inicia
una vaga indefinida

Mobilitzacions en defensa del
Conveni d’enginyeries i oficines
d’estudis tècnics

El passat 5 de febrer, CCOO de Serveis va
convocar els seus representants sindicals
del sector d’enginyeries i d’oficines d’estudis
tècnics a una assemblea informativa a la
seu del sindicat a Barcelona. Posteriorment,
es van concentrar davant Foment del Treball
per reclamar a la patronal que reprengui les
negociacions del conveni sectorial i desisteixi
de la seva voluntat de precaritzar les condicions laborals de les plantilles. CCOO denuncia
l’actitud de la patronal, amb propostes de pèrdua de drets i d’augment del màxim diari de la
jornada laboral, i amb uns increments salarials
que seguirien minvant la capacitat adquisitiva
d’uns sous congelats des del 2013.

Acord al tèxtil per un salari mínim
de 14.000 euros

La pressió de CCOO ha donat resultat al sector tèxtil i de la confecció. Finalment, les associacions patronals del sector tèxtil i de la confecció, juntament amb els sindicats CCOO i
UGT, han signat un acord que permetrà que el
sector tingui un conveni col·lectiu d’eficàcia
general que se signarà el proper 19 de febrer.
Amb aquest acord, a partir de l’1 de gener del
2021, tots els treballadors i les treballadores
afectats tindran garantit un salari mínim de
14.000 euros en qualsevol circumstància,
amb la qual cosa s’assegura un llarg període
de pau social.

Una important delegació de CCOO de Catalunya
va participar a l’assemblea conjunta de CCOO i
UGT que va tenir lloc a Madrid el 8 de febrer
Una delegació de més de 500 sindicalistes
de CCOO de Catalunya va participar, el 8 de
febrer, a l’assemblea conjunta de CCOO i UGT
que va tenir lloc a Madrid, on es van aplegar
prop de 10.000 delegats i delegades de tot
l’Estat espanyol que van omplir a vessar la Caja
Mágica. A l’acte es va posar en comú la situació
dels acords de negociació col·lectiva, el diàleg
social, així com la participació dels sindicats a
les mobilitzacions del proper 8 de Març.
El lema de la trobada era “Més fets, menys
paraules”, que tenia per destinataris el Govern
de l’Estat i les patronals. Es va demanar a les
patronals l’aplicació dels acords i al Govern de
Pedro Sánchez, la derogació de les reformes
laborals i de la reforma de pensions del PP.
Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo
i Pepe Àlvarez, van fer les intervencions finals

d’un acte que va tenir música, reivindicació,
color i orgull sindical.

El Casino de l’Aliança del Poblenou acull
el 19 de febrer l’assemblea de Barcelona
en el marc del procés d’assemblees
territorials de delegats i delegades
CCOO de Catalunya està organitzant assemblees territorials, en el marc del procés de mobilització
davant les organitzacions empresarials i el Govern, per al compliment dels acords en matèria salarial
en l’àmbit del diàleg social i per a la derogació de la reforma laboral, contra la bretxa salarial i les
desigualtats, per a uns pressupostos socials i per a la millora del sistema públic de pensions. Fins ara
ja s’han celebrat assemblees a Girona, Sabadell, Cornellà i, avui, a Igualada.
Entre les que encara s’han de portar a terme cal destacar la que tindrà lloc a Barcelona el proper 19
de febrer a les 10 h al Casino de l’Aliança del Poblenou (rbla. del Poblenou, 42), on estan convocats els
delegats i les delegades del Barcelonès.
A part de la de Barcelona, en els propers dies també tindran lloc assemblees a:

- TARRAGONA: 18 de febrer del 2019, a les 11 h.
Aula magna de la URV (av. de Catalunya, 35).
- VILAFRANCA DEL PENEDÈS: 20 de febrer
del 2019, a les 10 h. Sala Escorxador (c. de
l’Escorxador, 19).
- VILANOVA I LA GELTRÚ: 22 de febrer del 2019,
a les 10 h. Masia d’en Cabanyes (Camí Ral, 3)
- LLEIDA: 5 de març del 2019, a les 10 hores. Sala
d’actes del sindicat (c. d’Enric Granados, 5).
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CCOO amplia la condició de primer sindicat
de Catalunya
Les dades de les eleccions sindicals a 31 de desembre del 2018
confirmen que CCOO amplia la seva condició de primer sindicat a
Catalunya. Respecte a l’any 2017, el nombre de representats sindicals
elegits el 2018 ha augmentat en 739, i ha arribat a un total de 51.353
delegats i delegades a Catalunya. Les dades mostren que CCOO és
el sindicat que més creix, ja que obté 313 delegats i delegades més
que l’any anterior i augmenta també la taxa de representativitat. A
finals de l’any passat, CCOO tenia 21.692 delegats i delegades que
representa el 41,64 % del total.
Primer sindicat en empreses amb noves eleccions
Una altra bona notícia és la presència de CCOO en les eleccions en
empreses noves, on no hi havia representació sindical. CCOO també és
el sindicat que més creix en aquestes empreses, ja que aconsegueix
656 representants —el que significa un 42,68 % del total—, fins i tot
més percentatge que en empreses amb representació consolidada.
Això vol dir que CCOO s’està implantant en els espais de la nova
economia, sindicant bona part dels seus treballadors i treballadores.
Però si observem les dades de les eleccions sindicals en empreses
que renoven la seva representació també comprovem que CCOO és el
sindicat que més creix, amb 434 delegats i delegades més, sobretot
en sectors com l’aeri, aigües, banca, camp, ensenyament, intervenció
social, joc, moda, telecomunicacions o les TIC, entre d’altres. CCOO
aconsegueix clarament el manteniment de la seva organització en
molts sectors productius i millora la confiança que dipositen en el
nostre sindicat aquests treballadors i treballadores.
Les dones, la base del creixement de la representació de CCOO
Cal destacar que les dones joves són la base del creixement de la
representació sindical. Del creixement total de delegats i delegades
(313), 245 són dones, el que significa un 78 %. Les delegades de
CCOO ja representen el 42,42 % del total de representants de CCOO.
Si mirem els menors de 30 anys, les dones ja representen el 45,29 %,
el que torna a confirmar que CCOO és un sindicat de dones i homes
amb una clara vocació feminista.

Delegades i delegats de CCOO amb
30 anys o menys

Evolució del nombre de representants
Catalunya 2017-2018

Percentatge de representativitat
Catalunya 2018
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CCOO reclamarà la correcta aplicació de l’increment
del salari mínim interprofessional als treballadors i
les treballadores i denunciarà els incompliments a la
Inspecció de Treball
L’increment del salari mínim interprofessional
(SMI) a 900 euros mensuals en 14 pagues —que
suposa un total anual de 12.600 euros— i la seva
entrada en vigor, el gener del 2019, pot produir
alguns incompliments i frau en la seva aplicació
per part de les empreses, segons considera
CCOO de Catalunya.
Les noves quanties suposen un increment del
22,3 %, tot i que l’SMI encara es troba molt lluny
del fixat als països del nostre entorn, per la qual
cosa cal acostar-lo al 60 % del salari mitjà, com
indica la Carta social europea.
Tot i l’aplicació d’aquest increment del salari
mínim, les persones treballadores tindran dret a
percebre els complements salarials que estiguin
vinculats a circumstàncies personals o del lloc de
treball, a més dels complements extrasalarials,
que no formen part del salari garantit i que no
podran ser absorbits ni compensats.
Pots reclamar amb CCOO
Per informar els treballadors i treballadores,
CCOO de Catalunya posa en marxa una campanya
d’atenció en línia i també d’assessorament
a tots els locals sindicals per reclamar els

incompliments de les empreses que es puguin
produir amb denúncies a la Inspecció de Treball,
amb el suport dels nostres serveis jurídics.
A Catalunya, segons les dades de cobertura de
negociació col·lectiva, hi ha unes 40.000 persones
que no tenen conveni col·lectiu d’aplicació i a les
quals, per tant, se’ls pot aplicar el salari mínim, i
unes 269.700 persones amb el salari de conveni
inferior als 14.000 euros (174.000 són dones).
Aquesta campanya està vinculada al compromís
de CCOO per lluitar contra la pobresa laboral,
conjuntament amb altres mesures necessàries
per erradicar la precarietat que s’ha generat al

mercat laboral, fruit de la nefasta reforma laboral,
que cal que el Govern de Pedro Sánchez reverteixi
de manera urgent.
La campanya també està vinculada a la lluita de
CCOO per la recuperació salarial, especialment en
els salaris més baixos, que afecta més les dones
i la bretxa salarial. Per això defensem increments
salarials generalitzats del 3 % i un salari mínim
de conveni de 14.000 euros anuals, com hem
pactat amb les patronals, i que estem impulsant
en tots els convenis, perquè el creixement i la
generació de riquesa que s’està produint arribi
als treballadors i treballadores.

El nombre d’acomiadaments
que preveu la direcció de DIA
és desproporcionat

CCOO guanya les eleccions
sindicals a les entitats
bancàries a Catalunya

La direcció de DIA ha informat de la intenció d’extingir 2.100 llocs de
treball a DIA i Twins Alimentación. Des de la sortida a borsa de l’empresa,
es va crear una gran incertesa i preocupació per a la plantilla, que encara
es va agreujar més amb l’anunci de l’OPA per part de Fridman. Els gestors
han portat l’empresa a aquesta lamentable situació, ja que han centrat
l’estratègia financera en els mercats, amb un posicionament comercial
de les marques que ha estat totalment erroni. CCOO ha deixat molt clar
que els treballadors i les treballadores no són els responsables d’aquesta
mala gestió, i considera totalment desproporcionat el nombre de persones
afectades per l’expedient. CCOO de Catalunya ha mostrat la seva
preocupació pel futur de l’empresa i la seva viabilitat, i lluitarà per reduir el
nombre de persones afectades i perquè aquelles persones que finalment
hagin d’abandonar l’empresa ho facin en les millors condicions.

CCOO ha obtingut més del 55 % dels vots emesos en les eleccions
sindicals realitzades aquesta setmana al sector de la banca a Catalunya, i
a tot l’Estat. Amb aquestes votacions CCOO revalida els resultats obtinguts
en anteriors eleccions (2015, 2010, 2006, 2002, 1998 i 1994), i assoleix
la majoria de la representació en els bancs on s’han celebrat. S’han fet
eleccions sindicals en 11 entitats bancàries, CCOO hi ha presentat 294
candidats i candidates de les 298 persones representants que es podien
escollir en total. En el còmput global, en aquests comicis s’han escollit 46
representants menys dels que es van escollir en les anteriors eleccions
sindicals del sector l’any 2015 —s’ha passat de 344 representants l’any
2015 a 298 aquest any. Aquest fet està motivat, principalment, per la
integració de les plantilles provinents de Catalunya Caixa al BBVA i del
Popular al Santander.
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CCOO denuncia que 3 de cada 10 contractes signats a Catalunya
el 2018 van tenir una durada d’una setmana o menys
El sindicat fa un balanç de la contractació laboral a Catalunya durant el 2018

CCOO de Catalunya ha fet balanç de la contractació
laboral a Catalunya durant el 2018 amb un resultat
que demostra que el nostre mercat de treball cada
cop és més precari i amb menys valor afegit.
Si bé l’any passat va augmentar l’ocupació, ho

va fer a un ritme inferior a l’any anterior i amb
un repunt de la temporalitat i la parcialitat, que
van augmentar. El 2018 va augmentar un 4,5 %
el total de contractes respecte de l’any anterior,
mentre que la població ocupada va augmentar
menys, un 2,2 %. Això té molt a veure amb
l’increment dels contractes de molt curta durada.
L’any passat, 3 de cada 10 contractes signats van
ser d’una setmana o menys, i la immensa majoria
pertanyien al sector de serveis. L’informe destaca
que el 80 % dels contractes signats van ser en
el sector de serveis, fet que torna a confirmar la
tendència a la terciarització del nostre mercat
laboral, a més d’un canvi gradual en l’estructura
de la contractació industrial, amb un increment del
nombre de contractes temporals, molts realitzats
per empreses de treball temporal amb la categoria

de peons manufacturers. A més, l’Enquesta de
població activa (EPA) del quart trimestre del 2018
mostra una reducció de l’ocupació industrial a
Catalunya en 3.000 persones.
El balanç de la contractació del 2018 torna a
confirmar la precarització del nostre mercat
laboral pel que fa especialment a les dones i
als joves. Continuen augmentant els contractes
a temps parcial, que afecten especialment les
dones i que tripliquen les taxes de parcialitat
respecte dels homes. I continua augmentant la
temporalitat, amb una incidència especial en
els joves: el 43 % dels contractes temporals els
signen persones joves d’entre 16 i 29 anys.
Totes aquestes dades i moltes altres formen
part d’aquest balanç que trobareu sencer en
aquest enllaç.

Continua augmentant la irregularitat de les persones
immigrades segons la memòria del CITE 2017
El Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya ha
presentat la seva memòria del 2018. Un any
més, destaca una dada per sobre de les altres, i
és que la situació d’irregularitat de les persones
immigrades continua augmentant. Concretament,
l’any 2018 va augmentar 3 punts respecte del
2017 i ja representa el 61,5 % del total de les
persones que treballen.
El CITE ha observat, durant el 2018, un augment
de persones ateses. Durant aquest any passat les
oficines del CITE han rebut 15.935 visites, fet que
ha comportat atendre 11.381 persones, de les
quals un 58 % eren dones, que han plantejat un
total de 26.797 consultes.
La majoria de consultes realitzades a les
oficines del CITE tenen a veure, un any més,
amb l’arrelament social (19,2 %). I això està
molt relacionat amb l’augment de les persones
en situació irregular i amb les dificultats que
tenen per aconseguir administrativament aquest
arrelament. Per contra, s’han reduït les consultes
sobre renovació d’autorització de residència,

d’autorització de treball i de reagrupament familiar.
Per països d’origen, es manté el Marroc com a
primer país amb persones ateses al CITE, però
també és molt destacable el nombre de persones
ateses de Colòmbia, Veneçuela, Hondures i
Bolívia. La majoria de persones immigrants que
venen al nostre país no ho fan per cap efecte
crida, sinó per situacions de perill, de violència o
de pobresa que pateixen als seus països d’origen.
Augmenta el nombre de persones sense feina
Una altra dada molt destacada de la memòria
és la que ens indica la situació laboral de les
persones ateses. L’any 2018 hi havia un 56 % de
persones que no tenien feina. Per sectors, es van
mantenir uns alts nivells d’ocupació en el treball
de la llar (36,9 %), la immensa majoria dones, en

altres serveis (23,6 %) i en hostaleria (12,1 %).
També s’observa un increment de l’ocupació en
els sectors de la indústria, i baixa lleugerament
en la construcció i en el comerç.
La memòria del 2018 torna a posar en evidència
el sector del treball de la llar i la cura de persones,
que està ocupat massivament per dones i té
un 42,1 % d’irregularitat. CCOO ha tornat a
reclamar la necessitat de reivindicar el valor de
la feina d’aquestes dones regulant els drets i
les condicions de treball d’aquest col·lectiu, que
requereix, abans que res, la signatura del Conveni
189 de l’OIT, sobre la dignificació de la feina dels
treballadors i les treballadores domèstiques, que
l’Estat espanyol encara no ha signat.
Tota la informació, la trobareu en aquest enllaç
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Nova eina per a delegats i
delegades:

Dossier sindical d’igualtat
El Servei Lingüístic ha elaborat el Dossier sindical d’igualtat, destinat als delegats i delegades
que exerciran com a responsables sindicals d’igualtat, ja que són les persones encarregades
d’elaborar documentació i d’assessorar els treballadors i treballadores en aquesta matèria.
El dossier consta de dues parts. El primer bloc és introductori i s’hi explica la figura del responsable
sindical d’igualtat (procés d’elecció, funcions i qüestions sobre les quals ha d’exercir la vigilància,
entre d’altres), en què consisteixen els plans d’igualtat i, finalment, les recomanacions que fa el
sindicat en matèria d’igualtat a l’hora d’afrontar la negociació col·lectiva (llenguatge no sexista,
retribucions, violències masclistes…).
Suport a la tasca diària
El segon bloc aplega els documents que necessitaran els
responsables sindicals d’igualtat en la seva tasca diària:
n’hi ha de relatius a mesures i plans d’igualtat, a prevenció
i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, a
conciliació de la vida laboral i la vida familiar, entre d’altres,
necessaris tant des del punt de vista intern (empresa
i sindicat) com extern (Tribunal Laboral de Catalunya,
Inspecció de Treball…). La tipologia dels documents
és àmplia: declaracions de compromís, sol·licituds
d’informació i reunió, decàlegs, enquestes, nomenaments,
models de denúncia, etc.
Coordinació del Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic s’ha encarregat de coordinar la
publicació, de redactar la part introductòria i de revisar els models de
documents. La selecció dels documents ha estat a càrrec de l’Escola de Formació Sindical, i la
Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI i el Gabinet Tècnic Jurídic han supervisat l’adequació
normativa del dossier.
El material està disponible en format paper i també en format digital a l’apartat “Materials de
consulta” de la web del Servei Lingüístic. A la web es pot descarregar tant en format PDF com
en format RTF. Aquesta darrera opció permet baixar les plantilles de documents, desar-les a
l’ordinador i emplenar-les amb la casuística concreta de cada cas, tenint sempre la garantia que
el document és correcte des del punt de vista lingüístic, formal i normatiu.

Mor Juan Requena, històric sindicalista
de CCOO al Baix Llobregat
El dissabte 9 de febrer ens va deixar Juan Requena, històric
sindicalista de CCOO a l’empresa Corberó d’Esplugues de
Llobregat. Juan Requena va ser una persona d’esquerres, de
grans conviccions i compromís, i, sobretot, una gran persona.
Durant molts anys va ser el secretari general de Pensionistes
i Jubilats de CCOO al Baix Llobregat. Mai no l’oblidarem.

Recull terminològic
‘Dones i món sindical’
El Servei Lingüístic ha elaborat el recull
terminològic Dones i món sindical ,
amb la col·laboració de la Secretaria
de les Dones i Polítiques LGTBI i el
suport del Departament de Cultura.
Aquest material neix del compromís
de CCOO de Catalunya amb la
feminització del sindicat, contret des
de la seva fundació, el 1964, i impulsat
àmpliament en els darrers congressos.
El recull aplega setanta-quatre termes
organitzats en cinc grans blocs:
conceptes clau; relatius al sistema
polític i social; a l’ofensiva contra
el sistema; a les desigualtats i a les
discriminacions laborals, i als drets
laborals i a les accions al món del
treball. Alguns d’aquests conceptes ja
van formar part del vocabulari que vam
editar anteriorment i que porta per títol
Dones i món del treball.
Tots els termes que formen part
d’aquest recull, que es pot consultar
a la web del Servei Lingüístic, han
estat definits des d’una perspectiva
sindical i feminista, i tenen com a
objectiu facilitar la tasca de l’actiu
sindical en els àmbits de la negociació
col·lectiva, la formació sindical i l’acció
sindical, des del punt de vista lingüístic
i terminològic.
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Declaració conjunta de CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya davant el judici als i les líders independentistes
Davant la situació política actual i l’imminent judici als i les líders independentistes, la UGT de
Catalunya i CCOO de Catalunya manifestem:
a Que per avançar en la resolució del problema polític de relació entre Catalunya i Espanya cal retornar al
terreny de la política la solució d’un contenciós que mai no s’hauria d’haver judicialitzat.
a Que les acusacions que planteja la Fiscalia s’associen a un ús de la violència que no hem vist ni s’ha pogut
acreditar, per la qual cosa demanem que siguin revisades i que les deliberacions del tribunal s’ancorin
únicament en fets provats.
a Que la presó preventiva contra els i les dirigents polítics i els líders de les entitats no està justificada.
Demanem que les persones encausades puguin assistir en llibertat al judici i tenir la capacitat de
defensar-se amb garanties.
a Que reclamem justícia imparcial, amb totes les lletres i amb tots els requisits ètics. Reclamem
imparcialitat, cosa que exigeix que els magistrats actuïn com a tercers, aliens als interessos en joc.
Reclamem integritat, que exigeix coherència i respecte a la dignitat humana. Reclamem diligència i
transparència.
a Que considerem que, actualment i per determinades actuacions judicials contràries a la llibertat
d’expressió i d’organització, s’ha posat en qüestió la confiança pública en el sistema judicial i el seu paper
com a pilar de la democràcia. Per això, en aquests moments de tensió i atenció pública sobre aquesta
causa, pesa sobre el Tribunal Suprem la màxima responsabilitat de saber complir amb el seu deure.
a Que per trobar solucions polítiques cal donar una oportunitat al diàleg i a la negociació. En aquest sentit,
demanem als governs de Catalunya i de l’Estat que propiciïn un clima i uns escenaris que ho facilitin, i
oferim el compromís de tots dos sindicats per treballar-hi, en un espai ampli de la societat civil i política
de Catalunya.
a Que la diversitat i la pluralitat de la societat catalana constitueixen la riquesa més gran que té el país
si estan inscrites en un marc de convivència democràtica. CCOO i la UGT ens mostrem contraris i
bel·ligerants contra qualsevol actitud d’intolerància que posi en risc la convivència.
a Que la pluralitat és un dels pilars de CCOO i la UGT. Per això valorem que la nostra afiliació participi en
mobilitzacions polítiques d’acord amb les seves conviccions.
a Que Catalunya pateix greus problemes socials que requereixen solucions urgents i que necessiten la
plena dedicació dels governs per erradicar la precarietat i les desigualtats. La UGT i CCOO mantenim el
compromís històric del sindicalisme català de promoure el benestar i la cohesió social de les persones
treballadores i de defensar-ne els drets i les llibertats.
Barcelona, 6 de febrer de 2019

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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8 DE MARÇ DE 2019 dia internacional de les dones

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES i desigualtats!
Els indicadors de desigualtats de les dones en el treball remunerat
continuen mostrant, tossudament, una realitat de discriminació per a
les dones. Aquesta realitat determina la bretxa al llarg de tota la vida
laboral fins a la pensió. La precarietat forma part de la vida quotidiana
de les dones, tant de les etiquetades com a “inactives” com de les “actives” i les pensionistes. A Catalunya, la bretxa salarial és del 23,4 %, i
del 38,8 % en el cas de les pensions. 1 de cada 4 dones té contracte a
temps parcial, majoritàriament no desitjat. 18.000 dones a Catalunya
manifestaven l’any passat haver patit assetjament sexual a la feina.
Tots els indicadors ens parlen de desigualtats i discriminació en el
món laboral.
Les violències contra les dones pel fet de ser-ho esdevenen la manifestació més dura, dolorosa i greu del sistema patriarcal. Formen part
de la vida quotidiana, social i laboral de les dones de totes les edats,
orígens, creences, condicions, opcions i classes. Es produeixen en el
conjunt de les relacions socials i suposen una greu vulneració dels
drets i de la llibertat.
L’any passat, a Catalunya, van haver-hi 12.977 denúncies per violència
masclista en l’àmbit de la parella i 7 dones van ser assassinades, de
les quals només 1 havia denunciat. Són la part visible d’una realitat
amagada, en què 1 de cada 4 dones a Catalunya afirma patir violència
masclista per part de la parella o exparella i en què gairebé 2.000
dones van cursar denúncies per delictes de violència sexual.
El Pacte d’estat contra la violència de gènere, resultat de les pressions
del moviment feminista, social i sindical, interpel·la tots els governs a
fer un pas endavant, però arrenca feble i amb molts entrebancs, deficiències i poca aportació pressupostària.
Perdura amb molta força la divisió sexual dels treballs, explicada
principalment per la no corresponsabilitat dels homes en la cura de
les persones. Cal revertir aquesta situació. Volem posar les persones
al centre de la vida i al centre de les polítiques. Per això, caldrà garantir
uns serveis públics de qualitat i universals, així com assegurar la participació d’homes i dones en la cura i la sostenibilitat de la vida.
Aquest 8 de Març ha de ser un esclat de mobilització a les empreses
i al conjunt de la societat per dir PROU a les bretxes, a les violències
masclistes i a les desigualtats que patim les dones. Ha de ser un esclat
multitudinari de denúncia, proposta, reivindicació i acció, tot recuperant i engrandint les respostes continuades i quotidianes que hem
tingut en els darrers mesos i l’experiència del 8 de Març de l’any passat.
Donem suport a la vaga de cures, de consum i estudiantil que convoca
el moviment feminista, i ens hi impliquem. Així mateix, CCOO, conjuntament amb la UGT, convoquem vaga i aturades laborals.
Amb l’impuls que CCOO estem fent per empoderar les dones al nostre
sindicat i amb la força aconseguida amb les vagues i les mobilitzacions
del 8 de Març passat, hem aconseguit introduir a l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) un apartat específic per contribuir a eliminar
les desigualtats, les discriminacions i la bretxa salarial de les dones en
el món laboral. A més, CCOO hem ampliat tant l’afiliació de les dones
com la participació de dones delegades.

ENS PLANTEM !
FEM FRONT DIA A DIA A LES BRETXES, LES VIOLÈNCIES
I LES DESIGUALTATS
RECLAMEM:
• Una ocupació estable i de qualitat. No a l’ús fraudulent
de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades.
• L’increment de les polítiques actives d’ocupació, la reversió de la reforma laboral, que ha precaritzat les condicions de treball, i un pla d’intervenció de la Inspecció de
Treball.
• El desenvolupament dels acords assolits en l’AIC, amb
increments salarials en tots els convenis i l’erradicació
de la bretxa salarial al llarg de tota la vida laboral de les
dones. Cap salari per sota dels 14.000 € a l’any.
• L’impuls dels plans i les mesures d’igualtat a totes les
empreses per eliminar totes les discriminacions per raó de
sexe i de gènere.
• La ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de
l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les
treballadores de la llar.
• Una llei d’igualtat salarial.
• Accions i polítiques per a l’erradicació de la violència
masclista. Són necessaris protocols per a la prevenció i
l’atenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a totes
les empreses així com accions de prevenció i de suport a
les dones que pateixen violència masclista.
• L’erradicació de la cosificació, perquè les dones siguem
tractades com a persones i no com a objectes per a l’ús
al servei dels homes i per a la incentivació del consum.
• Polítiques actives per a la racionalització dels temps
socials i laborals, i la corresponsabilitat dels treballs de
cura.
• L’augment del poder adquisitiu de les pensions.
• Uns pressupostos per garantir polítiques de benestar
(dependència, salut, educació i criança) de qualitat, equitatives i universals.

CCOO FAREM VAGA A TOTES LES EMPRESES
CCOO PARTICIPAREM A LES MANIFESTACIONS CONVOCADES PEL MOVIMENT
FEMINISTA A POBLES I CIUTATS DE TOT EL
TERRITORI

