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El 8 de Març del 2019 torna a ser una
nova jornada històrica
CCOO de Catalunya valora la vaga laboral
convocada el 8 de Març com una nova mobilització
històrica del moviment sindical del nostre país.
La mobilització ha guanyat vigor i visibilitat en el
món laboral de Catalunya, d’Espanya i de cada
vegada més països del món.
El punt d’inflexió del 8 de Març del 2018 va
ser un detonant per introduir en la negociació
col·lectiva i en el diàleg social les reivindicacions
relatives al salari de les treballadores, les
mesures de conciliació, els plans d’igualtat i les
polítiques d’ocupació. Durant aquest any hem
pogut veure de manera significativa, però encara
molt insuficient, com el sindicat ha aconseguit
importants millores en alguns convenis.
Confluència estratègica amb el moviment
feminista
Novament, els sindicats CCOO i UGT han fet
una aportació decisiva a la vaga feminista, ja
que han traslladat la reivindicació als centres

de treball i han implicat tant dones com homes
en la lluita contra les bretxes, les violències i les
desigualtats. És estratègica la confluència amb
moltes altres organitzacions i entitats per a l’èxit
de la vaga i per a la presència de la mirada i
l’acció de les dones en el conjunt de la societat,
perquè el feminisme és un instrument de canvi
de l’economia i de la societat global.
Cal destacar també l’adhesió a la vaga de comitès,
seccions sindicals i treballadors i treballadores
de més de 250 mitjanes i grans empreses de
diversos sectors. El seguiment va ser força
important als sectors on es va convocar una vaga
de 24 hores, com és el cas de l’ensenyament,
dels contact center, del sector d’acció social o
dels ajuntaments, com el de Barcelona, entre
d’altres.
CCOO de Catalunya va estar present en
nombroses manifestacions arreu del territori,
per culminar el dia en la gran manifestació de
la tarda a Barcelona, que va aplegar més de
200.000 persones.
Podeu veure un recull de fotos de la jornada a:

http://tinyurl.com/y65lmkx7

editorial

100 anys
d’una vaga de
referència
Aquests dies recordem la històrica vaga de
La Canadenca, que va tenir lloc a Barcelona
entre el febrer i el març del 1919, ara fa
100 anys. Entre altres grans empremtes,
aquesta vaga va significar la consecució
de la jornada laboral de 8 hores i també
l’arrel del model sindical que persisteix avui
dia, quan la CNT, que va liderar el conflicte amb Salvador Seguí, el Noi del Sucre, al
capdavant, es va acabar reformulant com
una organització amb sindicats de ram, de
classe i nacional, sociopolítica i de masses,
amb l’objectiu de millorar la vida de milions
de persones treballadores. Aquella vaga va
ser també el full
de ruta per a milers de conflictes
que han seguit
després la fórmula d’organització,
pressió, negociació i acord. Aquells
ensenyaments ens han de servir avui per
redreçar un moment de profundes desigualtats socials, de retrocés de drets i llibertats,
i de qüestionament de drets nacionals. La
vaga de La Canadenca representa l’esperit
de com, de manera organitzada, es pot tenir
un compromís amb la negociació, habilitat
en els mecanismes de pressió i la construcció de ponts de solidaritat, que ben bé
es podria posar en pràctica per aconseguir
acords que signifiquin una solució política i
social per a la ciutadania en el conflicte entre Catalunya i Espanya. Com en la vaga de
La Canadenca, la història valorarà la conquesta o el fracàs.

www.ccoo.cat
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Un informe de CCOO de Catalunya mostra les enormes
desigualtats que continuen patint les dones en el mercat
de treball
En el marc del 8 de Març, CCOO de Catalunya ha
presentat un informe amb el títol “Les condicions
de vida i de treball de les dones”, amb dades
significatives de la situació de les dones en el
món del treball. Són unes dades que demostren
la situació de desigualtat que existeix entre
homes i dones als centres laborals.
Donem un cop d’ull a algunes dades de
l’informe. Per exemple comprovem que tot i que
hi ha més dones que homes amb més de 16
anys, el 43 % estan en situació d’inactivitat, un
7 % estan aturades i un 50 % estan ocupades,
mentre que els homes estan ocupats en un 60
%, un 33 % estan inactius i un 7 % estan a l’atur.
Menys activitat laboral
La taxa d’activitat dels homes supera en 10 punts
la de les dones. Aquesta diferència és molt més
gran en la franja d’edat entre els 45 i els 60 anys.
Curiosament, entre les dones actives el nivell
d’estudis és superior al dels homes actius.
L’informe recull també les dades de la bretxa salarial,
que l’any 2016 està situada en un 23,5 %. Bona part
de la bretxa es produeix pel fet que les dones
tenen feines menys qualificades que els homes,
a temps parcial o temporals, i molt concentrades
en sector feminitzats, on també hi ha els salaris
més baixos. Tal com ja vam dir en l’informe sobre
la bretxa, les dones joves pateixen menys bretxa
salarial a causa de la pitjor situació salarial dels
homes joves.

Pensions més baixes
I si anem fins al final de la vida laboral, l’informe
mostra com les pensions que reben les dones
són un 29 % inferiors de mitjana a les que reben
els homes. Això es produeix perquè les dones
tenen categories inferiors als homes, que és
el que es coneix com a sostre de vidre. A més,
són elles les que agafen més excedències per
cura de familiars. En realitat, la major part de les
pensions de les dones són no contributives, però
si mirem la mitjana de les contributives veiem
que les dones cobren 761,08 euros i, en canvi,
els homes cobren 1.250,08 euros.
L’informe també destaca que el 23 % de les
dones que treballen ho fan amb un contracte
a temps parcial, per un 8 % dels homes. Bona
part d’aquest model de feina és involuntari en
un percentatge que ja se situa al voltant del
50 %.
Assetjament sexual a la feina
En la presentació de l’informe, va tenir una
especial rellevància la dada d’assetjament
sexual patit per les dones a la feina. A Catalunya,
18.000 dones treballadores han denunciat haver
patit situacions d’assetjament al seu lloc de
treball. Això significa que un 1,2 % de les dones
amb un treball remunerat han sofert assetjament
sexual a la feina, normalment exercit per un
home amb una situació jeràrquica superior dins
l’empresa.

Finalment, una altra dada contundent és la que
fa referència a la pobresa, que afecta molt més
les dones que els homes. El 2015, a Catalunya,
la taxa de risc de pobresa de les dones prevista
des de l’autonomia personal gairebé duplicava la
dels homes (un 49,7 % davant del 25,75 %). El
risc es repeteix en les persones ocupades, allò
que coneixem per pobresa laboral, que afecta un
25,9 % de les dones per un 14,6 % en el cas dels
homes.

PROU BRETXES!

Trobareu l’informe complet en
aquest enllaç:

https://bit.ly/2Hkr6jA

Nou acord a Pronovias amb mesures pioneres en
matèria de conciliació i de salut
Divendres passat, dia 8 de Març, a l’assemblea de Pronovias, l’empresa
i la representació sindical de CCOO van comunicar a la plantilla el nou
acord que s’ha signat aquesta setmana i que serà efectiu a partir
del dia 1 d’abril. Cal destacar que el comitè d’empresa està format
íntegrament per delegades de CCOO.
Les mesures que conté són pioneres en matèria de conciliació i de
salut. A partir del mes vinent, a Pronovias, les dones entre els mesos
5 i 7 d’embaràs podran treballar 7 hores cobrant el 100 %. Entre els
mesos 7 i 9 podran treballar 5 hores cobrant el 100 % i en acabar la

baixa per maternitat, es podran reduir la jornada en un 25 % durant 2
setmanes cobrant el 100 %. També serà possible compactar la jornada
de treball fins que la criatura tingui 2 anys i, finalment, es faran classes
de ioga dins la jornada laboral per a totes les treballadores i tots els
treballadors que ho desitgin.
El compromís de CCOO és portar la lluita del 8 de Març als convenis i a les
empreses. Acords com aquest demostren que és possible fer que cada
dia sigui 8 de Març.
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Vaga al sector d’acció social

La Confederació, patronal del tercer sector
social de Catalunya, ha rebutjat la proposta
sindical que consistia en la signatura d’un
acord parcial sobre taules salarials per al
2019 amb uns increments del 3 % i una nova
classificació de grups professionals. Davant
la negativa patronal, CCOO i UGT han convocat vaga al sector per avançar en la millora
de les condicions de treball. Les jornades
de vaga s’han concretat en una aturada de
24 hores el 8 de Març i en vagues parcials
tots els dijous del mes de març. El Conveni
col·lectiu d’acció social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc regula, principalment, serveis externalitzats de
la cartera de serveis socials de Catalunya
—com els centres de protecció de menors,
els serveis adreçats a dones en situació de
violència masclista i els seus fills i filles, a
famílies en situació de risc social i d’exclusió
social, etc.— i afecta prop de 13.000 treballadors i treballadores a Catalunya.

Mobilitzacions contra el tancament
de La Antigua Lavandera

CCOO ha denunciat l’actitud inflexible de la
direcció de l’empresa La Antigua Lavandera,
davant l’expedient que va presentar i que en
suposa el tancament. CCOO ha estat negociant un expedient que solucioni la problemàtica plantejada pels treballadors i treballadores, el qual s’ha tancat sense acord per la
bel·ligerància de la direcció. En aquest sentit,
CCOO va convocar diferents mobilitzacions
els passats 5, 12 i 14 de març amb un ampli
seguiment que busquen situar l’empresa a la
mesa de negociació i trobar solucions satisfactòries per al conjunt de la plantilla.

CCOO convoca vaga a DIA

La direcció de l’empresa DIA es nega a retirar l’expedient de regulació d’ocupació
que afecta més de 1.600 treballadors i treballadores. Tampoc mostra gaire claredat
davant una possible pròrroga del termini de
negociació. Per tot això, CCOO ha convocat la
plantilla a participar en diferents mobilitzacions que es concretaran en concentracions
a botigues i magatzems, el dia 13 de març,
i en dues aturades parcials, el 20 de març,
a tots els centres de treball, concretament
entre les 10 i les 12 hores i les 17 i les 19
hores. A Catalunya, la concentració del dia 13
afectarà la botiga DIA de Granollers (carrer
de Girona, 220), a les 12 hores.

CCOO organitza una jornada sobre “Intervenció
sindical per a la formació a l’empresa”
CCOO de Catalunya organitzarà una jornada amb el títol “Intervenció sindical per a la formació a
l’empresa”, que tindrà lloc dijous, 21 de març. La jornada se celebrarà a la sala 11 de la seu central
del sindicat (Via Laietana, 16, de Barcelona).
El sublema de la jornada és “Coneix, defensa i actua pel dret a la formació a l’empresa. És garantia
d’estabilitat i de qualitat en l’ocupació!”.
A la jornada intervindrà Lola Santillana, secretària de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones
de la Confederació de CCOO. Posteriorment es presentaran diverses experiències i bones pràctiques
de delegades i delegats de CCOO de Catalunya. Clourà l’acte Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya.
Les places són limitades, de manera que heu de confirmar la vostra assistència enviant un correu a
pmain@ccoo.cat.

Concentracions a CaixaBank contra les
mesures plantejades per la direcció
Continuen sobre la taula les mesures proposades
per la direcció per a la reestructuració a
CaixaBank, les quals són totalment inacceptables.
Davant d’aquestes propostes, CCOO va convocar
una concentració de 15 minuts davant els serveis
centrals a Barcelona i una vaga general parcial
de 2 hores, coincidint amb el 8 de Març, Dia
Internacional de les Dones. CCOO reclama la
retirada de les mesures forçoses que afecten
tota la plantilla, en la qual les dones actualment
representen el 53,8 %. També exigeix l’eliminació
de les mitjanes que redueixen les perspectives
de promoció, en una empresa on encara existeix
el sostre de vidre, que dificulta la promoció de
dones als llocs de direcció a l’entitat. També es
demana l’eliminació de la segona responsabilitat
a les oficines, una funció que majoritàriament
ocupen dones (actualment, un 65,6 %). CCOO
demana també la retirada de les mesures que
repercuteixen directament en el dret a conciliar

(mobilitats, canvi d’horaris…), que afecten
majoritàriament les dones, que bé coneixen les
dobles i també les triples jornades. Finalment, el
sindicat denuncia la paralització en la negociació
d’altres acords, com les carreres professionals i
la promoció, la formació, la salut laboral, el pla
d’igualtat, la conciliació, la inclusió social…

CCOO rebutja l’anunci d’un ERO a Codorníu
La direcció de Codorníu ha anunciat la presentació d’una reestructuració a l’empresa que afectaria
79 persones i que, a més, suposaria el trasllat de les oficines d’Esplugues de Llobregat a les
instal·lacions de Sant Sadurní d’Anoia. CCOO rebutja aquesta mesura perquè entén que, ja el maig
del 2017, Codorníu i els sindicats van pactar un ERO que va afectar 71 treballadors i treballadores.
CCOO d’Indústria fa temps que reclama a la companyia un pla industrial que garanteixi l’activitat de
l’empresa i els llocs de treball. Per això, cal posar sobre la taula mesures que garanteixin el futur de
la companyia, i que qualsevol mesura que pugui afectar la plantilla no sigui traumàtica. Si això no es
fa, CCOO convocarà mobilitzacions a Codorníu.
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Davant les mesures aprovades pel Govern central sobre ocupació i
protecció social, CCOO de Catalunya torna a reclamar la derogació
de la reforma laboral i de la reforma de les pensions
Després d’analitzar les mesures urgents per
a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes a la feina del RDL 6/2019 i altres
matèries de lluita contra la precarietat i a favor
de la protecció social anunciades el divendres
8 de març pel Consell de Ministres, CCOO de
Catalunya reitera la necessitat de derogar la
reforma laboral per reequilibrar la negociació
col·lectiva i poder guanyar en igualtat efectiva,
així com derogar la reforma de pensions del
2013.
En referència a les nombroses modificacions
legals que conté el RDL 6/2019, aquestes
afecten, en línies generals, tres grans grups de
matèries: plans d’igualtat, drets de conciliació
i corresponsabilitat, i drets de protecció social.
Es modifica la Llei orgànica d’igualtat 3/2007
i incorpora matèries que ja havíem pactat a
l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC),
com la diagnosi negociada i les matèries
mínimes dels plans d’igualtat, hi obliga les
empreses de 50 treballadors i treballadores
o més, i incorpora les auditories salarials.
Ampliar, però, el nombre d’empreses no servirà
de res si no es reverteix la reforma laboral del
2012 en matèria de negociació col·lectiva i es
restableixen els equilibris entre les persones
treballadores i les direccions de les empreses
per negociar aquests plans d’igualtat.
D’altra banda, pel que fa a la igualtat retributiva,
només s’obliga a portar un registre amb els
valors mitjans dels salaris i els complements
salarials i extrasalarials. Sense negar l’avenç
que això suposa, si no es desenvolupa
reglamentàriament donarà lloc a debats
judicials que es podien haver evitat.
Mereix una valoració positiva tot el que fa
referència a la protecció de les persones
treballadores en l’ocupació. Respecte de la
conciliació i la promoció de la corresponsabilitat,
cal assenyalar el dret a sol·licitar l’adaptació de
la durada i la distribució de la jornada de treball,
inclosa la prestació del treball a distància per
motius de conciliació, fins que els fills i filles

compleixin 12 anys, així com el
permís de paternitat, que passa a
denominar-se permís de naixement
per al progenitor diferent de la mare
biològica i que passa a ser de 16
setmanes de manera progressiva
i intransferible les 6 primeres
setmanes.
Regulacions en matèria de
jornada laboral
En referència a l’anunci d’un altre
RDL amb matèries de lluita contra
la precarietat i la protecció social,
anunciades divendres pel Consell
de Ministres, per a CCOO de
Catalunya la modificació de l’article
34 de l’Estatut dels treballadors en
matèria de jornada, sense controls
efectius i deixant aquesta regulació
en mans de les empreses, si no es
regula en la negociació col·lectiva,
i sense derogar la reforma laboral del PP i
retornar els equilibris a la negociació, serà del
tot ineficaç per erradicar els incompliments
generalitzats de la jornada en determinats
sectors, per evitar les hores extres sense
retribuir i sense cotitzar, per evitar el frau en el
contracte a temps parcial, així com per garantir
la possibilitat de conciliar la vida laboral, la
personal i la familiar, que, d’altra banda, es
pretén millorar al RDL 6/2019.
En conseqüència, no assegura el compliment
efectiu de les normes europees sobre limitacions
de la jornada de treball i les garanties dels
temps de descans. CCOO de Catalunya instarà
les patronals catalanes a negociar la seva
regulació a la Comissió de Seguiment de l’Acord
interprofessional de Catalunya (AIC).
Subsidi per a majors de 52 anys
D’altra banda, valorem positivament l’anunci
de recuperar el subsidi de desocupació per
a majors de 52 anys, mesura que ja estava
acordada des del mes de setembre passat entre
sindicats i Govern fruit del diàleg social, i que
des de llavors ha patit un retard injustificat.

Les persones desocupades que accedeixin ara
a aquest subsidi a partir dels 52 anys, davant
dels 55 avui en vigor, i de durada fins a l’edat
ordinària de jubilació que actualment s’extingia
en la primera edat possible de jubilació
anticipada, també tindran altres millores com
la base de cotització pel 125 % de la base
mínima, accés al subsidi complet encara que
es procedeixi d’una ocupació a temps parcial
i la no exigència de cotitzar durant 90 dies
prèviament a la percepció del subsidi.
En relació amb la resta de mesures de
Seguretat Social anunciades, si bé es tracta de
mesures de millora d’ingressos que han de ser
valorades, aquestes no inclouen cap dels temes
centrals en aquesta matèria, que, en concret,
CCOO de Catalunya situa en la derogació
de la reforma de les pensions del 2013, a la
qual el Govern s’havia compromès en aquesta
legislatura i que, fins avui, no s’ha produït, per
garantir una nova fórmula de revaloració que
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu
sense haver de dependre de la decisió anual
del govern de torn, i la derogació del factor de
sostenibilitat.
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CCOO guanya una sentència que declara nul
l’acomiadament d’una treballadora per vulneració de
drets fonamentals i discriminació per raó de gènere
Li van canviar un contracte a temps complet
per un contracte a temps parcial sense que
ella ho sabés quan gaudia d’una reducció
de jornada per guarda legal, i quan se’n va
assabentar la van acomiadar.
La Sentència 30/2019 del Jutjat Social número 2
de Terrassa declara la nul·litat de l’acomiadament
d’una treballadora, al mateix temps que condemna
l’empresa a la readmissió immediata i a l’abonament
de 12.500 euros en concepte de danys i perjudicis
per vulneració de drets fonamentals i discriminació
per circumstàncies de sexe. La sentència va ser
dictada el passat 4 de febrer.
La treballadora prestava els seus serveis
mitjançant un contracte indefinit a temps complet
amb una reducció de jornada per guarda legal. En
realitat això és el que pensava ella, ja que quan va

sol·licitar un informe de la vida laboral va poder
comprovar com l’empresa havia procedit, de
manera unilateral, a transformar el seu contracte
a temps complet en un contracte a temps parcial.
Curiosament, la parcialitat coincidia plenament
amb el percentatge de reducció de jornada que
havia demanat poques setmanes abans que la
seva empresa procedís de manera unilateral a
fer un contracte nou.

Terrassa recull la valoració de la prova que la
treballadora, abans del seu acomiadament,
tenia un contracte a temps complet i gaudia
d’una reducció de jornada per guarda legal, i,
en canvi, no disposava d’un contracte a temps
parcial, ja que per poder aplicar aquest tipus de
canvi contractual s’exigeix la conformitat de la
treballadora, i l’empresa no va poder acreditar
aquest fet.

Aleshores, l’empresa va realitzar un
acomiadament disciplinari de la treballadora
al·legant, de manera genèrica, baix rendiment
i incompliment de funcions. La intenció de
l’empresa era reconèixer la improcedència de
l’acomiadament optant pel pagament de la
indemnització corresponent.

Segons el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, que
ha portat el cas, de ben segur que l’empresa
procedirà a recórrer aquesta sentència i haurem
d’esperar que sigui ferma. El Gabinet Tècnic
Jurídic, però, destaca que el que s’ha de valorar
és el fet que per a la resolució d’aquesta demanda
s’hagi tingut en compte la perspectiva de gènere,
cosa que reclamen des de fa molt de temps bona
part dels operadors jurídics.

La sentència del Jutjat Social número 2 de

CCOO de Catalunya valora positivament
les noves mesures legislatives en
matèria d’habitatge i lloguer
El Govern espanyol va aprovar el nou Decret llei 7/2019,
d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge
i lloguer. També va aprovar el Decret llei de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge per part
del Govern de la Generalitat.
Per a CCOO, aquestes mesures, que reforcen la
protecció als llogaters i als grups més vulnerables, van
en sintonia amb les nostres demandes i reivindicacions
per fer front al dèficit d’habitatge de protecció pública de
lloguer i per tenir més instruments de protecció contra
els desnonaments i les situacions d’emergència.
Així mateix, CCOO exigeix que es continuï treballant en la
implementació de les polítiques i els instruments necessaris per aplicar de manera efectiva les
noves lleis, per garantir realment el dret a l’habitatge i per assegurar el compliment de la funció
social d’aquestes lleis, sobretot en matèria de regulació de preus, de més parcs d’habitatge públic
de lloguer social, de foment de la rehabilitació dels habitatges existents i d’una urgent regulació
del mercat immobiliari.

Mor l’històric sindicalista
de la química Julià
Jiménez Trepat
El passat 10 de març,
va morir l’històric
sindicalista del sector de
la química Julià Jiménez
Trepat, als 67 anys. En
Julià era treballador de
Laboratoris Andreu als
anys setanta i a partir
del 1976, en plena
transició política,
el seu compromís social i polític el va
portar a assumir responsabilitats sindicals
a CCOO al capdavant del sector químic,
on va ser el responsable del Barcelonès
i, posteriorment, secretari d’Organització
fins al 1981, quan va tornar a Laboratoris
Andreu. Després es va instal·lar per compte
propi en estudis dedicats al disseny gràfic i
a la comunicació.
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Premis de poesia de CCOO de Catalunya
30è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol
23è Premi de Poesia José M. Valverde
20è Premi de Poesia Memorial José López García
BASES:
CCOO de Catalunya convoca els seus premis de poesia Miquel Martí i Pol (en llengua catalana), José M. Valverde (en llengua castellana) i Memorial
José López García (per a persones afiliades, en català o castellà). Hi podran participar les persones que no hagin obtingut el primer premi en les
dues edicions anteriors dels premis. No es podran presentar poemes guardonats en altres certàmens.
El tema és lliure. L’extensió del poema o del conjunt de poemes ha de ser d’un mínim de 80 i d’un màxim de 140 versos. La prosa poètica es
compta per línies.
Els treballs es poden presentar en format digital a l’adreça electrònica cultura@ccoo.cat, directament o per correu, a CCOO de Catalunya, Àmbit
de Cultura (Via Laietana 16, 5a planta, 08003 Barcelona).
Tots els treballs, independentment del premi al qual optin, han d’anar acompanyats, en un document a part, de les següents dades de l’autor
o autora:
— Categoria del premi al qual s’opta.
— Nom i cognoms.
— Adreça postal.
— Telèfon.
— Adreça electrònica.
— Les persones afiliades a CCOO han d’especificar també el lloc d’afiliació.
El jurat estarà format per poetes i poetesses, per escriptors i escriptores, i per una persona en representació de CCOO, en qualitat de secretari o
secretària d’actes.
S’atorgarà un primer premi dotat amb 400 € i un accèssit dotat amb 200 € per a cada modalitat.
Els treballs premiats, així com els finalistes —un màxim de 3—, seran publicats (almenys en format digital) i tindran difusió a través dels
diferents mitjans de comunicació del sindicat. El mateix concursant no podrà rebre més d’un premi.
El termini de presentació de poemes es tanca el dia 21 d’abril del 2019.
Seran desestimats aquells treballs que no reuneixin totes les condicions demanades.
La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà pública en un acte que tindrà lloc durant el mes de maig del 2019.
La participació al premi implica l’acceptació total de les bases.

Acte públic en favor de la mobilització pels drets socials i
pel sistema públic de pensions
Amb el lema “Mobilitza’t pels drets socials i pel
sistema públic de pensions!”, la Federació de
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
i l’Agrupació de Pensionistes de la Federació
d’Indústria han organitzat un acte públic que
tindrà lloc el 27 de març a la sala d’actes de la
seu central de CCOO de Catalunya (Via Laietana,
16), a partir de les 9.30 hores.
Des de fa anys, els treballadors i treballadores
patim una ofensiva dels poders financers
internacionals i la dreta neoliberal per retallarnos els drets socials.
Al nostre país i a Europa, en general, aquest fet
s’ha traduït en unes condicions de precarietat en
tots els drets i serveis socials: pensions, sanitat,
dependència, temporalitat laboral, habitatge…

Aquest acte està convocat amb l’objectiu de recuperar aquests drets, i hi intervindran:
Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya: “Observatori
social: una radiografia del retrocés en drets socials”.
Michela Albarello, secretària d’Internacional de CCOO de Catalunya: “Drets socials a Europa:
reivindicacions i mobilitzacions convocades per la CES (Confederació Europea de Sindicats)”.
Joan Coscubiela, director de la Escuela del Trabajo de CCOO: “Seguretat Social, diagnosi i futur”.
Moderador: Raúl López, responsable d’Afiliació-Pensionistes de CCOO d’Indústria.
Torn obert de preguntes.
Clausura: Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya: “Alternatives de CCOO en defensa
dels drets socials”.
Segons destaquen els organitzadors, amb motiu de les eleccions d’abril i maig és necessari mobilitzar-se
per aconseguir una majoria de progrés a Espanya i un nou contracte social en l’àmbit de la Unió Europea
que garanteixi un estat del benestar més fort i amb millors prestacions socials i serveis públics.

