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8 de Març, Dia de la dona treballadora

LA IGUALTAT, UN DRET
Amb el lema “La igualtat, un dret”, CCOO de Catalunya celebra un cop més el
Dia internacional de la dona treballadora.
Entre els actes programats destaca la manifestació, que tindrà lloc a Barcelona el
divendres 7 de març, i que
s’acabarà amb un acte reivindicatiu davant la seu de
Foment del Treball. Abans,
a les 10 h i a la sala d’actes
de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, Barcelona), se
celebrarà l’Assemblea de
delegades i delegats de
CCOO, que, amb el títol Els
treballs de les dones, està
organitzada per CCOO del
Barcelonès.
Compromisos
COO treballa per negociar
plans i mesures d’igualtat, en
sectors i empreses, que millorin
la qualitat de l’ocupació de les
dones i afavoreixin el seu desenvolupament professional. Així
mateix, lluita contra la precarie

tat laboral i l’economia submergida, que afecten especialment
les dones, i contra l’assetjament

sexual en la feina i la violència
de gènere. A més, reclama l’avanç de la igualtat i l’exercici
dels drets legalment establerts amb la modificació
de l’actual Llei de despenalització de l’avortament.
En aquest sentit, el passat
dia 28 va tenir lloc el primer
acte d’entrega de les més de
1.000 autoinculpacions recollides dins la campanya pel
dret a l’avortament lliure i
gratuït, campanya que
compta amb la participació de CCOO de Catalunya
i que reclama la despenalització de l’avortament, el
reconeixement del dret de les
dones a decidir i les reformes
necessàries perquè l’avortament sigui una prestació sanitària normalitzada en la xarxa
pública.

2 d’abril
Assemblea nacional de delegats i delegades
CCOO de Catalunya celebrarà el proper dimecres 2 d’abril una nova Assemblea
nacional de delegats i delegades, que tindrà lloc al
Fòrum, al Centre de
Convencions Internacionals
de Barcelona.
Un cop acabat el procés d’eleccions sindicals, convo-

quem una nova assemblea,
que ha de servir per celebrar
que CCOO ha guanyat novament les eleccions i que ja
porta 30 anys consecutius
com a primer sindicat de
Catalunya.
Amb aquesta assemblea es
vol retre un homenatge als
nous delegats i delegades i a

totes les persones que han
participat històricament en el
sindicat i que han donat
suport a CCOO des que es va
acabar amb el sindicat
vertical.

editorial
Eleccions polítiques:
cal que anem a votar
Les persones treballadores ens
juguem molt en les properes
eleccions del 9 de març. CCOO de
Catalunya ha manifestat de forma
clara la necessitat d’aconseguir la
màxima participació. No podem
ser, ni hem ser, indiferents, pel
que fa a la política, ja que després ens afectaran les conseqüències.
Cal deixar clar que les eleccions no són entre dos, ni
per escollir un president
del Govern, malgrat
que ho
sembli
pels mitjans de
comunicació. Les
eleccions
són per escollir els parlamentaris, i ho podem fer entre les diverses opcions que se’ns plantegen.
Posem alguns exemples de diverses opcions que se’ns proposen:
• Rebaixes fiscals i xecs o millors
serveis i equipaments públics?
• Un Estat més federal amb reconeixement de les pluralitats
nacionals o un Estat centralitzat?
• Societat laica o predomini i
influència social dels poders religiosos?
• Més drets socials pel que fa a
la diversitat i la igualtat o una
societat on es discrimini el que és
diferent?
• Drets de ciutadania o traves i
proves lingüístiques als immigrants?
• Futur més sostenible o consum
sense restriccions?
• Pensions dignes i salaris mínims
adequats o triomf de la competitivitat i la vàlua individual?
La posició de CCOO de Catalunya
en la portada de la pàgina web:
www.ccoo.cat.
Reflexionem-hi, i el dia 9, votem.
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més.....
La Generalitat incompleix els pactes
sobre increments salarials
CCOO denuncia l’incompliment per part del
Govern de la Generalitat dels acords salarials, signats amb els sindicats, que es troben bloquejats a causa de la incapacitat
dels responsables de la funció pública.
Aquests acords han fet possible el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors de l’Administració catalana els últims
anys. Així, amb l’actual situació d’increment constant de la inflació, es fa més
urgent que mai desbloquejar el procés. Per
aquest motiu, CCOO i UGT demanen al
Govern el compliment dels pactes i la
represa de les negociacions per fer possible que els 140.000 treballadors de la
Generalitat rebin l’increment pactat.

El CITE ha atès 20.811 persones
immigrades el 2007
El Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers de
CCOO ha presentat avui la
seva memòria anual del 2007.
Una vegada més, el CITE es
confirma com l’entitat que
atén més persones immigrades a Catalunya, i és l’observatori més important de la
realitat de la immigració.

Desmesurat augment del personal de
confiança en les administracions
locals
Des de la Federació de Serveis i
Administracions Públiques (FSAP) de CCOO
al Vallès Occidental, s’ha denunciat l’augment de contractació de “càrrecs de confiança” en molts municipis de la comarca.
Això comporta una creixent despesa per a
les arques municipals i el foment d’un
“amiguisme” que xoca amb criteris de
transparència en la gestió dels treballadors
públics. Sense discutir la legalitat dels
nomenaments, la FSAP ha volgut deixar
clar que aposta pels funcionaris i el personal laboral de les administracions, que han
obtingut plaça superant les oposicions
corresponents i atenent diferents equips
de govern sense lligams polítics.

CCOO critica l’augment de preus
hotelers durant la fira Mobile World
Congress

De la memòria del CITE en
destaca, principalment:

Al 2007, en les 47 oficines del
CITE, s’han atès 20.811 persones i s’han rebut 31.056

- Un increment de persones
en situació irregular. Un 43,29
% de les persones ateses
estan en aquesta situació.
- Un increment de l’economia
submergida. Després que a
l’any 2006 s’havia registrat
un descens molt important

(27 %), fruit del procés de
regularització del 2005, el
2007 va tornar a pujar fins a
arribar a un nivell molt preocupant, el 48 %.
- Un increment de les persones que treballen; passen del
59,51 % en el 2006, al 63,78
% en el 2007.
- Pel tipus de consultes, un
increment de forma clara de
tres tipus: el reagrupament
familiar, l’arrelament social i
l’arrelament laboral. El reagrupament familiar ha passat
del 14,85 % en el 2006, al
18,04 % en el 2007. Les persones regularitzades el 2005
han fet reagrupament familiar
durant el 2007.
- L’atenció del CITE per sectors d’activitats i per ordre
d’importància ha estat: servei
domèstic (27,76 %), construcció (20,23 %), hostaleria
(14,96 %), altres serveis
(12,57 %), indústria (11,18
%), i comerç 8,15 %).

La Comissió de Seguiment del Pacte Nacional
per a l’Educació es reuneix el proper dilluns
Després de l’èxit de la
jornada de vaga en l’ensenyament del passat 14
de febrer, CCOO de
Catalunya i altres entitats
signants del Pacte
Nacional per a l’Educació
han enviat una carta al
conseller
Maragall
demanant la convocatòria de la Comissió de
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La Federació de Comerç, Hostaleria i
Turisme de CCOO ha denunciat la desmesurada pujada de preus dels hotels de
Barcelona durant la passada fira Mobile
World Congress. Aquests establiments van
augmentar els preus: entre un 300% i un
600%. Tenint en compte que els organitzadors del congrés de telefonia mòbil ja van
amenaçar l’any passat amb emportar-se la
fira a un altre lloc per l’increment de
preus, CCOO adverteix que, si això passés,
en el futur podria haver-hi conseqüències
negatives directes per als llocs de treball.

visites amb 71.747 consultes.
En línies generals, es confirma la feminització del fet
migratori: el 53,25 % de les
persones ateses són dones.
Per procedència, els 6 primers col·lectius són els
mateixos que l’any 2006, amb
un increment important dels
col·lectius bolivià i romanès.
El Marroc, Equador, Bolívia,
Colòmbia,
Romania
i
l’Argentina, per ordre en el
nombre de persones ateses,
són els col·lectius que més
han utilitzat el servei del CITE.

Seguiment, reunió que finalment tindrà lloc el dilluns 3 de

març. L’objectiu de la reunió serà recuperar el consens aconseguit amb el
PNE i clarificar la participació dels signants en el
procés d’elaboració de
l’Avantprojecte de llei i fer
el preceptiu seguiment
dels acords del PNE, després de quatre mesos i
mig des de la darrera reunió.
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El temps mitjà d’espera a Catalunya és de 3,88 mesos

Arran del cas Mútua Universal

CCOO de Catalunya denuncia desigualtats
territorials en les llistes d’espera

CCOO reclama una
reforma de les mútues

Arran de la publicació, per part del Departament de Salut de la Generalitat, de les
llistes d’espera en la sanitat, CCOO ha observat importants desigualtats territorials
i entre centres hospitalaris.
Les xifres desagregades permeten descobrir la correlació
entre les llistes d’espera i la
saturació de les urgències
hospitalàries o la perllongació excessiva de les baixes
laborals.
L’any 2007, si el temps mitjà
de resolució d’una intervenció quirúrgica o prova diagnòstica a Catalunya ha estat
de 3,88 mesos, a la zona de
Barcelona augmenta fins a
4,26 mesos i a la zona de la
Catalunya Central, fins a 4,71
mesos.
Pel que fa a diversos procediments
quirúrgics
a
Catalunya, el temps d’espera
per tractar uns galindons
(juanetes) pot ser de 2,44
mesos, mentre que per a una
pròtesi de genoll cal esperar
una mitjana de 6,29 mesos.

DADES SIGNIFICATIVES
Les dades més contundents,
però, són les que demostren
les enormes diferències
entre centres hospitalaris
ubicats a la mateixa regió
sanitària. A tall d’exemple, a
la zona de la Catalunya
Central, per operar-se les
varius a l’Hospital d’Igualada

calen 17,58 mesos, mentre
que només en calen 2,29 a
l’Hospital de Manresa.
Amb aquesta exposició de
xifres, CCOO ha volgut
denunciar les desigualtats
existents en la sanitat catalana, que es veuen agreujades
per la reducció del pressupost del Departament de
Salut per a aquest any.

Els dies 3 i 4 de març

Vaga en el sector de la geriatria
El passat dimecres, 20
de febrer, la Federació
de Sanitat de CCOO de
Catalunya va convocar
a Barcelona una manifestació del personal
del sector de la dependència.
Centenars
d’empleats de residències de la tercera edat,
de centres de dia, de
pisos tutelats o dedicats a la
teleassistència van concen-

d’un conveni nacional
que reguli els prop de
30.000 treballadors i
treballadores del sector de la geriatria.
Per desbloquejar les
negociacions,
la
Federació de Sanitat
ha convocat vaga els
dies 3 i 4 de març, per
© Antonio Rosa
reclamar estabilitat en
trar-se i van demanar millores l’ocupació i millora del nivell
laborals i salarials, en defensa retributiu.

El frau de 219 milions d’euros per part
de Mútua Universal, que no havia estat
detectat en les successives auditories
de la Intervenció de la Seguretat
Social, evidencia la necessitat de realitzar canvis en el funcionament i la gestió de les mútues, entitats que gestionen recursos i prestacions públiques
però que ho fan des de la gestió privada i sense la participació dels destinataris d’aquests serveis i prestacions:
els treballadors.

Cal, doncs, reformar les mútues en la
seva naturalesa, funcions, govern i
control, de manera que s’acabi la competència per captar empreses, que no
millora el servei però implica l’incompliment del Codi de Bones Pràctiques
del sector (impulsat fa un any per la
secretària d’Estat de Seguretat Social) i
que es retornin al sistema públic de
salut les funcions transferides a les
mútues en matèria de gestió de les
malalties comunes. Així mateix, s’ha de
garantir el control dels recursos públics
que gestionen les mútues, amb una
presència continuada de la Seguretat
Social, i oferir unes prestacions de qualitat, amb mentalitat de servei públic i
plena professionalitat i independència.
Finalment, CCOO considera que cal
democratitzar el funcionament de les
mútues, donant als treballadors –que
les financen- la possibilitat de participar
en l’elecció de mútua i, als seus representants sindicals, presència i participació en les juntes directives en igualtat
de condicions amb els empresaris.
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Ara Rodalies, també a Girona, a Tarragona i a Lleida

S’inicia una nova campanya reivindicativa
per a la millora de les Rodalies de RENFE
La Comissió d’entitats, sindicats i representants veïnals
que donen suport al Manifest
per un servei ferroviari de qualitat. Els trens de la majoria,
rodalies i regionals, de la qual
forma part CCOO de
Catalunya, ha iniciat una nova
campanya per reclamar la
millora dels serveis ferroviaris
de proximitat, amb dues
accions reivindicatives a les
estacions de Gavà i BarcelonaSants. Diversos membres de les
organitzacions signants del
manifest es van mobilitzar per
reclamar inversions per a la
xarxa de Rodalies i Regionals, i
van lliurar als viatgers un díptic
amb les propostes de millora i

ampliació que necessita l’obsoleta xarxa de Rodalies a
Barcelona i l’ampliació del servei de Rodalies a Girona,
Tarragona i Lleida.
La definitiva arribada del tren
d’alta velocitat a Barcelona ha
posat en crisi —i ha deixat en
evidència— la ja de per si feble
xarxa de Rodalies de Barcelona i

la precària situació dels
Regionals de RENFE, fet que ha
provocat un històric caos ferroviari que ha castigat milions
d’usuaris, treballadors i treballadores, que encara no han
tingut cap mena de compensació social en forma de compromisos concrets ni calendari
d’execució de les millores del
servei. Aquesta crisi ferroviària,
juntament amb la manca de projectes de millora a curt termini,
fa creure que la xarxa de
Rodalies i els Regionals no tenen
futur ni són d’interès general per
al Govern espanyol, que és el
titular de la competència, tant de
l’operadora, RENFE, com de
l’encarregada de les infraestruc-
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CCOO recorda els 14 morts per la construcció de l’AVE

La Federació de Construcció i
Fusta de CCOO de Catalunya,
juntament amb CCOO del

Barcelonès, han volgut fer un
acte reivindicatiu per l’alta
sinistralitat registrada en la
construcció de l’AVE a
Catalunya. Per això, el dia de
l’arribada a Barcelona del tren
d’alta velocitat, el 20 de febrer
de 2008, a l’Estació de Sants,
van recordar els accidents laborals amb la presència simbòlica
de 14 taüts, un per cada treba-

llador mort en aquestes obres.
Es reclamaven així mesures
que vetllin per la seguretat i que
serveixin per evitar accidents
en el tram que resta fins a la
frontera francesa. De la mateixa
manera, els convocants van reivindicar més inversions a la
xarxa de Rodalies de RENFE,
per acabar amb les darreres
incidències.

Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari
del Cos de Mossos d’Esquadra
El SME-CCOO, juntament amb
la resta de sindicats representatius del Cos de Mossos
d’Esquadra, ha signat un nou
acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari.
Aquest acord, vigent fins a l’1
de gener de 2011, ha estat

valorat satisfactòriament pel
SME-CCOO i comporta l’equiparació salarial dels agents del
cos amb la resta de col·lectius
que depenen del Departament
d’Interior (bombers i agents
rurals).
Segons l'acord signat avui, els

Mossos rebran un increment
retributiu de 641,40 euros
bruts durant l'any 2008; 500
més per al 2009; 400 més per
al 2010; i 300 més per al 2011.
En total, els agents cobraran
2.000 euros bruts anuals més
del que perceben actualment.

El Seminari Salvador Seguí
edita un recull documental
El 2006 començava la segona etapa
del Seminari Salvador Seguí, amb l’objectiu de continuar aprofundint en la
reflexió a partir dels eixos centrals del
Seminari, tots ells en plena vigència: el
marc català de relacions laborals, la
normalització lingüística del món del
treball, la capacitat del nostre sindicat
d’integració i inclusió i la consolidació
de CCOO Catalunya com una organització amb personalitat pròpia i confederada a la Confederació Sindical de
CCOO. El Seminari es configura,
doncs, com un espai des d’on aportar
elements de reflexió estratègics per a
l’organització de CCOO de Catalunya,
al voltant del moviment sindical i de la
nostra concepció de sindicalisme de
classe i nacional.
Dins les activitats d’aquesta nova
etapa, el proper 12 de març, a les 18
hores, a la sala d’actes de la CONC
(Via Laietana 16, Barcelona), presentarem la publicació Seminari Salvador
Seguí. Sindicalisme de classe i nacional. Recull documental, que conté una
breu biografia de Salvador Seguí,
alguns dels seus escrits i la producció
documental de CCOO de Catalunya
sobre sindicalisme de classe i nacional, al voltant del qual el professor
Miquel Caminal pronunciarà una conferència. Es lliurarà un exemplar del
llibre als assistents. Us hi esperem!

Les Federacions de
Comunicació i Transport
i Administració Pública
presenten la seva fusió
El saló d’actes de la seu de CCOO acollirà el proper 14 de març l’acte de
presentació del procés de fusió de les
Federacions de Comunicació i
Transport i Administració Pública.
Aquest acte, que començarà a les
11.30 hores, comptarà amb les intervencions dels secretaris generals
d’ambdues federacions d’àmbit estatal, Enrique Fossul, de FCT, i Miguel
Segarra, de FSAP, i dels màxims responsables de les federacions a nivell
de Catalunya, José Luis Moure, de
FCT, i Manuel Fages, de FSAP. Clourà
l’acte el secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Coscubiela.

