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CCOO organitza un acte sobre
valors republicans de futur, el
10 de setembre
En el marc de la Diada Nacional de Catalunya
d’enguany, CCOO de Catalunya ha organitzat un
acte el proper dimarts, 10 de setembre, amb el
títol “Valors republicans: valors de futur, feminisme
i drets de ciutadania”, que tindrà lloc a la sala 11
de la seu central del sindicat —Via Laietana, 16,
de Barcelona–, a partir de les 11 hores. L’acte, que
està organitzat pel Seminari Salvador Seguí de la
Fundació Cipriano Garcia del sindicat, comptarà
amb les intervencions d’Alfons Labrador,
coordinador del Seminari Salvador Seguí;
Cristina Rodríguez, membre del seminari; David
Casassas, professor de Teoria Social i Política
de la Universitat de Barcelona; Montserrat Vilà,
presidenta de la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya.

CCOO torna a reclamar una
Catalunya inclusiva, plural i amb
drets en la diada de l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de Catalunya participarà
en els actes de la Diada Nacional de
Catalunya, el proper 11 de setembre. Ho farà
conjuntament amb UGT i altres entitats que
ens acompanyen en la reivindicació: “Per una
Catalunya inclusiva, plural i amb drets”, amb
les quals realitzarà la tradicional ofrena floral
al monument de Rafael Casanova. L’acció
també tindrà per objectiu demanar al Govern de la Generalitat polítiques socials per millorar les
condicions de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra la pobresa.
La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 8.30 hores, a la ronda de Sant Pere, a l’altura del
número 52, de Barcelona. Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la
delegació del sindicat.

editorial

Augmenta
l’atur a l’agost:
malamente!
La tornada de vacances ens deixa algunes
notícies certament inquietants. La primera,
l’atur registrat del mes d’agost, ja que des
d’abans de la crisi, l’any 2008, no teníem
unes dades tan dolentes de l’evolució de
l’atur en ple mes d’agost. L’atur es redueix
respecte del 2018 en un 2,4 %, cert, però
respecte del mes de juliol d’aquest any, l’atur
ha augmentat a Catalunya en gairebé 12.600
persones, i ja tenim a casa nostra 371.000
persones que no troben feina. I això en plena
temporada turística, que com sabem és una
de les activitats fonamentals de l’economia
catalana, especialment a l’estiu. A més, el
mateix dia que coneixíem aquestes dades
també ens arribava la notícia de la retallada
d’ocupació a les empresa Amplifon, propietària de Gaes i Microson, així com a Serviaide Barcelona, empresa del grup assegurador
Zurich. Centenars de llocs de treball en perill
en sectors que no són precisament precaris. I tot això passa mentre cauen en picat
les vendes de cotxes i sonen tambors d’una
nova crisi econòmica que està començant
per la potent Alemanya. I aquí sense pressupostos a Catalunya i a Espanya, amb governs en permanent provisionalitat i amb
aires de possibles noves eleccions. No anem
bé! Cal prendre decisions polítiques, ja, que
impulsin l’economia i un model productiu
de qualitat, que apostin per les adaptacions
necessàries en la indústria davant dels nous
reptes de sostenibilitat, per la recerca i per la
investigació, i per un sector turístic de qualitat i competitiu, i que la possible caiguda
de l’economia no ens torni a agafar amb els
pixats al ventre. Les dades per començar el
setembre no són bones, i com diu la brillant
Rosalia: malamente!.

www.ccoo.cat
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Manifest de l’11 de Setembre del 2019

Per una Catalunya més justa, més igualitària i més solidària
En la celebració de la Diada Nacional
de Catalunya, CCOO i UGT reclamem
que les institucions democràtiques
assumeixin les seves responsabilitats
davant els grans reptes climàtics, socials, democràtics, demogràfics, tecnològics i econòmics que sacsegen la
nostra societat.
Hem reclamat any rere any que el Govern de la Generalitat abordi els problemes de la ciutadania, i que el centre
de la seva acció sigui el treball digne i
la lluita contra les desigualtats i la pobresa. Hem reclamat que el Parlament
recuperi la iniciativa política i aprovi pressupostos per revertir les retallades que es van
aprovar els anys 2011 i 2012 i que segueixen castigant els sectors populars.
El desenvolupament del Pacte Nacional
per la Indústria, la plena implementació de
la Renda Garantida de Ciutadania, acabar
amb l’abús dels preus d’accés a l’habitatge,
l’eliminació de la bretxa salarial de gènere, les inversions en educació, en sanitat,
en dependència són algunes de les tasques polítiques urgents, i ho són des de
fa anys. Catalunya ha estat sempre un país
d’acollida, un node de cultures i de comerç.
Cal atendre la situació de les persones refugiades i canviar la llei d’estrangeria que
esta condemnant a milers de persones a
l’explotació laboral i la irregularitat administrativa.
De manera anàloga, el govern estatal també està inactiu, sense posar remei a la reforma laboral, la llei mordassa, el dret a vaga,
la garantia de pensions públiques suficients
i el desastre fiscal que redueix cada dia el
benestar de les persones.
La polarització política entorn del model
d’autogovern i la crisi territorial en las relaccions Catalunya-Espanya, no pot justificar
l’abandonament d’obligacions bàsiques de
les institucions en una democràcia social

avançada. Tampoc no justifica l’abandonament de la negociació i la delegació de responsabilitat en el poder judicial. Les relacions Catalunya-Espanya i la millora de l’autogovern i
el finançament de Catalunya han de ser assumides en la via política sense delegar en cap
de les sentències pendents, tot respectant la pluraritat ideològica i democràtica.
Tanmateix la sentència del Tribunal suprem es produirà. CCOO i UGT treballem perquè la
societat organitzada en partits i entitats en puguem fer una lectura compartida des dels
valors bàsics de la democràcia, des d’una perspectiva unitària àmplia i plural i no des dels
interessos polítics partidistes. Reiterem el rebuig per l’empresonament dels líders polítics
catalans i per l’abús de la presó preventiva i tornem a demanar la seva llibertat, cosa que
permetria gestionar millor la polarització de la societat catalana.
Ens declarem a favor de l’exercici del dret a decidir entenent-lo com un dret democràtic
que inclou totes les qüestions individuals i col·lectives que ens afecten, socials, laborals i
polítiques.
Els grans reptes del present, com l’emergència climàtica, la digitalització i la robotització,
la precarietat en el treball, l’esgotament de les energies fòssils, les guerres comercials entre
les grans potències requereixen una remodelació institucional capaç d’articular la participació real de les persones i la defensa del bé comú davant els grans poders econòmics del
nostre país.
UGT i CCOO seguirem treballant per a aconseguir millores salarials, per reforçar les polítiques actives d’ocupació, per millorar les oportunitats de formació dels i les treballadores,
per acabar amb tota mena de discriminació, fent especial atenció a les de gènere, lluitant
contra la violència masclista. Proposem un pacte de país per la qualitat del treball, i ens
comprometem en la negociació de transicions justes davant els grans reptes globals.
CCOO i UGT participem d’aquest 11 de setembre amb l’esperança que col·lectivament
serem capaços de construir una Catalunya més justa, més igualitària i més solidària.
Visca Catalunya i visca la classe treballadora!
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L’Àmbit LGTBI de CCOO denuncia
una agressió homòfoba
La nit del dissabte 3 d’agost, quan tornava
a casa, el Néstor, company de l’Àmbit LGTBI
de CCOO de Catalunya, va ser atacat per un
grup d’homòfobs. El van agredir físicament
i verbalment només pel fet de pertànyer al
col·lectiu LGTBI i, a més, li van robar el mòbil. El Néstor va trucar diverses vegades als
mossos d’esquadra, però ningú no es va presentar per ajudar-lo i va haver d’anar sol a
l’hospital.
CCOO considera que no es destina la inversió necessària per a l’educació i la prevenció
contra l’homofòbia. A això, s’hi ha d’afegir
l’auge de partits d’extrema dreta que legitimen el discurs feixista en contra de tot allò
que escapa dels esquemes heteropatriarcals, bé sigui el moviment LGTBI o la lluita
feminista. I, malauradament, les dades demostren que els casos de violència contra
el col·lectiu LGTBI i les dones es continuen
multiplicant sense que es prenguin mesures
contundents.

Mobilitzacions contra la inseguretat
en les línies de bus al Garraf
Els treballadors i treballadores de l’empresa
Monbus han decidit continuar les mobilitzacions
davant de la manca de
seguretat en les línies de
bus al Garraf, especialment a la nit. La situació
d’inseguretat és habitual tant per als conductors com per als passatgers de les línies,
amb agressions físiques i verbals contínues
que estan afectant tant físicament com psicològica el conjunt de la plantilla.
El comitè d’empresa, format per CCOO, ha realitzat innombrables reunions amb la direcció
de l’empresa per cercar solucions, així com
gestions davant dels mossos d’esquadra i els
ajuntaments de Sitges, Vilanova i la Geltrú i
Sant Pere de Ribes, sense que hi hagi cap
voluntat per part de les empreses d’arribar
a un acord. Aquesta situació ja va obligar
les treballadores i treballadors a realitzar les
primeres aturades parcials el passat mes de
juliol.
Per això s’ha decidit convocar noves aturades parcials tots els dilluns i divendres dels
mesos de setembre i octubre, de les 7 a les
10 h i de les 18 a les 21 h.
L’objectiu de la vaga és garantir la seguretat de treballadors, treballadores, usuaris i
usuàries de les línies, implementant mesures
de prevenció com càmeres de vigilància, personal de seguretat, etc.

Actes i ofrenes florals de CCOO als territoris
per la Diada Nacional de Catalunya
BARCELONA
Homenatge a Salvador Allende
CCOO de Catalunya, juntament amb el Comitè
Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a
Barcelona, la Casa Amèrica i el Centre Salvador
Allende de Barcelona, ha organitzat un acte per
commemorar el 46è aniversari del cop d’estat a
Xile i la mort del president Salvador Allende.
L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà
lloc el proper 11 de setembre, a les 10.30 h, a
la plaça de Salvador Allende del barri del Carmel.
A l’acte, hi participaran el president del Centre
Salvador Allende, Eulogio Dávalos; Òscar Camps
o algun representant d’Open Arms, i Jorge Contreras, que va patir la repressió de la dictadura
xilena. S’escoltaran les darreres paraules de Salvador Allende, es farà una ofrena floral i també hi
haurà una salve i una traca a càrrec dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda i els components
de Foc, així com una actuació musical de Marina
Rossell i el Col·lectiu Jardins Humans. Presentarà
l’acte Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García – Arxiu Històric de CCOO de Catalunya.
Aquest any es commemora el 80è aniversari de
l’arribada a Xile del vaixell de solidaritat Winnipeg.

MATARÓ
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral, a la
plaça de Rafael Casanova.

BADALONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral, a la
plaça de la Plana.

SANT BOI DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a
l’església de Sant Baldiri, davant la tomba de
Rafael Casanova.

BERGA
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral al
monument a Rafael Casanova, al parc del carrer
del Bruc.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral, a la
plaça de l’Església.
EL PRAT DE LLOBREGAT
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral, a la plaça
del Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).
GRANOLLERS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument, a la plaça de l’11 de Setembre.
L’HOSPITALET
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la
rambla de la Marina (carrer de Provença - avinguda del Carrilet).
LLEIDA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al Roser
(c. Cavallers, 15).
MANRESA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la
plaça de l’11 de Setembre.

MOIÀ
11 de setembre, a les 12.30 h, ofrena floral al
monument de Rafael Casanova, a la plaça de
l’Hospital.
MOLLET DEL VALLÈS
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral davant
del monument a Rafael Casanova.
RUBÍ
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral, a la
plaça de l’11 de Setembre.
SABADELL
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a l’Eix
Macià, davant del pont del llac del Parc de Catalunya.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la
plaça de la Vila.

TARRAGONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael Casanova, al passeig Marítim.
A les 11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende, als jardins del Camp de Mart.
TERRASSA
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral, a la
plaça de l’11 de Setembre.
VIC
10 de setembre, a les 19 h, sortida de l’ajuntament
cap a la rambla Hospital (Bac de Roda), on tindrà
lloc l’ofrena floral davant la placa commemorativa de Francesc Macià.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral davant
del monument a Lluís Companys (rambla de la
Girada, 1).
VILANOVA I LA GELTRÚ
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral davant
del monument a Francesc Macià (rambla de la
Pau, 111).
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CCOO atén prop de 45.000 consultes
de tipus laboral i jurídic en un any
CCOO ha preparat una memòria d’activitat de
l’assessorament individual de tipus laboral
(28.906 visites) i jurídic (15.763 visites) que va
fer als seus locals sindicals, al llarg del passat
2018, i que sumen un total de 44.669 atencions
a treballadors i treballadores sobre problemes i/o
reclamacions laborals.
Pel que fa a l’assessorament laboral, el 2018
es van atendre 28.906 visites (18.228 persones
diferents ateses), a 35 locals sindicals i amb 143
assessors i assessores laborals sindicalistes. El
65 % de les persones eren afiliades (11.846)
en el moment de fer la visita i el 35 % persones
no afiliades (6.382): cal destacar que el 53 %
dels no afiliats s’afiliaven durant la consulta.
Es van atendre més dones (51 %) que homes,
i més d’empreses petites (59 % de menys de
50 treballadors i treballadores) que de grans,
sobretot d’empreses dels sectors de serveis.

Respecte de l’assessorament jurídic al mateix
Gabinet Tècnic i Jurídic, l’any 2018, hi consten
15.763 visites de consultes jurídiques (7.438
primeres visites i la resta de seguiment
d’expedients) de 17.516 persones, en 21 locals
sindicals i amb 39 professionals (32 advocats
i advocades, 6 graduats i graduades socials i
1 economista). El 83 % de les persones eren
afiliades (14.563) en el moment de fer la visita i
el 17 %, no (2.953).

Principals consultes
Els temes principals de consulta i reclamació
laborals han estat: no s’aplica bé el conveni (29
%), consultes sobre prestacions de la Seguretat
Social (20 %), acomiadaments (12 %), càlculs de
nòmines i quitances (10 %), problemes amb el
salari (9 %), o problemes amb el contracte (9 %).
En 4.993 consultes ha calgut la intervenció del
Gabinet Tècnic i Jurídic del sindicat, i d’elles el
49,13 % han acabat en expedient judicial.

Enguany augmenta l’activitat d’assessorament
Finalment, durant el primer semestre de l’any
2019, s’ha produït un increment de l’activitat
d’assessorament laboral i jurídic, amb un total
de 24.191 consultes ateses amb visita als
locals sindicals. Des de CCOO de Catalunya
seguirem compromesos amb els treballadors i
treballadores en general i amb els nostres afiliats
i afiliades per defensar els drets laborals i el
treball digne, tantes vegades vulnerats.

Els temes principals de consulta i reclamació
jurídica han estat: acomiadaments (35 %),
reclamacions de quantitat (23 %), reclamacions
a la Seguretat Social (15 %), sancions (9
%), mobilitat geogràfica (5 %), contenciós
administratiu (4 %). S’han tramitat 5.157
expedients judicials amb un 85,7 % de resultats
favorables.

Ha mort Carlos Rodríguez, que va
ser advocat del Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO
El 27 de juliol ens va deixar Carlos Rodríguez
Castillo, als 66 anys. Va ser advocat
laboralista de CCOO des de l’any 1984 fins
a l’any 2016, quan es va jubilar. En aquest
llarg període, als anys noranta, va agafar una
excedència per exercir un càrrec públic com a regidor a l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet i, posteriorment, va ser responsable
de Serveis de CCOO i, de nou, advocat laboralista: com a advocat,
s’encarregava de l’Àrea de Civil, de la de Laboral i, darrerament, de la
de Funció Pública.
Des de CCOO compartim el dolor per la pèrdua d’una persona estimada,
lluitadora i referent pel seu compromís sindical i polític.

Les Kellys es
tornen a mobilitzar
El diumenge, 25 d’agost, a les 19
hores, davant dels ajuntaments
de Barcelona i de Lloret de Mar,
van tenir lloc concentracions del
col·lectiu de les Kellys (treballadores
i treballadors del departament de
pisos del sector hoteler) que continua
reivindicant els canvis necessaris de
millora en aquests departaments en
els quals el personal treballa en unes
condicions laborals molt precàries i
amb una desproporcionada càrrega
de feina. CCOO va donar suport a
aquestes mobilitzacions. Posar fi
a les externalitzacions dels serveis
de pisos que fan empitjorar les
condicions laborals o incrementar
les inspeccions laborals als centres
de treball són algunes de les
reivindicacions més importants del
col·lectiu de les Kellys.

Mor Loles Cuéllar, sindicalista
d’Educació al Garraf i l’Alt Penedès
CCOO del Baix Llobregat i la Federació
d’Educació de CCOO van informar de la
mort, el 10 d’agost, de la sindicalista Maria
Dolors Cuéllar Sabaté, als 66 anys. Nascuda
a Vilanova i la Geltrú, la Loles era mestra i
va formar part de la Federació d’Educació fins a la seva jubilació, havia
treballat principalment al Garraf i l’Alt Penedès. D’esquerres per convicció,
compaginava la tasca sindical amb l’activitat política, vinculant-se al PSUC,
a ICV i a Vilanova en Comú i treballant per la igualtat i la justícia.
Ens deixa un gran buit entre els qui la vam conèixer; trobarem a faltar
el seu compromís, la seva responsabilitat, la seva capacitat per mediar,
i el seu somriure. Des d’aquestes línies enviem un missatge de condol
a la família i les amistats. Descansi en pau.
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CCOO assegura que si les coses es fan
bé en la transició cap al cotxe elèctric, a
Catalunya es poden crear 30.000 llocs de
treball en deu anys
CCOO de Catalunya ha presentat un informe sobre
el sector de l’automoció a Catalunya que mostra
clarament que cal prendre immediatament decisions
estratègiques per fer les coses com cal i situar el
nostre país en bones condicions davant la inexorable
transició del sector de l’automòbil cap al cotxe elèctric.
La mala notícia és que de moment això no s’està fent
i és per aquest motiu que el nostre sindicat reclama
un gran pacte per fer possible aquesta transició que
podria situar Catalunya al capdavant del sector a
Europa i crear 30.000 llocs de treball nets en els propers deu anys. Això és molt important, ja que
en el procés de canvi es podrien arribar a perdre a Catalunya uns 13.000 llocs de treball.
Les regulacions que es fan en el control de la contaminació i les modificacions en les formes de
mobilitat mostren que el futur és el vehicle elèctric. L’informe de CCOO destaca que l’any 2025 el
preu del cotxe actual de combustió i el de l’elèctric s’equiparà, ja que coincidirà amb l’abaratiment
dels costos de les bateries d’aquests vehicles. I el 2030 el vehicle elèctric ja serà la tecnologia
dominant amb un declivi definitiu del cotxe convencional.
A més la composició i l’aportació a la cadena de valor del vehicle elèctric no tenen res a veure amb
les del de combustió, amb una distribució del 40 % per a les bateries, el 40 % per a l’electrònica
i la connectivitat i el 20 % per a la resta de components i fabricant. Tot això significa reptes
importants per als fabricants —a Catalunya, SEAT i Nissan, bàsicament— i per a les indústries
de components i integradors que treballen per als fabricants locals. Cal recordar que ara mateix el
domini sobre la fabricació de bateries i electrònica està situat a Xina i Corea i per tant, si no es fa
res, el centre de gravetat del sector es desplaçarà de manera inevitable cap al continent asiàtic.
Propostes d’actuació
Des de CCOO es demanen solucions ràpides, a Catalunya i a l’Estat espanyol. Des del sindicat es
proposa la creació d’una plataforma elèctrica a Catalunya i també que es desenvolupi la tecnologia
necessària a casa nostra per produir bateries per evitar dependre del monopoli asiàtic. Pel que fa a
la part relativa a l’electrònica i la connectivitat, CCOO proposa crear un hub tecnològic que aposti
per la recerca i el desenvolupament en aquest terreny.
En el paquet del 20 % que fa referència a peces i components, trobem empreses que actualment
s’estan adaptant als canvis, com és el cas de Ficosa, Gestamp, Lear o Denso amb una aposta clara
per la indústria 4.0, i desenvolupen el concepte de Smart Factory. No és el cas de moltes petites
i mitjanes empreses que requereixen inversions per adaptar-se a la robotització i la intel·ligència
artificial molt lligada a la nova realitat del cotxe elèctric.
Cercant aliances a Àsia
CCOO proposa a les administracions que optin per aquesta nova indústria i cerquin aliances amb
productors asiàtics que permetin afrontar amb garanties d’èxit els riscos i les amenaces que tenim
al davant, i que elaborin estratègies de transició justa amb les quals no es quedin pel camí milers
de treballadors i treballadores. El sindicat també ha puntualitzat en el seu informe que aquest
procés de canvi en la motorització pot afectar el 60 % del negoci dels tallers de manteniment i
reparació de cotxes.
CCOO destaca que les empreses i els treballadors i treballadores a Catalunya ja han demostrat
estar preparats per adaptar-se als canvis i als nous processos productius.

Concentració per a la
readmissió dels delegats
acomiadats per SLM-T12
Coincidint amb la celebració del judici per
la persecució sindical a SLM-T12, el passat
dimecres, CCOO d’Indústria va convocar una
concentració de suport als tres delegats del
sindicat acomiadats per exigir a les direccions
d’SLM-T12 i del Grup Sesé la seva readmissió. La
concentració va tenir lloc a la Ciutat de la Justícia,
i hi va participar el secretari general de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco.
CCOO fa mesos que denuncia l’actitud antisindical
de l’empresa, que va acomiadar els tres delegats
de CCOO perquè defensaven l’ocupació i les
condicions de treball de la plantilla. CCOO exigeix
a SLM-T12 que posi fi a aquesta lamentable
situació, que suposa una greu vulneració dels
drets fonamentals i la llibertat sindical dels
treballadors i treballadores d’SLM-T12.

Concentració de CCOO
durant la inauguració del
curs universitari
CCOO fa una crida a combinar la mobilització
i l’acció institucional per exigir, al Govern de la
Generalitat i als equips rectorals de les diferents
universitats, un pla de millora del finançament
i de les condicions laborals, amb mesures i
terminis concrets. Per això ha convocat avui
una concentració en el marc de la inauguració
del curs universitari, al Campus de la Universitat
Pompeu Fabra del parc de la Ciutadella.
La universitat pública catalana es continua
trobant en una situació greu des de l’inici i a causa
de les retallades, amb una inacceptable reducció
del finançament, una pèrdua d’autonomia,
una degradació de les plantilles de personal
d’administració i serveis i de personal docent i
investigador i de les seves condicions laborals,
i un increment de les dificultats de les classes
populars del nostre país per accedir a estudiar a
la universitat.
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El 51,6 % de la nova afiliació a CCOO de Catalunya són dones
Un estudi elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals —Ceres— de CCOO Catalunya sobre les persones
afiliades al sindicat en el darrer any mostra que l’afiliació recent a CCOO és un reflex de la població assalariada
catalana.

El Ceres de CCOO de Catalunya ha realitzat un estudi sobre les persones
afiliades al sindicat en els darrers dotze mesos. La dada més significativa
de la nova afiliació en el darrer any és que un 51,6 % són dones, cosa que
accelerarà la tendència a la paritat en el conjunt de l’afiliació.
Altres dades significatives són:
– L’edat mitjana de l’afiliació recent és de 42 anys, gairebé la mitjana
d’edat de la població ocupada a Catalunya.
– El 19 % de la nova afiliació ha nascut fora d’Espanya, percentatge que
dobla el pes d’aquest col·lectiu en el conjunt de l’afiliació.
– Més de la meitat (54,8 %) de la nova afiliació nascuda a l’estranger té la
nacionalitat espanyola.
– Una part significativa de les noves altes (7 %) ho són a causa d’haver
estat escollits delegades o delegats de personal en llistes de CCOO a les
seves empreses.
Una part de l’estudi prové d’una enquesta enviada a les persones afiliades
en aquests darrers dotze mesos. Les respostes recollides comporten que

el marge d’error estadístic total, per un interval de confiança del 95,5 %,
i en el supòsit de màxima indeterminació, sigui del +/- 1,87 %, el que
suposa un alt nivell de validesa dels resultats recollits. El resultats més
significatius de l’enquesta són:
– El nivell d’estudis de l’afiliació recent és mitjà-alt. El 31,55 % de les
persones que han respost afirma tenir titulació universitària, i un 31,3 %,
formació secundària de segon nivell.
– Més del 85 % coneix alguna persona afiliada a CCOO, majoritàriament
veïns, companys de feina i familiars.
– La gran majoria (89 %) està treballant. Un 27 % té un contracte temporal,
6 punts per sobre del percentatge de temporalitat de Catalunya, segons
l’EPA del primer trimestre del 2019. I un 18 % té un contracte a temps
parcial, 4 punts per sobre del percentatge de l’esmentada EPA.
– Més de la meitat (55,4 %) fa 5 anys o més que treballa a la mateixa
empresa i un 74 % en fa dos o més.
– Prop de la meitat (47,9 %) treballa en empreses grans (més de 250
persones de plantilla) i un 25 % ho fa en empreses de menys de 50
treballadors i treballadores.
– Un 64,8 % treballa en empreses que tenen comitè o delegats de personal,
i un percentatge semblant (63,9 %) en empreses amb presència de
CCOO.
– En el moment de l’afiliació, més d’una tercera part (37,6%) de les
persones enquestades diu que les seves condicions de treball a
l’empresa estaven empitjorant. Una quarta part (23,6 %) diu que estaven
en un procés d’eleccions sindicals, i un 16,4 % i un 16 % diu que es van
afiliar en un moment d’acomiadaments a l’empresa i en la negociació
del conveni col·lectiu, respectivament.
– Pel que fa als motius per afiliar-se, destaquen voler comptar amb
assessorament laboral i protecció jurídica en cas de necessitat i la
identificació amb els valors del sindicat. Altres tipus de serveis que ofereix
el sindicat no s’esmenten com a motius rellevants per afiliar-se.

Comença una nova etapa de CCOO de l’Hospitalet de
Llobregat amb Liliana Reyes com a nova coordinadora
CCOO de l’Hospitalet de Llobregat comença una
nova etapa. Ascensió Romero, Asun, s’ha jubilat,
després d’una vida dedicada a aquest sindicat i
a la lluita pels drets dels treballadors, ha fet una
gran tasca i ha deixat una empremta inesborrable
en la història del sindicalisme en aquesta ciutat.
Aquesta etapa que s’enceta presenta nous reptes
com a organització davant de les noves realitats
del treball i de la societat, CCOO reafirma els
seus valors com a sindicat de classe, però

també com a sindicat feminista, inclusiu, divers
i intercultural, amb objectius de lluita molt clars
contra la precarietat, la desigualtat, la pobresa, la
discriminació i la injustícia social.
Qui és Liliana Reyes
El relleu en la coordinació de CCOO de l’Hospitalet
de Llobregat, el pren Liliana Reyes, treballadora
del sector serveis i activista social. Mexicana
d’origen, la Liliana prové de la lluita pels drets
de les treballadores de la llar i les cures, està

vinculada a l’associació Mujeres pa’lante i al
Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni
189 de l’OIT, i compta amb estudis de màster en
Política Social, Treball i Benestar per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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El CITE presenta la memòria del primer semestre del 2019

El 60 % de les persones ateses
pel Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers de
CCOO són dones
El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO de Catalunya ha presentat la memòria
del primer semestre de l’any 2019. Durant aquest
primer semestre, des de les 33 oficines del CITE
distribuïdes arreu de Catalunya s’han atès 6.504
persones, que han realitzat 8.890 visites i han
plantejat 14.701 consultes.
La memòria semestral del CITE posa de manifest
que es manté l’arribada de persones de Veneçuela
i d’Hondures iniciada l’any passat. S’ha incrementat
el percentatge de dones ateses, que ha arribat al 60
% del total de persones ateses, com a conseqüència del major pes de les dones entre
les persones provinents d’aquests països —un 64 % en el cas de Veneçuela i un 89 % en el cas
d’Hondures—.

Bona iniciativa
de la Generalitat:
aprovar el Decret
d’acreditació
de prescripció
infermera
El Decret d’acreditació de prescripció
infermera ha estat aprovat pel Govern
de la Generalitat de Catalunya. Es tracta
d’un decret que permetrà, a les més
de 45.000 infermeres i infermers de
Catalunya, acreditar-se per indicar, usar i
dispensar uns 1.000 medicaments i prop
de 5.000 productes sanitaris.

Per nacionalitats, el primer país d’origen de les persones que consulten és el Marroc, amb un 15,5
% del total, seguit de Colòmbia (9,5 %), Veneçuela (7,2 %), Hondures (7,2 %) i Bolívia (5,6 %),
tanmateix, prop del 60 % de les persones ateses són llatinoamericanes.
Més persones sense autorització per residir i treballar a l’Estat espanyol
La memòria, a més, mostra un increment de les persones sense autorització administrativa per
residir i treballar a l’Estat espanyol, que arriba al 61 %, en part conseqüència d’aquestes noves
arribades, però també de l’existència d’una bossa de persones que no han pogut regularitzar la
seva situació per les dificultats que genera un mercat de treball de baixa qualitat.
En aquest sentit, el 29 % de les consultes ateses tenen a veure amb temes vinculats a les vies de
regularització de la seva situació administrativa: 20,5 % arrelament social, 7,8 % altres formes de
regularització i 0,4 % arrelament laboral.
D’altra banda, també s’incrementa el nombre de persones que no treballa, el 54,4 %, i les que ho
fan de manera irregular, el 63,2%.
El treball de la llar, primer sector d’ocupació de les persones immigrants
El principal sector d’ocupació és el treball de la llar, que ocupa el 37 % de les persones que
treballen, el 95,3 % dones. També és el primer sector pel que fa al treball irregular, amb el 42,7 %
del total de les persones que treballen de manera irregular.
La tipologia de la persona atesa al CITE és, doncs, una dona llatinoamericana, sense autorització
administrativa, que treballa de manera irregular al sector del treball de la llar, amb el que això
significa de situació precària, ja que se suma la precarietat i la invisibilitat del sector a la que ja
comporta per si mateixa la situació d’irregularitat administrativa.

Aquesta mesura permetrà agilitzar
l’atenció als pacients als CAP (centres
d’atenció primària), als centres de
salut mental i a les residències de gent
gran, cosa que minvarà la demora en
la prescripció i millorarà l’assistència
sanitària.
Una vegada el decret entri en vigor,
els professionals d’infermeria de les
empreses del sistema sanitari públic de
Catalunya tindran un termini de 4 mesos
per poder acreditar-se. Als centres
privats la tramitació serà personalitzada.
En el cas dels professionals amb menys
d’un any d’experiència hauran de passar
una prova per poder acreditar-se.
CCOO felicita el Govern per la iniciativa
d’aprovar aquest decret, àmpliament i
llargament reivindicat, així com ja han fet
altres comunitats autònomes, i demana
la revisió dels protocols i les guies per
ampliar el catàleg de prestacions.
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CCOO de Catalunya celebra una nova edició
de la Festa del Treball Digne, el 5 d’octubre a
l’Hospitalet de Llobregat
Estalvia diners adquirint el bo d’ajut de manera anticipada per només
5 euros. Inclou una beguda, un got i un entrepà de botifarra. Ho podeu
fer en línia a través d’aquesta adreça: www.ccoo.cat/festa.
CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova
edició de la tradicional Festa del Treball Digne. Serà
el dissabte 5 d’octubre, a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i
reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de trobada
de la gent de CCOO de tot Catalunya i que coincideix
amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es
commemora el dia 7 d’Octubre.
La Festa del Treball Digne d’enguany canvia d’horari:
ara començarà a les 17 h i s’allargarà fins a les 24 h. Hi
haurà dos espais d’activitat: la plaça exterior i el Centre
Cultural Bellvitge–Gornal. En aquest espai interior
gaudirem, a partir de les 17 h, de l’actuació de la coral
Roig Encès amb el trio d’Estudis Musicals Passatge,
la qual donarà pas a la projecció del documental de
Llúcia Oliva sobre la vaga de la construcció dels anys
setanta i al posterior debat sobre la vaga laboral i la
protesta social. En aquest espai també trobareu una
interessant exposició relacionada amb els sindicalistes
assassinats al món, organitzada per la Fundació Pau i
Solidaritat.
A l’espai extern tindrem activitats per als més menuts
a partir de les 17 h, així com altres activitats de tipus
cultural i social. A les 18 h gaudirem d’un espai poètic
i cap a les 19.30 h ja podrem començar a berenar o
a sopar adquirint beguda, got i entrepà de botifarra
(també per a vegans). Els bons els podreu comprar
abans del dia de la festa i us sortiran molt més a
compte: només per 5 euros.
Ja a partir de les 20 h assistirem al lliurament
del carnet solidari; al Premi Aurora Gómez; a les
salutacions de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria
Marín, i del secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, així com de les actuacions del grup
musical Timón Republik, d’aquesta ciutat, i dels
Hotel Cochambre, que ens faran ballar, cantar i riure
fins a la mitjanit.

