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Setmana Europea de la Mobilitat:

editorial

MOBILITZA’T PEL PLANETA

Jugant amb foc

Un compromís amb la vida
El món necessita una economia que procuri el bé
comú, davant l’acumulació desaforada, que crea
pobresa i fa malbé el planeta.
CCOO de Catalunya apostem per l’economia
sostenible, que busca l’equilibri dels ecosistemes
i la cura de la natura davant l’esgotament
dels recursos naturals i el risc per a la nostra
supervivència. A la desregulació i al govern global
no democràtic oposem una estratègia econòmica
diversificada i equilibrada al territori que permeti
un grau suficient de sobirania energètica i
alimentària així com l’estabilització de la població.
Tots els treballs hi han de ser reconeguts amb
dignitat i amb drets: els productius, els de cura de
les persones i dels béns comuns, els de cultura, els
de convivència, els de comunicació i transport…
L’evolució tecnològica no ha d’augmentar els
riscos ecològics, ans al contrari: ha d’estar al
servei de la humanitat i, per tant, sotmesa a
control polític.
Exigim als poders públics i democràtics que
facin polítiques econòmiques estratègiques
com a motor d’aquest model d’economia real i
solidària. Hem de considerar serveis bàsics el
subministrament d’aigua, el gas, l’electricitat, la
mobilitat pública i l’accés a l’habitatge.

Un compromís a cada empresa
CCOO es compromet a treballar empresa per
empresa per aconseguir una transició justa en
el camí cap a un planeta ple de vida i benestar, i
actuarà per aconseguir:
• L’increment de les energies renovables.
• El reciclatge, la reparació i la reducció de
residus a cada empresa.
• Una política alimentària de quilòmetre
zero, com a element de vertebració
territorial i de lluita contra la intermediació
abusiva.
• La construcció d’infraestructures
públiques sostenibles.
• Un pla de xoc en la inversió pública i
privada per a la rehabilitació de l’habitatge
amb criteris de sostenibilitat.
• L’increment del transport col·lectiu.
• Plans de mobilitat a les administracions
públiques i a les empreses.
• Plans de salut en el treball.
Podeu trobar tota l’activitat de la Setmana
Europea de la Mobilitat en la pàgina 3.

Hem entrat en els dies clau per saber si hi
haurà govern a l’Estat o anirem a eleccions.
Són unes hores fonamentals perquè el PSOE
i Unidas Podemos es posin d’acord i es pugui conformar un govern progressista que
emprengui reformes com la laboral i la de
pensions, i recuperi els drets de les persones
sense feina, actuï amb justícia social i faci
possible les necessàries reformes estructurals que necessita el país. Cal un acord programàtic entre les dues forces d’esquerres
que els permeti fer una política més propera
a les persones, utilitzar el diàleg i la tolerància com a bandera i posar fi, una vegada per
totes, a una de les etapes més fosques de la
democràcia a l’Estat espanyol: la liderada pel
Partit Popular. Ara bé, els tacticismes partidistes semblen estar per sobre dels interessos de la ciutadania. És una irresponsabilitat
plantejar unes noves eleccions, amb el risc
real que les dretes facin pinya i sumin. I ja
sabem què significaria aquest escenari: el
desastre per a la gent treballadora. PSOE i
Unidas Podemos estan jugant amb foc i ens
hi podem cremar tots i totes. Ara cal una
mica de seny i altura de mires. Atents.

27 de setembre de 2019
ASSEMBLEA de delegats i delegades de CCOO i UGT:
Preservar el planeta des del lloc de treball
Transició justa
Plaça del Rei de Barcelona, 10.30 h
MANIFESTACIÓ unitària Fridays for Future
Jardinets de Gràcia de Barcelona, 18 h

#EmergènciaClimàtica
www.ccoo.cat
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ServiAide (Grup Zurich) vol
acomiadar 224 persones
Dilluns passat es va constituir la taula negociadora de l’ERO que ha presentant l’empresa
ServiAide (Grup Zurich). En aquesta primera
reunió, la direcció de l’empresa va lliurar la
documentació, en la qual planteja un expedient
d’extinció d’ocupació que afecta 224 persones,
del total de 269 de la plantilla actual, a partir de
l’aplicació de l’article 51 de l’Estatut dels treballadors per causes productives i organitzatives.
CCOO creu que aquest expedient només busca
abaratir costos a l’empresa principal, ja que
ServiAide és propietat de Zurich. CCOO valorarà
la professionalitat i la bona feina de la plantilla
per defensar el màxim de llocs de treball, que
és el primer objectiu. CCOO entén que aquest
tipus d’expedients, que no estan basats en
causes econòmiques, són possibles per l’actual
norma laboral, la qual cosa ens ratifica en la necessitat de seguir demanant la seva derogació.
Les treballadores i treballadors s’han tornat a
concentrar avui davant de ServiAide coincidint
amb la reunió de la taula negociadora.

CCOO rebutja l’ERO de MON-PA per
acomiadar 96 persones
CCOO manifesta el seu rebuig a l’expedient
d’acomiadament col·lectiu que ha presentat
l’empresa MON-PA, a través de les panificadores MYRPA i PAMYR, al·legant causes econòmiques. L’expedient afecta un total de 96 treballadors i treballadores i suposa el cessament de
tota l’activitat productiva. CCOO considera que
aquesta mesura és del tot desproporcionada i
injusta, i denuncia que s’ha executat de mala
fe per part de la direcció de l’empresa. Així
mateix, ha sol·licitat a l’empresa que aboni les
dues últimes mensualitats que deu als treballadors i treballadores i l’insta a buscar solucions
que garanteixin la continuïtat de l’activitat i
l’articulació de mesures no traumàtiques per a
la plantilla.

L’escriptor Víctor Amela, a CCOO de
Cornellà
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia
- Garraf juntament amb l’Associació per a la
Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat han organitzat una trobada amb el periodista i escriptor Víctor Amela, autor del llibre
Jo hauria pogut salvar
Lorca. Aquest acte tindrà lloc dijous 19 de
setembre a les 18 hores
a la seu del sindicat a
Cornellà de Llobregat
(ctra. d’Esplugues, 68).
Aquesta trobada forma
part de les sessions
que programa el club
de lectura COCOS.

CCOO de Catalunya nomena Carmen Juares
responsable de Noves Realitats del Treball i
Precarietat del sindicat
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya ha nomenat Carme
Juares responsable de Noves Realitats del Treball i Precarietat
del sindicat en substitució de Carme Martínez Ruzafa, que ha
fet una gran feina i que va posar en marxa el nou instrument
sindical d’informació i assessorament per a les persones més
vulnerables del nostre mercat de treball, que inclou el WhatsApp
contra la precarietat (689 586 414).
Qui és Carmen Juares?
Carmen Juares Palma va néixer a Alianza (Hondures), l’any 1986. És una integradora social i activista
social catalana que ha pres part en múltiples iniciatives en el camp dels drets laborals, el feminisme i
l’antiracisme. És cofundadora de l’associació Mujeres Migrantes Diversas, de treballadores de la llar i
les cures. La intervenció de Juares al pregó de les festes de la Mercè de Barcelona l’any 2018 va generar un considerable interès mediàtic i va contribuir a una major sensibilització sobre les condicions
laborals de les treballadores de la llar a l’Estat espanyol. El 2019 ha estat una de les impulsores de la
campanya “Actualització pendent”, a favor de la diversitat i dels drets civils i en contra del racisme.
Carmen Juares té la important tasca d’apropar el sindicat a les persones que treballen on no hi ha
representació sindical o on la nostra presència és molt dèbil. A les microempreses, entre els falsos
autònoms, a l’economia de plataforma o als centres de treball unipersonals, entre d’altres, és on la
precarietat es fa més present i on la classe treballadora està més indefensa. És per això que el sindicat, amb la incorporació de Carmen Juares, donarà un nou impuls a l’acollida sindical i a la seva
presència en espais de gran diversitat laboral com el 22@, Mercabarna, l’aeroport o els polígons
industrials, entre d’altres, així com al WhatsApp 689 586 414, per informar i assessorar les persones
que creuen vulnerats els seus drets.
Aquest WhatsApp va més enllà de la consulta: és una porta d’entrada per a moltes persones que,
d’altra manera, no s’aproparien al sindicat. És un punt d’acollida que permet compartir els problemes
i saber que som moltes més persones i que, juntes i organitzades, tenim la força.

CCOO torna a reclamar una Catalunya inclusiva,
plural i amb drets a la Diada nacional
Un any més, CCOO de Catalunya va participar en els actes de l’11 de Setembre, Diada
nacional de Catalunya. Un cop més, ho va fer
conjuntament amb la UGT amb la reivindicació “Per una Catalunya inclusiva, plural i amb
drets”, amb la qual es va realitzar la tradicional
ofrena floral al monument de Rafael Casanova,
enguany sota una pluja persistent. L’acció també va tenir per objectiu reivindicar al Govern de
la Generalitat un pressupost que permeti dur a
terme polítiques socials per millorar les condicions de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra la pobresa. Javier
Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, va encapçalar la comitiva del sindicat i va reclamar,
novament, la llibertat dels polítics i els activistes socials empresonats, així com una sortida política al
conflicte de Catalunya basada en amplis consensos socials. CCOO va participar també en l’homenatge
a Salvador Allende, en el 46è aniversari de la seva mort, i en un gran nombre d’actes i ofrenes florals
que van tenir lloc arreu de Catalunya.
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Ruta Activa 2019: “Camina amb nosaltres”,
el 29 de setembre
Com a acte lúdic i reivindicatiu, dins dels actes
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
2019, la Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO de Catalunya organitza, el 29 de setembre,
la 5a edició de la Ruta Activa (#RutaActiva), una
caminada que té com a objectiu reivindicar
feminisme i lluita obrera, i, alhora, fomentar
caminar com a mitjà de transport sostenible.
La sortida tindrà lloc a les 10 hores dels jardins
de les Tres Xemeneies (La Canadenca), amb
un recorregut de 3 km. L’itinerari inclou una
aproximació a espais emblemàtics del feminisme
i de la lluita obrera que anirà a càrrec de guies
especialitzades d’Androna Cultura.

La meta i el punt de trobada final és el parc
de l’Estació del Nord. Allà trobareu un quiosc
informatiu, aigua i fruites, i se sortejaran premis
entre les persones participants.
L’esdeveniment és gratuït, familiar i apte per a
tots els públics, però és necessari realitzar la
inscripció prèvia a través del següent enllaç:
ccooagencias.org/rutaactiva. Animeu-vos a
participar-hi, perquè la mobilitat sostenible és
cosa de totes i tots.
Amb el lema “Camina amb nosaltres”, la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2019
posa en relleu enguany el tema de la caminada
i el ciclisme segurs, i destaca clarament una

forma de transport que sovint se subestima: la
de caminar.
Més informació a ccooagencias.org/rutaactiva.
Inscriviu-vos en aquest enllaç. Les places són
limitades.

Altres actes on participa CCOO de Catalunya en la
Setmana Europea de la Mobilitat
DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2019 A LES 18 h
Presentació del llibre Movilidad al trabajo: un reto pendiente,
de Manel Ferri. A part de l’autor, participen en aquest acte Sílvia
Casorrán, tècnica de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
d’Àrea Metropolitana de Barcelona; Xavier Sanyer, cap del
Servei de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona, i Adrià Gomila, director de Serveis de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Presenta i condueix
l’acte Carlos del Barrio, secretari de Política Sectorial i
Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.
Via Laietana, 16, sala 42, Barcelona

DIJOUS, 19 DE SETEMBRE DEL 2019 A LES 18 h
Seminari: Els impactes sobre la salut del model de mobilitat, presentat
i moderat per José Manuel Jurado, responsable de Sostenibilitat de CCOO
de Catalunya. Durant el seminari tindrà lloc una taula debat amb Josep
M. Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les
Lesions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Maria García, portaveu
de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire; Mònica Pérez, responsable de Salut
Laboral de CCOO de Catalunya; Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa
de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGLOBAL, i Albert Vilallonga,
tècnic de mobilitat d’ISTAS-CCOO. Tancarà l’acte Carlos del Barrio, secretari
de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.
Via Laietana, 16, Espai l’Assemblea, Barcelona
DIMECRES, 25 DE SETEMBRE DEL 2019
Seminari: Gestió de residus i ocupació
Santa Maria de Palautordera

SERVEI DE GESTORIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
Ets un treballador o treballadora que cotitza com a autònom i estàs afiliat a CCOO?
Ara t’oferim un nou servei que s’encarregarà de tota la gestió que un treballador o treballadora autònom
necessita, inclosa la comptabilitat i els impostos, a més d’atenció personal a la seu de CCOO amb cita prèvia.
El nou servei té un preu molt ajustat, 36 euros al mes o 108 euros al trimestre, i és ofert pel gestor
professional Xavier Jaldón.
Per a més informació, truca al telèfon 682 54 56 71
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CCOO denuncia que torna a caure la
inversió en educació el curs 2019-2020

CCOO atura retallades
de drets laborals a les
perfumeries Douglas

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha
presentat en roda de premsa els reptes i les línies
d’actuació del sindicat per a aquest curs 20192020, i ha analitzat les dades presentades pel
Departament d’Educació per a aquest mateix curs.
El document presentat per la federació recull un
gran nombre de dades que mostren la situació de
l’educació a Catalunya i les propostes del sindicat
per millorar-la. CCOO denuncia que l’educació no
ha estat prioritària en la política del Govern de la
Generalitat de Catalunya en els darrers 9 anys,
que ha estat un període d’austeritat extrema
amb un deute acumulat de més de 7.000 milions
d’euros i amb tendència a augmentar. La inversió
educativa, enguany, ha tornat a minvar després
de l’augment de l’any passat, i les causes n’han
estat un augment de l’alumnat aquest curs i la
pròrroga pressupostària.
Per a CCOO, l’actual situació política està afectant
molt negativament el sistema educatiu. Sense uns
governs que governin, que elaborin pressupostos
i que defineixin prioritats és impossible que el
sistema millori en equitat i qualitat. El sindicat
considera que només la professionalitat i
l’abnegació dels professionals de l’educació
(personal d’administració i serveis, docent, de
suport educatiu, de lleure educatiu…) permeten
contrarestar la deixadesa dels governants.

La vaga convocada per CCOO a les
perfumeries Douglas arreu de l’Estat els dies
12 i 13 de setembre s’ha fet per fer front a les
modificacions de les condicions laborals que
vol aplicar l’empresa. Finalment, la mobilització
ha donat fruit i aquest cap de setmana s’ha
arribat a un acord que millora substancialment
les propostes empresarials. Entre les mesures
anunciades, Douglas pretenia modificar
l’actual sistema de torns i horaris, incloent-hi
la generalització de torns partits, sense tenir
en compte la conciliació de la vida personal i
la familiar. A més, l’empresa volia eliminar el
sistema de descans setmanal de què gaudeix la
plantilla actualment i obligar tots els treballadors
i treballadores a treballar diumenges i festius.
A més, la direcció de Douglas pretenia modificar
el sistema de retribució variable, la qual cosa
hauria comportat una reducció en el cobrament
dels incentius, així com abaixar el salari a un
col·lectiu de treballadors i treballadores en
funció de l’aplicació d’unes bandes salarials
vinculades a les vendes de cada botiga.
Encara estan per definir alguns aspectes,
però l’acord atura gran part de les pretensions
empresarials que empitjoraven molt les condicions
laborals d’aquests treballadors i treballadores.

Dèficit de 6.000 professors i professores
Entre les dades destacades de l’informe trobem
la denúncia del sindicat del dèficit de gairebé
6.000 professors i professores a l’inici del curs
2019-2020. És cert que s’ha augmentat la
plantilla de professorat, però encara no es manté
la ràtio que hi havia entre alumnes i professors fa
8 anys, ja que el nombre d’alumnes s’ha disparat.
CCOO considera que això suposa menys qualitat
educativa i pitjors condicions laborals.
L’informe de CCOO també destaca que Catalunya
lidera el rànquing de comunitats autònomes amb
més barracons, més de 1.000, que demostren la
deixadesa de la planificació educativa en l’última
dècada. I en relació amb la segregació escolar,
CCOO denuncia que a Catalunya hi ha més de
300 centres educatius catalogats de màxima
complexitat que pateixen diàriament manca de
recursos, amb instal·lacions antigues i precàries.
Això provoca prejudicis socials que condicionen
l’elecció d’escola de les famílies.

CCOO reclama també al Departament d’Educació
que actuï a favor de l’educació inclusiva en
aspectes importants com la millora de les
condicions laborals del personal vetllador,
l’atenció sanitària als centres educatius, el
reforç del personal d’educació especial, el
suport educatiu de l’alumnat en l’educació
postobligatòria o les aules d’acollida per a
l’alumnat nouvingut.
L’informe de CCOO també reclama mesures
que garanteixin la igualtat de drets entre
homes i dones, i destaca que la coeducació
no es pot limitar a quatre recursos web per a
la implementació de manera individual a les
aules, en funció del criteri de cada docent. El
sindicat ha recordat que l’educació és l’element
transformador i l’eina de canvi més potent que
una societat pot tenir per arribar a un canvi
cultural tan important com el que hem d’assolir:
erradicar del pensament col·lectiu els estereotips
de la societat patriarcal que patim cada dia per
aconseguir una societat igualitària.
La Federació d’Educació també recull en el seu
document d’inici de curs la importància de seguir
desenvolupant la formació professional dual,
avançar cap al menjador escolar universal i gratuït,
actuar contra l’emergència climàtica i ambiental,
i no oblidar les demandes dels diferents sectors
educatius, com les de les treballadores d’escoles
bressol privades i externalitzades, les del
professorat de l’educació pública, les del personal
laboral d’atenció educativa a l’educació pública
i les del personal de l’educació concertada,
les del sector de l’atenció a les persones amb
discapacitat i les dels ensenyaments no reglats, a
més de la situació del personal de les universitats
privades i públiques.
En definitiva, CCOO ha reclamat més inversió
educativa i que l’escola no sigui utilitzada com una
arma política que provoca el deteriorament de la
qualitat de l’educació i la seva funció d’equitat.

CCOO rebutja l’ERO
anunciat per Microson
Davant el preavís que ha fet la direcció de
Microson, amb el qual anuncia la presentació
d’un expedient d’acomiadament col·lectiu
parcial que afecta el centre de treball de
Barcelona, CCOO d’Indústria manifesta el seu
rebuig absolut a aquesta mesura i exigeix a
la direcció de l’empresa que reconsideri la
seva decisió i obri una mesa de diàleg amb la
representació de la plantilla.
L’empresa addueix causes productives,
tècniques i organitzatives, però no concreta
l’afectació de l’expedient ni tampoc ha aportat
cap documentació justificativa al comitè
d’empresa. CCOO d’Indústria dona total suport
als treballadors i treballadores de Microson
i insta l’empresa a buscar les alternatives
necessàries per mantenir l’ocupació i deixar
sense efectes l’expedient anunciat.
Microson pertany al Grup Amplifon (antiga
GAES), té una plantilla de 140 treballadors i
treballadores, i la seva activitat principal és la
recerca, el disseny i la fabricació d’audiòfons i
proteccions auditives.
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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.
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CCOO de Catalunya davant les mobilitzacions contra les
violències masclistes del #20S
Quan parlem de violències masclistes arreu del món i al nostre país
disposem de xifres esfereïdores que gairebé parlen per elles mateixes.
Tant si parlem de denúncies, tot i sabent que representen el 20 % del
que realment succeeix, com si parlem, malauradament, de feminicidis o de
violacions grupals. En aquest sentit és imprescindible seguir reivindicant la
llibertat de les dones i, concretament, el dret a una vida lliure de violències
masclistes sense distinció ni per edat ni per origen, condició o opció, i que
tota la societat faci seus els objectius de la prevenció, la detecció precoç, la
seguretat i l’eliminació de totes les violències masclistes en tots els àmbits
com un objectiu emmarcat en la lluita per fer efectiu el principi d’igualtat
de dones i homes i no discriminació de gènere.
Compartim la indignació i volem expressar el més enèrgic rebuig a totes
les violències masclistes i les seves expressions que, malauradament, no
només no desapareixen, sinó que sembla que, en moments determinats,
augmenten.
Calen compromisos reals. Afirmem que cada dia és 8 de Març o 25 de
Novembre, i que davant del terrorisme masclista necessitem compromisos
reals i efectius de tots els governs i les administracions.
Des de CCOO exigim el compliment de les lleis de violència de gènere i de
violència masclista, i el compromís de totes les institucions implicades per
aconseguir-ho, així com l’actualització i la ratificació d’eines i instruments
com els protocols de prevenció i atenció a l’assetjament sexual i per raó de
sexe o els protocols internacionals com el recentment inaugurat Conveni
190 i la Recomanació 206, per a l’eliminació de la violència i l’assetjament
en el món laboral.
La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere ha fet públic que ja
han efectuat les transferències als municipis per al Pacte d’estat contra
la violència de gènere, i l’Institut Català de les Dones, al juliol, també ens
va informar sobre les partides rebudes en concepte de pacte d’estat i
com s’havien distribuït. Totes les organitzacions del Consell Nacional de
les Dones de Catalunya, CNDC, en farem el seguiment. També exigim
l’activació de la Comissió de Seguiment del Pacte d’Estat contra la Violència
de Gènere per accelerar la implementació, la difusió i l’avaluació de les
mesures que conté.
CCOO exigeix també que totes les manifestacions de violència sexual i les
violacions en grup han d’acabar ja. I per això els poders públics han d’actuar
amb contundència incorporant canvis imminents en el model d’educació i
adreçant als homes tot un seguit d’actuacions per a sumar a les que ja
s’estan portant a terme al territori com els punts liles d’informació i atenció
a les dones que pateixen agressions sexuals en l’espai d’oci.
CCOO continuarà denunciant l’absència de polítiques educatives igualitàries,
la desprotecció social i l’atur, que les dones pateixen en major mesura,
la feminització de la pobresa, les bretxes i la insuficiència dels recursos
públics per prevenir, protegir i atendre les dones que pateixen violències
masclistes. Tots són factors de risc per patir violències a qualsevol edat en
les relacions laborals, les de parella o les socials.

CCOO seguirà denunciant les mancances del sistema de protecció i de
seguretat de les dones que pateixen violència masclista i insistirà en el fet
que s’han de corregir tots els punts febles del sistema de protecció a les
dones que la pateixen i optimitzar la coordinació institucional i policial entre
administracions, fiscals, advocats, professionals de la salut i socials, etc.,
així com incrementar la formació especialitzada del personal professional
implicat.
CCOO seguirà reforçant el paper de l’acció sindical a les empreses:
ACCIÓ contra la violència i la discriminació masclista a les empreses i a
la societat, a través de l’acció sindical, la formació i la sensibilització per
avançar cap a una igualtat real i efectiva de gènere.
GARANTIA en l’àmbit de la negociació col·lectiva, amb la difusió i la possible
millora dels drets laborals, socials i econòmics establerts en la Llei orgànica
1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la
Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, les
lleis d’igualtat tant estatal com catalana i la normativa establerta a aquest
efecte, mitjançant els convenis, els protocols de prevenció i atenció a
l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i els plans d’igualtat
a les empreses.
Col·laborar i actuar conjuntament amb les administracions públiques,
associacions feministes i organismes rellevants per a la prevenció i
erradicació de la violència envers les dones.
Es necessita una política ferma i decidida per canviar el tractament de
la violència, per construir una societat sobre pilars d’igualtat, lliure de
violència masclista i on el conjunt de la societat afavoreixi el canvi cultural i
educatiu necessari per aturar l’acceptació d’allò que és inacceptable.
Des de CCOO ens adherim al manifest de Ca la Dona i de Novembre
Feminista (enllaç). Rebutgem la política de la por, però exigim el compromís
de la societat i dels organismes per eliminar d’una vegada les violències
masclistes que tant de patiment estan generant.
Donem suport a les convocatòries i les mobilitzacions per a aquest
20 de setembre (#20S) a diverses ciutats i municipis de tot Catalunya,
manifestem fortament el nostre compromís i el nostre rebuig a tot tipus de
violència envers les dones i instem a participar multitudinàriament a totes
les convocatòries el proper 25-N (#25N).

MANIFEST:

https://caladona.org/davant-les-violencies-masclistes-autodefensa-feminista/
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Setembre 2019
Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
OFERTES DE LES AGÈNCIES DE VIATGES

OCI

EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal i
Andorra. Oferta exclusiva de paquet bàsic: 65 € per 7 nits d’hotel per a 2 persones.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558

POBLE ESPANYOL
Fira dels Clicks de Playmobil® i Lego® els dies 28 i 29 de setembre. Entrada adult: 4 €
(compra en línia).
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

AH VACACIONES
Oferta per a l’afiliació: últimes unitats per al setembre del 2019 a Cadis, Alacant i Múrcia.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11

GLOBUS KON-TIKI
Vols amb globus. Descompte del 10 % en els preus.
Vegeu el detall de l’oferta a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2718

PARADORES
Oferta especial tardor 2019 amb el 20% de descompte sobre la tarifa d’allotjament i
esmorzar o mitja pensió en una selecció d’establiments. Promoció vàlida per a estades del
22 de setembre al 21 de desembre.
Mes informació a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=246

LLAR

SECURITAS DIRECT
80 % de descompte en el sistema de seguretat. Estudi gratuït.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

SALUT

VISTAOPTICA (centres a Barcelona, Badalona, Olot, Vic, Sant Cugat del Vallès,
Sabadell, Rubí, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Gavà, Cornellà de
Llobregat, Castellar del Vallès i Vilanova i la Geltrú)
Condicions especials: ulleres graduades per 49 € i ulleres progressives per 149 €.
50 % de descompte en audiòfons i d’altres.
Vegeu més condicions de l’oferta a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2418
DENTIX (diverses poblacions)
Acord estatal: descompte del 25 % en tots els tractaments.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2698

MOTOR

ERGODINÁMICA (clíniques a Barcelona, Girona, Calafell i Vic)
Descompte del 20 % en l’estudi biomecànic de la marxa i plantilles personalitzades.
Vegeu-ne més condicions a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2658

RODI MOTOR SERVICES (diverses poblacions)
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula) i descompte del 10 % en la mà
d’obra i del 10 % en recanvis. Reparació de punxades gratuïtes.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

CLÍNICA PODOLÒGICA BADAPEU (Badalona)
Patologies dels peus, extremitats inferiors i columna vertebral. Descompte del 10 % de
descompte a tots els serveis prestats excepte tarifa de jubilat.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2678

APARCAMENTS SABA i BAMSA
Rotació, estades puntuals només si disposeu de la targeta Via-T: 7 % de descompte.
Abonaments mensuals: fins a un 15 % de descompte.
Vals horaris de 30 minuts fins a 12 hores amb el 5 % de descompte.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2520
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2521

OS CLÍNICA PODOLÓGICA Y FISIOTERAPIA (Cornellà de Llobregat)
Descompte del 10 % sobre els preus dels serveis: visita de quiropòdia, visita d’exploració
biomecànica i visita de fisioteràpia.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2679

BENZINERES SHELL (GRUPO DISA)
Descompte de 4 ct. d’euro/litre de carburant sobre PVP i 20 % de descompte en rentatges.
Per obtenir el descompte cal que demaneu la targeta al sindicat.
Vegeu el detall de l’oferta a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=440

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

