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Participa a la Festa del Treball
Digne, el proper 5 d’octubre, a
l’Hospitalet de Llobregat
Estalvia diners adquirint el bo d’ajut de manera anticipada
per només cinc euros. Inclou una beguda, un got i un entrepà
de botifarra. Ho podeu fer en línia fins el 2 d’octubre, 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 començarà a les 17 h i s’allargarà fins a les 24 h.

editorial

Tot esperant la
sentència
Un esdeveniment que, sens dubte, tindrà una
forta repercussió a Catalunya durant els propers dies és la sentència del judici del procés
a polítics i activistes socials independentistes, que tot apunta que es farà pública la
primera quinzena d’octubre. Caldrà veure’n
els continguts i quines conseqüències tindrà
per a la convivència i l’estabilitat del país, i,
sobretot, quina resposta social i política es
donarà al seu veredicte. CCOO ha tornat a

EL PROGRAMA DE LA FESTA
Espai exterior
17 h. Activitats infantils i altres activitats lúdiques i culturals
18 h. Espai poètic
18 h. A l’espai de la Federació de Serveis a la Ciutadania, presentació dels llibres:
— Llegará el invierno, d’Alfonso López i Pepe Gálvez
— La espiral del silencio, de Mayte Martín
18 h. Taller de manteniment i de reparació de bicicletes a càrrec de Biciclot
20 h. Premis i reconeixements:
— Entrega del Premi Aurora Gómez
— Entrega del carnet solidari
— Reconeixements a:
• la lluita contra la precarietat
• l’afiliació jove
• la sostenibilitat
Hi haurà les intervencions de Francesc Josep Belver, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, i de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. Presentarà l’acte Liliana
Reyes, coordinadora de CCOO de l’Hospitalet de Llobregat.
21 h. Actuació de Timón Republik
21.30 h. Actuació d’Hotel Cochambre
Espai Centre Cultural Bellvitge-Gornal
17 h. Actuació de Roig Encès, la coral de CCOO
18 h. Projecció del documental sobre la vaga de la construcció dels anys setanta, amb el títol I la lluita
continua. Del camp a la construcció de Catalunya
19 h. Debat: vaga laboral i protesta social
Amb Jordi Mir, doctor en Humanitats i professor de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra, i Paula Pegenaute, advocada del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya. Serà conduït per
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

reclamar que el conflicte polític es resolgui
des de la política i no des de l’àmbit de la
justícia, i també ha demanat, un cop més,
l’alliberament dels presos i les preses. Una
enquesta recent demostra que, a Catalunya,
el 80 % de la ciutadania aposta pel diàleg per
resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat
espanyol, i a Espanya ja són el 59 % dels ciutadans i les ciutadanes els que consideren
que el problema només es resoldrà parlant
entre els governs i les forces polítiques. Fins
i tot un 40 % dels espanyols i les espanyoles
veurien el referèndum com la solució. CCOO
reclama amplis consensos a Catalunya per
trobar una sortida amb garanties a aquest
conflicte. Certament, les darreres detencions
i actuacions policials, les campanyes mediàtiques i els enfrontaments dialèctics que
cada dia pugen de to, no ajuden en absolut a rebaixar la tensió. Els propers mesos,
indubtablement, seran clau per a la història
política i social de Catalunya.

www.ccoo.cat
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TE Connectivity vol acomiadar un
centenar de persones a Montcada

CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja l’ERO
anunciat per l’empresa multinacional TE Connectivity (antiga Tyco), de Montcada i Reixac,
que té la intenció d’acomiadar un centenar de
treballadors i treballadores, el que representa
una quarta part de la plantilla. Aquesta empresa es dedica a la producció de sensors i altres
components per a la indústria de l’automoció, i
té uns vuitanta mil treballadors i treballadores
en cent quaranta països del món.
CCOO ha afirmat que farà tot el possible per
preservar els llocs de treball que ara estan en
perill. La primera acció de protesta va tenir lloc
el passat 26 de setembre amb una convocatòria
de vaga.

Mobilitzacions contra l’ERO al Grup
Amplifon

Després de la primera reunió del període de
consultes dels ERO presentats pel Grup Amplifon, CCOO es reafirma en el seu rebuig als
expedients que afecten la planta de Microson a
Barcelona i les botigues Gaes (Amplifon) a escala estatal. L’ERO d’Amplifon afecta 98 persones
i el de Microson, 90 treballadors i treballadores.
Això suposa un 65 % de la plantilla, una xifra
que representa una gran destrucció d’ocupació
a Microson que podria posar en risc la seva
activitat productiva. CCOO insta la direcció del
Grup Amplifon a buscar les alternatives necessàries per evitar la pèrdua d’ocupació a les empreses del grup. En aquest escenari, CCOO ha
convocat concentracions davant la botiga Gaes
del carrer de Casp de Barcelona, els dies 26 de
setembre i 2 d’octubre, en defensa dels llocs de
treball i contra els ERO presentats. A Microson
es fan concentracions diàriament, coincidint
amb l’estona de descans.

Jornada sobre el futur del sector de
l’automòbil a Catalunya

CCOO d’Indústria està organitzant una interessant jornada sobre el futur del sector de
l’automòbil a Catalunya, que tindrà lloc el 22
d’octubre al Centre de Formació Professional de
de l’Automoció de Martorell. La jornada tindrà
una part sindical i una altra d’institucional, en
la qual participaran la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, i la
consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón. Aquesta
jornada té les places limitades i començarà a
les 10 h.

Rebuig de l’ERO a General Cable

Davant les intencions del Grup General Cable
de presentar un ERO per tancar les fàbriques
de Manlleu i de Montcada i Reixac i acomiadar uns 600 treballadors i treballadores, CCOO
d’Indústria de Catalunya ha manifestat el seu
rebuig absolut a aquest expedient. CCOO dona
total suport als treballadors i treballadores de
General Cable i insta l’empresa a buscar les alternatives necessàries per mantenir l’ocupació
i deixar sense efectes l’expedient anunciat.

Sant tornem-hi: noves eleccions generals
el 10 de novembre
El 10 de novembre haurem d’anar a votar novament a unes eleccions generals, després que
hagin fracassat les converses per aconseguir una
investidura d’un govern progressista i estable.
Això ens ha abocat a la dissolució del Parlament
i a la convocatòria de noves eleccions. A CCOO
ens preocupa l’oportunitat perduda per l’esquerra
d’aquest país, ja que va en contra de la voluntat de
les classes populars del passat 28 d’abril. És una
esquerra que ha abdicat d’abordar les necessitats
d’una societat que pateix els majors índexs de
desigualtat que hi ha hagut en dècades.
CCOO ha mantingut, des de les darreres eleccions
generals, que era fonamental i possible la constitució d’un govern amb un programa decididament
progressista. I és que hi ha grans reptes interns
i externs als quals ens enfrontem que exigeixen
una veritable legislatura productiva davant temes
com la desacceleració econòmica, la derogació
de la reforma laboral, la formació professional, la
digitalització de l’economia, les polítiques industrials i la transició ecològica, el finançament su-

ficient i estable del sistema públic de pensions i
la redacció d’un nou Estatut dels treballadors. Així
mateix, cal destacar la crisi política a Catalunya,
que caldrà abordar en els propers mesos després
de la sentència del judici del procés, que es farà
pública a l’octubre. I, sens dubte, també hi ha el
difícil escenari que pot plantejar un Brexit no negociat, el conflicte dels aranzels o l’escalada dels
preus del petroli.
Desafecció de la ciutadania
Aquesta situació provoca una lògica desafecció de
la ciutadania amb la política, la qual cosa afebleix
la democràcia i promou l’abstenció. A més, exposa
el país al risc d’una victòria electoral de la dreta, que pot acabar desmantellant definitivament
l’estat de dret i de benestar.
Cal que es posi al centre de les polítiques la reconstrucció dels drets socials i laborals. Per això, CCOO fa
una crida a la ciutadania a enfortir la democràcia i a
mobilitzar-se a les urnes i als carrers per reivindicar
un programa social per a la propera legislatura.

CCOO participa en les mobilitzacions pel clima
CCOO va participar, el passat divendres, 27 de setembre, en
les mobilitzacions pel clima que impulsa Fridays for Future
a tot el món. Durant el matí, la plaça del Rei de Barcelona es
va omplir de delegats i delegades en una assemblea conjunta de CCOO i UGT, juntament amb Fridays for Future, amb
el lema “Preservar el planeta des del lloc de treball. Per una
transició justa”. Les principals intervencions de l’assemblea
van anar a càrrec de les seccions juvenils d’ambdós sindicats i del moviment Fridays for Future.
A la tarda, CCOO de Catalunya també va participar en la manifestació unitària, promoguda per Fridays
for Future, que va tenir com a punt d’inici els Jardinets de Gràcia, de Barcelona. En ambdues mobilitzacions, va participar-hi Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

1 d’Octubre, Dia Internacional de la Gent Gran
L’1 d’Octubre se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran. La Federació de Pensionistes i Jubilats
de CCOO de Catalunya, juntament amb la d’UGT i la Plataforma Unitària de la Gent Gran, ha elaborat
un manifest amb les reivindicacions del col·lectiu que lliuraran demà al president de la Generalitat i a
la delegada del Govern a Catalunya. Dimecres, 2 d’octubre, està convocada una concentració davant
el Parlament de Catalunya, on també s’aprofitarà l’avinentesa per lliurar el manifest al president del
Parlament i als grups parlamentaris. La concentració està prevista per a les 10.30 h. Trobareu el manifest en aquest enllaç

3
Núm. 330 - dilluns, 30 de setembre de 2019

CCOO denuncia les deficients condicions
de vida de les dones privades de
llibertat a les presons de Catalunya
L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO de Catalunya ha fet públic un
comunicat on alerta de l’abandonament i la precarietat del sistema penitenciari
català cap a les dones privades de llibertat. En aquest comunicat CCOO critica
la baixa prioritat que l’Administració catalana dona a aquesta problemàtica,
que es concreta en una manca de recursos de tot el sistema que, segons
aquesta agrupació, està arribant a nivells crítics.
A Catalunya, la llei permet els mòduls de dones als centres penitenciaris
d’homes. Així ho trobem a Girona, a Tarragona i a Lleida, però aquests
espais pateixen una manca de serveis específics per a dones, com tallers,
infermeria o aules, la qual cosa impedeix que les dones privades de llibertat
puguin realitzar tota mena d’activitats laborals, educatives i de reinserció en
igualtat de condicions que els homes.
A Barcelona és on es concentra la major població de dones recluses. Només existeix
un centre específic per a dones, que és el Centre Penitenciari de Dones - Wad-Ras.
Aquest és molt antic i de reduïdes dimensions, amb capacitat per a unes cent cinquanta internes, però
que se satura a causa d’una secció oberta ocupada per centenars d’interns de sexe masculí, quan, en
realitat, hauria de ser un centre obert independent. I a això se li suma una altra secció oberta de dones.
Situació aberrant del mòdul de dones de Brians 1
En total, a Catalunya hi ha al voltant de sis-centes dones recluses. D’aquestes, quatre-centes cinquanta
estan distribuïdes en mòduls de dones instal·lats en centres d’homes, i molt especialment al superpoblat
mòdul de dones del Centre Penitenciari Brians 1, que concentra un quart del total d’internes de
Catalunya. Aquest centre només disposa d’un mòdul de vida ordinària i d’un petit departament especial
per a les internes sancionades. Fins i tot la infermeria específica per a dones es va tancar i ara es fa ús
de la infermeria d’homes, amb totes les restriccions i problemes que això comporta.
Tot plegat provoca que la situació d’aquest mòdul sigui aberrant, injusta i perillosa, ja que no es pot
separar les dones internes en funció del seu comportament. A més, s’obliga que les embarassades,
les menors de vint-i-un anys, les que pateixen patologies psiquiàtriques greus i les recluses primàries
i reincidents convisquin quan, en realitat, haurien d’estar separades. Això, com és obvi, genera una
situació de conflictivitat autènticament explosiva.
Segons explica l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO, la situació s’ha anat agreujant amb
la concentració d’internes conflictives provinents de centres com el de Puig de les Basses, de Mas
d’Enric i el de Dones de Barcelona. Aquestes dones han creat grups amb capacitat organitzativa que
extorqueixen les internes més vulnerables i alteren la convivència al mòdul. Això genera situacions de
violència entre internes i amb els treballadors i treballadores penitenciaris. Un exemple és el que es va
viure recentment quan es va produir una amenaça de mort amb un objecte punxant a una cap d’unitat
del mòdul per part d’una interna amb un llarg i abundant historial de conflictes.
Un any i mig denunciant la situació
CCOO va denunciar, l’agost de l’any 2018, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i a la Direcció
General d’Igualtat del Departament de Treball, les lamentables condicions de vida de les dones privades
de llibertat a Catalunya. A hores d’ara, però, encara no s’ha pres cap decisió per canviar aquesta situació.
Prèviament, el gener del 2018, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ja havia denunciat, a la
Fiscalia, el fet que dones internes haguessin de conviure al mòdul semiobert del Centre Penitenciari
Brians 1 amb interns que havien comès delictes sexuals, fet que està prohibit pel reglament
penitenciari. La Fiscalia va incoar diligències de recerca preprocessals i les va remetre al Jutjat de
Vigilància Penitenciària número 2 de Catalunya.
CCOO considera que la millora de les condicions de vida, de tractament i de treball de les persones
privades de llibertat no només és un imperatiu legal, sinó també un deure moral que incideix en
benefici de les persones en situació de reclusió, però també dels mateixos treballadors i treballadores
penitenciaris, mitjançant la millora de les condicions de treball i de l’aproximació als objectius de
reinserció i reeducació fonamentals en qualsevol actuació penitenciària.

Acció Jove celebra
la XVII Escola Ángel
Rozas els dies 11 i
12 d’octubre
Un any més, Acció Jove – Joves de CCOO
organitza l’Escola Ángel Rozas, que arriba a
la seva dissetena edició. Enguany, l’escola
se celebrarà els dies 11 i 12 d’octubre a la
masia El Xaloc, ubicada a Calders, al Vallès
Occidental.
L’Escola Ángel Rozas és un espai
d’aprenentatge en què, durant dos dies, es
troben les afiliades i els afiliats joves que
ho desitgin per compartir experiències i per
crear vincles dins del sindicat, tot rebent
diferents formacions de caire sindical.
Aquest any es posarà èmfasi en la
importància d’organitzar-se. És per això que
l’escola s’iniciarà amb una formació sobre
eleccions sindicals, una temàtica que estarà
present durant els dos dies que dura l’escola.
Acció Jove vol dotar d’eines els afiliats i
afiliades joves per poder fer front a dubtes
o problemàtiques que els puguin sorgir en el
seu dia a dia a la feina. Per aquest motiu es
realitzarà un taller de nòmines i quitances,
i els participants disposaran, a més, d’un
espai per explicar diferents experiències a
la feina.
La lluita pel medi ambient i la violència
sindical en altres països també tindran espai
a l’escola.

Comença el procés de
relleu a la Secretaria
General de CCOO de
Tarragona
La Comissió Executiva de CCOO de Tarragona
ha iniciat el procés de relleu a la Secretaria
General del territori, que ha de culminar el
Consell del territori.
El relleu en la responsabilitat que actualment
ocupa Vicente Moya es produeix arran de la
seva renúncia voluntària motivada pel seu
pas a l’atur.
Per tant, amb el procediment ordinari previst
en els Estatuts, és el Consell de la Unió
Intercomarcal de CCOO de Tarragona qui
ha de decidir la persona que assumirà la
responsabilitat de la Secretaria General. El
Consell es reunirà el proper 15 d’octubre a
Valls.
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24 d’octubre de 2019. Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants

La XIV Escola de Dones de CCOO de Catalunya debat
sobre gènere i classe: interrelació o jerarquia?

PROGRAMA

ATENCIÓ: per participar a la jornada del matí cal inscriure’s omplint el formulari que trobareu aquí

9.30 h RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIAL
10 h BENVINGUDA I INAUGURACIÓ
Representació de l’Ajuntament de Barcelona
Raquel de Haro González, coordinadora del Barcelonès de
CCOO de Catalunya
Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
10.20 h CONFERÈNCIA I DEBAT
Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia Social
de la Universitat Rovira i Virgili
Condueix: Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

11.30 h REFLEXIÓ I DEBAT EN GRUPS
13 h PLE: RESUM DELS DEBATS EN GRUP I ALTRES IDEES
I PROPOSTES
Condueixen:
Mayte Lagunas Guerreo, de la federació de Serveis de CCOO de
Catalunya
Yolanda Navarro Fernández, de la federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya
Mónica Penas Piñeiro, de la federació de Construcció i Serveis de
CCOO de Catalunya
Montse Sedó Montoya, de la federació de Sanitat de CCOO de
Catalunya
13.45 h DEBAT I APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN CONTRA
DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
14 H DINAR DE PICA-PICA
15 h TAULA DEBAT OBERTA AL CONJUNT DE CCOO I A TOTA
LA CIUTADANIA:
“El terra enganxifós: una realitat lligada a la precarietat, la
classe social i el gènere”
Pilar Carrasquer Oto, professora titular del Departament de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora
de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) de la mateixa universitat
Loli Samper Rovira, delegada de l’empresa Suara Serveis, SCCL SAD zona3 Barcelona
Amparo Souza, delegada de l’empresa Hotel Vela
Isabel Mesonero Rubio, delegada de l’empresa Ndavant
Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya
Condueix: Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones i
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
17 h CLAUSURA
Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CCOO de Catalunya
Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya

