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MANIFEST CCOO CATALUNYA - 25 de Novembre

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones i les Criatures

editorial

10-N: atrapats en
el temps
Sembla que estem atrapats en el temps, com
en la pel·lícula de Bill Murray. Els resultats
de les eleccions generals del 10 de novembre han tornat a deixar unes Corts Generals
molt fragmentades, amb alguns canvis en la
composició de forces dins dels blocs polítics
progressista i conservador. Aquestes eleccions han deixat novament una nova majoria
progressista al Congrés, però més precària
que la sorgida el 28 d’abril, mentre que el
bloc de dretes es reforça.

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, SINDICAT FEMINISTA
Les violències masclistes són el resultat més greu i esfereïdor de la desigualtat
que origina el patriarcat. Un patriarcat que s’adoba en unes relacions socials de
gènere basades en l’abús de poder i la violència envers les dones de totes les
edats, orígens i condicions socials pel fet de ser dones.
Cada cop que ens assabentem d’una violació, de l’assassinat d’una dona, o de les
criatures, o de com actua la justícia patriarcal, sentim dolor i sortim al carrer per
exigir l’esforç que calgui per posar fi a aquest flagell social i, també, per justícia.
És indignant que davant dels feminicidis no hi hagi més contundència en les
respostes.
Són indignants els atacs de les forces de dretes reaccionàries i feixistes, que carreguen contra les poques eines que tenim les dones per eliminar les violències
masclistes de les nostres vides.
És indignant que no es reconegui que el masclisme mata i que es banalitzi la
violència sexual i no es prengui seriosament la cosificació, la falta d’una educació
sexual integral al llarg de la vida de totes les persones, les vulneracions dels drets
de les dones i les vexacions.
És indignant que la lluita contra les violències masclistes no estigui situada al bell
mig de les polítiques públiques d’educació, de salut, d’atenció social: cal fer un
esforç més gran quant a la prevenció, la detecció precoç i la valoració eficaç del
risc, i contra la constant revictimització.
És indignant que les denúncies i els circuits de protecció no siguin eficaços i que
dones que han denunciat o demanat ajuda no hagin trobat una resposta efectiva.

La repetició electoral ha reiterat la necessitat d’un acord d’esquerres i plurinacional. La
desafecció de la ciutadania amb la política
pel bloqueig institucional i polític que es pateix des de fa massa temps s’ha traduït en
menys participació i en el reforçament de
l’extrema dreta com a tercera força política
a costa de la caiguda lliure de Ciutadans.
Cal barrar el pas a la normalització democràtica de la participació de la xenofòbia, a
l’homofòbia, al masclisme i al neofeixisme,
així com a la utilització del sentiment anticatalà, i combatre’ls.
A Catalunya l’esquerra ha guanyat amb escreix. Això obliga els partits de signe progressista a trobar un marc de negociació que
trenqui el bloqueig institucional i polític que
es viu a Catalunya des de fa massa anys.
L’agenda social ha de protagonitzar el debat d’investidura per constituir un necessari
govern de progrés. Són molts els temes que
configuren aquesta agenda social i que cal
abordar amb urgència, com la reforma laboral,
les pensions, l’habitatge, la protecció social,
la política fiscal, el canvi de model productiu,
les polítiques energètiques i climàtiques, les
transformacions digitals i tecnològiques, els
reptes demogràfics, la feminització de la societat o les polítiques per a joves.
És hora de la responsabilitat política. Esperem que la marmota vaticini aquest cop la
superació del bloqueig permanent que viu
Espanya i Catalunya. La repetició de la mateixa música pot arribar a ser insuportable.

www.ccoo.cat
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Bayer Hispania vol acomiadar 75
persones
CCOO d’Indústria rebutja l’ERO que ha presentat l’empresa Bayer Hispania (Sant Joan
Despí) per acomiadar 75 persones, ja que
considera que no està justificat i que només
respon a una estratègia empresarial de la
multinacional agrofarmacèutica per centralitzar serveis.
Aquest expedient s’emmarca en el projecte
de reorganització mundial Bayer 2022, que
també afectarà altres empreses del grup
farmacèutic. Aquest projecte es va anunciar
ara fa un any i pretén retallar 12.000 llocs de
treball a tot el món, i ara s’està començant a
implementar a Espanya.
CCOO exigeix a la direcció de Bayer la retirada de l’expedient i manifesta tot el seu suport
a la plantilla de Sant Joan Despí en defensa
dels llocs de treball.

Mobilitzacions contra l’ERO
de Prysmian a les plantes de
Manlleu i Montcada i Reixac
Les treballadores i treballadors de General
Cable de Montcada i Reixac i de Manlleu han
incrementat les seves mobilitzacions contra
l’ERO presentat per Prysmian per tancar les
dues plantes. La setmana passada es van
convocar dues jornades de vaga de 24 hores
—el dilluns 4 de novembre, a la fàbrica de
Montcada i Reixac, i el dijous 7 de novembre,
a la de Manlleu— en defensa dels llocs de
treball i de la continuïtat de les dues factories.
El mateix dilluns 4 de novembre va tenir lloc
una concentració dels treballadors i treballadores de General Cable davant la seu de
la Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball, coincidint amb la celebració d’una reunió del període de consultes
de l’ERO, que afecta unes 600 persones.

Luxiona també vol acomiadar 52
persones
CCOO rebutja l’ERO que ha presentat la direcció de Luxiona (Canovelles) per acomiadar 52
treballadors i treballadores, adduint causes
productives. El passat divendres va tenir lloc
la primera reunió del període de consultes de
l’expedient de Luxiona, en la qual la direcció
va fer entrega de la documentació pertinent
a la representació de la plantilla. CCOO ha recordat a Luxiona que és una de les principals
empreses del sector de la il·luminació, amb
un marcat caràcter internacional. Encara no
fa un any que Sherpa Capital, gestora de fons
de capital privat, va adquirir la majoria de
l’accionariat de Luxiona.

ÉS PER AIXÒ QUE EXIGIM:
Que totes les administracions contreguin compromisos i emprenguin accions reals i efectives, i es coordinin millor entre elles, per tal d’enfortir
les accions preventives, de detecció i d’atenció.
Que la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, inclogui totes les violències masclistes i
no sigui excloent, i, així mateix, que es compleixi la Llei 5/2008, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Que es desenvolupin les mesures del pacte d’estat, tant per part del
Govern de l’Estat com del Govern de la Generalitat, així com un pacte d’estat contra el masclisme, i se’n faci el seguiment i l’avaluació.
Que es redactin protocols de valoració de risc i de protecció eficaços.
Que la formació en gènere sigui obligatòria per a jutges magistrats, fiscals i juristes en general que en un moment o altre intervenen en un cas de violència masclista.
CCOO refermem el nostre compromís perquè en l’àmbit de la negociació col·lectiva i en tota la nostra acció sindical s’incorpori la
lluita per una vida lliure de violències, impulsant accions destinades a aconseguir mesures eficaces d’atenció, protecció, acompanyament i suport a les dones que pateixen violència masclista. Per
això, invertirem tota la nostra energia a exigir que a totes les empreses hi hagi protocols de prevenció i d’atenció a l’assetjament
sexual i per raó de sexe.
Seguirem col•laborant amb totes les administracions, moviments feministes i agents socials per emprendre accions de prevenció, sensibilització
i atenció a les dones que pateixen violències masclistes, i continuarem exigint a les administracions que es compleixin els seus compromisos davant
la lluita, la prevenció i l’erradicació de les violències masclistes.
Davant les violències masclistes, ni un pas enrere!
Cridem a la participació i a la mobilització a pobles i ciutats en rebuig
a les violències masclistes perquè aquest 25-N sigui multitudinari!

PROGRAMA 25-N A BARCELONA
12 H ACTE A LA VIA LAIETANA I A LA PLAÇA DEL REI.
— A la Via Laietana: lectura del manifest i ens acompanyarà la Rossy, la
capgrossa feminista del Barcelonès.
— A la plaça del Rei: acte en reconeixement i record de les víctimes de
violència masclista i de les víctimes d’assetjament sexual i per raó de sexe en
l’àmbit laboral.
14 H DINAR DE CARMANYOLA A LA SEU DE CCOO (SALES 11, 12 I 13).
15 h A la sala d’actes de CCOO de Catalunya: PROJECCIÓ DEL
LLARGMETRATGE DOCUMENTAL Sands of silence: waves of courage (Arenes
de silenci: onades de valor).
Es tracta d’un colpidor documental que trenca el silenci de l’abús i la violència
sexual més enllà del trist i conegut extrem de l’espectre que suposen el tràfic
de dones i nenes, i els feminicidis.
Després de l’emissió del documental, podrem intercanviar impressions amb
Chelo Álvarez-Stehle, productora, realitzadora i guionista.
18.30 H MANIFESTACIÓ DEL 25-N, amb el lema “Contra les violències
masclistes, autoorganització feminista”, als jardinets de Gràcia.
Punt de trobada de CCOO: Palau Robert.
LA RESTA D’ACTES ES TROBEN EN AQUEST ENLLAÇ
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Mobilitzacions a BBVA
IT España contra dos
acomiadaments

El sector de geriatria
protesta davant la patronal
Amb el lema “Posem cara a la dependència”, la Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya va convocar, el passat dijous, 7 de novembre, una
concentració en defensa del sector de geriatria. El sindicat denuncia la
passivitat de les patronals i la negociació nefasta del Convenio Estatal de
la Dependencia, que no avança i que està provocant una precarització
progressiva de les treballadores i els treballadors del sector.
La concentració va tenir lloc a Barcelona, davant la seu de la patronal
Foment del Treball, on es van aplegar uns centenars de treballadores del
sector de geriatria.

El 5 de desembre

CCOO organitza una jornada
sobre els drets de les persones
amb diversitat funcional
Cada any CCOO de Catalunya fa una trobada amb entitats que representen
les persones amb diversitat funcional (discapacitat), amb el compromís
d’actualitzar les reivindicacions d’aquest col·lectiu i de treballar
conjuntament amb l’objectiu d’avançar en la igualtat d’oportunitats,
en la inserció laboral i social, en l’autonomia personal i en la dignitat
d’aquestes persones.
Aquesta trobada tindrà lloc el proper 5 de desembre, a partir de les 10
hores, a la sala 11 de la seu central de CCOO de Catalunya (Via Laietana,
16, de Barcelona).
Aquest any, la Generalitat s’ha compromès a assolir un pacte nacional per
a les persones amb discapacitat, per la qual cosa s’ha obert un procés
de debat. La jornada d’enguany té com a objectiu, d’una banda, fomentar
el debat dels grups i el debat sobre el contingut del pacte així com els
recursos que aquest requerirà, i, així mateix, manifestar el posicionament
i les propostes globals, confederals i transversals de CCOO de Catalunya
sobre la inclusió sociolaboral i els drets de les persones amb diversitat
funcional. De l’altra, pretén sensibilitzar les persones dirigents del sindicat,
amb vista a crear una plataforma reivindicativa per a les negociacions
col·lectives i l’acció sindical.
Per participar en la jornada us heu d’inscriure en aquest enllaç.
Trobareu el programa de la jornada en aquest enllaç.

La direcció de BBVA IT España
del centre del Prat de Llobregat
ha executat dos acomiadaments
objectius a dos treballadors,
majors de cinquanta anys i amb
més de vint anys d’antiguitat.
L’empresa al·lega haver fet
molts esforços per reciclar-los
quan en realitat no se’ls ha ofert cap formació. CCOO també denuncia que
un d’ells apareix com a suplent a les llistes del sindicat en les darreres
eleccions i està a punt de substituir una baixa recent al comitè.
Es tracta d’acomiadaments sense justificació, ni per causes organitzatives
ni per situació econòmica, i més quan darrerament s’està ampliant la
plantilla, la qual ja arriba a 220 persones. CCOO ha intentat parlar amb la
direcció de BBVA IT España per aturar aquesta pràctica inacceptable, ja
que amenaça els treballadors i treballadores de major antiguitat perquè
vagin tancant projectes assignats.
Davant d’aquesta actitud intransigent, CCOO ha convocat mobilitzacions,
que van començar amb una vaga d’una hora el 5 de novembre i amb
concentracions davant l’empresa.

CCOO de Catalunya commemora els
55 anys de la seva fundació amb la
presentació del llibre d’Unai Sordo
“¿Un futuro sin sindicatos?”
El dimecres, 20 de novembre, a les 17.30
hores, a la sala d’actes de la seu de CCOO a
Barcelona (Via Laietana, 16, planta baixa), el
sindicat organitza per primera vegada l’acte
“El dia de la Fundació”. Es commemorarà
la fundació del sindicat, el 20 de novembre
del 1964, ara fa 55 anys, a l’església de
Sant Medir de Barcelona, i servirà per
posar en relleu la funció que compleix la
Fundació Cipriano García, el seu projecte i
les activitats que desenvolupa.
Un aspecte central de la celebració serà el col·loqui amb Unai
Sordo, secretari general de CC.OO., per presentar el seu llibre “¿Un
futuro sin sindicatos?”, en un debat amb Ariadna Trilla, periodista
d’Alternativas Económicas, que precedirà el tancament de l’acte
amb Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
A l’acte estan convidats tots els afiliats i afiliades de CCOO i, molt
especialment, els “amics i amigues del Cipri”, així com aquelles
persones que des de l’àmbit universitari, de la memòria històrica,
de la cultura, etc., col·laboren amb la Fundació.
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CCOO organitza, el 19 de novembre, la jornada de negociació
col·lectiva “Els temps, a l’ofensiva. La gestió democràtica del temps
de treball per a la transformació social i la transició justa”
CCOO de Catalunya ha organitzat, per al dimarts
19 de novembre, la jornada de negociació
col·lectiva “Els temps, a l’ofensiva. La gestió
democràtica del temps de treball per a la
transformació social i la transició justa”, que
tindrà lloc a la sala d’actes del local del sindicat a
Barcelona (Via Laietana, 16).

A la jornada es farà un balanç de situació de
la negociació col·lectiva del 2019 i es parlarà
sobre el temps de treball. A més, es tractaran
les reivindicacions de CCOO per a la negociació
col·lectiva del 2020 i es faran dues taules rodones.
D’una banda, es parlarà sobre els criteris salarials
i retributius, la igualtat de gènere, la cogestió del

temps de treball i la gestió de la diversitat. De
l’altra, es debatrà sobre el dret a la desconnexió,
el teletreball, els drets individuals en la gestió del
temps de treball, la salut laboral, la digitalització,
la formació contínua i la mobilitat sostenible.
Per participar en la jornada, cal inscriure-s’hi.
En aquest enllaç trobareu la informació.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9 h - 9.15 h BENVINGUDA I ACREDITACIÓ.
9.15 h - 9.45 h PRESENTACIÓ a càrrec de Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya. Balanç de la negociació col·lectiva, a
càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO
de Catalunya.
9.45 h - 10.15 h INTERVENCIÓ sobre temes relacionats amb el temps de
treball, a càrrec d’Anna Ginès, llicenciada en Dret i en
Economia i doctora en Dret Patrimonial per la Universitat
Pompeu Fabra, i professora titular d’ESADE. Torn obert de
paraules de 15 minuts.
11 h - 11.30 h INTERVENCIÓ sobre la reivindicació de CCOO per a la
negociació col·lectiva del 2020 i l’eix estratègic del temps
de treball, a càrrec de Jorge Moraleda, responsable de
Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya.
11.30 h - 12.15 h TAULA SINDICAL 1: “Criteris salarials i retributius, igualtat de
gènere, cogestió del temps de treball i gestió de la diversitat”,
a càrrec dels responsables d’Acció Sindical següents: David
Ruiz, de la Federació de Construcció i Serveis; Celeste
Attias, de la Federació d’Educació; José Juan Marín, de
CCOO d’Indústria, i Carlos Pellejero, responsable de Política
Sectorial de la Federació de Serveis a la Ciutadania. Torn
obert de paraules de 15 minuts.
12.30 h - 13.15 h TAULA SINDICAL 2: “Dret a la desconnexió, teletreball, drets
individuals en la gestió del temps de treball, salut laboral,
digitalització i formació contínua, i mobilitat sostenible”, a
càrrec de Ramón González, responsable d’Acció Sindical de
la Federació de Serveis; Mónica Pérez, responsable de Salut
Laboral de CCOO de Catalunya, i Carlos del Barrio, secretari
de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.
Torn obert de paraules de 15 minuts.
13.30 h CLOENDA, a càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció
Sindical de CCOO de Catalunya.
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En marxa la campanya de recollida de
joguines 2019:

"Cap nen i nena sense joguina"
El dilluns 11 de novembre, la Xarxa Acció
Solidària de CCOO de Catalunya va iniciar la
7a campanya de recollida de joguines, sota
el lema "Cap nen i nena sense joguina". La
campanya anirà fins el 20 de desembre 2019.
Totes les persones i empreses poden aportar
les joguines als diferents locals de CCOO.
Un detall molt important de la campanya
és que no s’accepten joguines sexistes ni
de violència. Per a més informació podeu
trucar al 93 481 27 11 o enviar un mail a
xarxaacciosolidaria@gmail.com.

El CITE de CCOO organitza una jornada
sobre drets socials i immigració el 20
de desembre
El 18 de desembre se celebra el Dia Internacional del Migrant. En el marc d’aquesta commemoració,
el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya organitza, el 20 de
desembre, una jornada sobre drets socials i immigració. L’acte compta amb la col·laboració de l’Obra
Social de “la Caixa” i tindrà lloc entre les 9.30 h i les 14 h al Palau Macaya de Barcelona (passeig
de Sant Joan, 108). Durant la jornada es duran a terme tres taules, que tractaran sobre l’accés a un
treball digne i amb drets, un habitatge assequible i de qualitat, i la lluita contra la discriminació i per
la igualtat d’oportunitats. L’obertura de la trobada anirà a càrrec de Josep Ginesta, secretari general
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i de Toni Mora, secretari de Política
Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya. La cloenda, la farà el nostre
secretari general, Javier Pacheco. Per a més informació o inscripcions podeu trucar al 93 481 27 20
o enviar un correu a cite@ccoo.cat.

XII Trobada de
tardor per a
membres de
Comissions de
Control de Plans i
Fons de Pensions
del sistema
d’ocupació
El proper 20 de novembre, a la Sala 11 del
primer pis de Via Laietana, 16 de Barcelona,
es celebrarà la XII Trobada de tardor per a
membres de Comissions de Control de Plans
i Fons de Pensions del sistema d’ocupació,
organitzada per L'Àrea de Previsió Social
Complementària de CCOO de Catalunya.
A la XII Trobada de tardor s’hi abordaran
temes com els nous models de Plans i
Fons de Pensions del sistema d’ocupació,
la Revisió Financera Actuarial com a eina
fonamental de gestió dins les Comissions
de Control i les estratègies d’inversió a curt
i mitjà termini tenint en compte la situació
internacional actual, amb la presentació del
document elaborat per el grup d’inversions
de CCOO de Catalunya al respecte.
La Trobada començarà a les 9.30 hores i
comptarà amb dues taules al llarg del matí,
la primera sobre el futur de la previsió
social complementària i la segona sobre
estratègies d’inversió als mercats financers
internacionals.
La cloenda anirà a càrrec de Cristina Torre,
secretària d’Acció Sindical de CCOO de
Catalunya, sobre les 13.30 hores.
Tota la informació i el punt d’inscripció ho
trobeu en aquest enllaç.

CCOO lamenta la mort del company Ramón Santana
Lamentem la mort del company Ramón Santana Catalán, a l’edat de 74 anys. Actualment, era membre de la
Comissió Executiva del sindicat intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya
Central i representant de CCOO en el Moviment Pensions Dignes de Terrassa. Va néixer a Batres (Madrid), l’any
1945. Després de passar un temps a Còrdova, amb 17 anys va arribar a Terrassa on va entrar a treballar a
l’empresa tèxtil Laniseda, començant la seva relació amb CCOO. Posteriorment va assumir responsabilitats a la
Federació Tèxtil del sindicat juntament amb l’històric Ramon Puiggròs. En aquest procés, en Ramón es va aficionar
a la feina d’impressor i propagandista i amb López Bulla com a secretari general, va entrar en la impremta del
sindicat on es va jubilar fa uns anys. Paral·lelament a la feina d’impressor, es va dedicar també durant anys a fer
fotos per la revista del sindicat Lluita Obrera. No l’oblidarem.

