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8 de Març, “CCOO feminista:
denúncia i acció”
Durant tres setmanes, del 18 de febrer al 8 de març, tenen lloc les activitats organitzades per CCOO
de Catalunya arreu del territori amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El punt de partida va ser
l’assemblea general de dones, que va tenir lloc el 18 de febrer. Enguany el lema és “CCOO feminista:
denúncia i acció” i la campanya està centrada en les discriminacions de gènere, com les bretxes (la
salarial, especialment), els col·lectius en situació precària, les violències contra les dones, els plans
d’igualtat o els registres salarials a les empreses, entre d’altres.
Tres setmanes d’acció continuada
Durant tres setmanes, arreu del territori estan tenint lloc diferents actes i accions. Els previstos en els
propers dies són aquests:
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de bretxa i registre salarial. Organitzat per
CCOO del Barcelonès
g 2 de març: taller de protocols d’assetjament
sexual i per raó de sexe. Organitzat per la
Federació de Serveis.
g 3 de març: taller de càlcul de bretxa salarial
i registre salarial. Organitzat per la Federació
d’Indústria.
g 4 de març, de 10 h a 13.15 h: jornada taller
“Bretxa salarial: detectar-la i eliminar-la”.
Organitzada per la Federació de Serveis a la
Ciutadania (FSC).
g 4 de març: taller de plans d’igualtat i cosificació.
Organitzat per la Federació de Sanitat.
g Del 4 al 12 de març: exposició “Treballadores
del món”. Organitzada per CCOO del Baix
Llobregat.
g 6 de març: acte “Plans d’igualtat, caminem
col·lectivament”. Organitzat per CCOO del Baix
Llobregat.
g 6 de març, a les 12 h, a la plaça de Sant Roc
de Sabadell: trobada feminista organitzada per
la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de
Sabadell.
g 7 de març, de 10.30 h a 13.30 h, a CCOO de
Terrassa: gimcana feminista. Inscripcions: 93 780
71 66 o https://bit.ly/GimcanaFeministaTerrassa.

Entre el virus i
el diàleg
Dos temes de la vida social i política han centrat l’interès informatiu en els darrers dies. En
primer lloc, l’omnipresent coronavirus, que ja
fa dies que conviu amb nosaltres, amb l’inici
a la Xina, la seva propagació, l’anul·lació del
Mobile i, ara ja, amb alguns casos declarats a
Catalunya. Evidentment, haurem d’estar molt
atents a les recomanacions dels experts i les
autoritats sanitàries, que són els que ens han
d’indicar quines actuacions cal fer en tots els
àmbits de la societat, també en el món del
treball. El que segur que cal evitar són les
informacions alarmistes, exagerades i sensacionalistes, que ens porten a reaccions
desproporcionades que no ajuden gens a
gestionar situacions d’una gran dimensió
pública i social, com és una alarma sanitària.
©Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

g 2 de març, de 10 h a 13 h, a Badalona: jornada

editorial

g 8 de març, 12.30 h, a la plaça dels Països

Catalans de Terrassa: manifestació feminista.
Se sortirà en tres columnes que han de confluir
al davant del monument de la Dona. Les
columnes sortiran de: l’estació de Renfe Centre
- FGC Nord, a les 12.30 h, i de la plaça de l’1 de
Maig de Sant Pere Nord, a les 12.30 h.
g 14 de març: trobada de treballadores de la llar.
Organitzada per la Federació de Construcció i
Serveis.
g 15 de març: caminada a l’ermita de Collbàs.
Organitzada per CCOO del Baix Llobregat.
Més informació sobre els actes del 8 de Març al
Vallès Occidental, aquí.

En segon lloc, l’altre tema de la setmana ha
estat, sens dubte, la taula de diàleg entre
Catalunya i Espanya, una oportunitat que
obre una porta d’esperança a trobar solucions a un conflicte que és polític i que ha
de sortir definitivament de l’àmbit judicial. És
molt necessari un acord que permeti recuperar la normalitat institucional de les administracions catalanes. De fet, l’impuls de la
taula ja ha possibilitat un acord de pressupostos a Catalunya en procés de tramitació
i la convocatòria d’eleccions autonòmiques
anticipades. Aquest és el camí per recuperar la política en majúscules, per enfortir
l’autogovern i per reforçar la convivència i la
cohesió social.
De moment, seguim entre el virus i el diàleg.

www.ccoo.cat
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TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

g 2 de març, de 9.45 h a 13 h, al carrer Major,

g 6 de març, a les 10.30 h, a CCOO de Lleida:

g 6 de març, a les 18.30 h: concentració “Les

14, de Tarragona: jornada “Per la Igualtat i Stop
Violència”.
g 6 de març, de 9.30 h a 13 h, a la plaça de
la Dona Treballadora de Tarragona: lectura del
manifest i concentració.
g 8 de març, a les 12 h, a la plaça de la Dona
Treballadora de Reus: lectura del manifest.
g 8 de març, a les 17.30 h: manifestació unitària
a Tarragona.
g 9 de març, a les 12 h, a la plaça de la Font de
Tarragona: lectura del manifest institucional de
l’Ajuntament de Tarragona.
g 12 de març, a les 12 h, acte de l’Ajuntament
de Tarragona: presentació del concurs “Relats
de dones”, de narració i còmic; es distribuiran
punts de llibre de reconeixement a dones
tarragonines.

acte informatiu i reivindicatiu adreçat a les
delegades i delegats que du per títol “CCOO
feminista: denúncia i acció”; a les 12 h, a la
plaça de Ricard Viñes, concentració i lectura
del manifest que el sindicat ha preparat per a
aquest dia.
g 8 de març, a les 18 h, des de la plaça Ricard
Viñes: manifestació del moviment feminista de
Lleida.
g 13 de març, a les 10 h: jornada informativa i
formativa sobre el registre salarial i presentació
de la “Guia per a l’aplicació de la igualtat
retributiva entre homes i dones”.

mútues atempten contra els drets de mares i
infants”. Des del local de CCOO (c. de Miquel
Blay, 1) fins a la mútua Fremap.
g 6 de març, a les 20 h, a la sala d’actes de
CCOO de Girona: sessió de teatre amb l’obra
Fora de norma, a càrrec de la companyia Una
Càpsula de Teatre. Seguidament, hi haurà un
pica-pica.
g 8 de març, a les 12 h: manifestació convocada
per la Plataforma Feminista Gironina.

Més informació sobre els actes del 8 de Març a
Tarragona, aquí.

Més informació sobre els actes del 8 de Març a
Girona, aquí.

MANIFESTACIÓ DEL 8 DE MARÇ A BARCELONA

El 8 de Març, CCOO participarà a la manifestació
programada pel moviment feminista, a les 17 h, a la
plaça Universitat de Barcelona, així com en aquelles
que es convoquin en altres punts arreu de Catalunya.
El punt de trobada de CCOO és a les 16.30 h al
carrer Aribau, entre Gran Via i Diputació

CCOO impulsa el grup d’homes
feministes al sindicat

Assemblea de dones
sindicalistes a Madrid

CCOO ha organitzat una
trobada per debatre sobre
el paper que ha tingut i
està tenint l’home en la
lluita feminista, a més de
generar un primer punt
de trobada d’idees per
impulsar un grup d’homes
feministes al sindicat. Aquest grup haurà de posar els homes del sindicat
a primera fila del conflicte i donar la cara per aquells que no se senten
còmodes amb el rol social que se’ls ha donat. A més, arran d’aquesta
trobada i de les que faci el futur grup d’homes feministes de CCOO, es
redactaran uns objectius a més llarg termini.
L’acte ha tingut lloc aquest dimarts, 25 de febrer, i hi ha intervingut
Octavio Salazar, jurista, especialista en dret constitucional, especialment
conegut pels seus treballs sobre igualtat de gènere i noves masculinitats;
Miquel Missé, sociòleg i activista trans, i Esteve Bosch, responsable de
Formació de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya.

Al voltant d’unes setanta dones sindicalistes de CCOO de Catalunya
s’han desplaçat a Madrid aquest dijous, dia 27 de febrer, per participar
en l’assemblea de dones que ha tingut lloc a la capital de l’Estat,
concretament, a l’Auditori Marcelino Camacho, amb el títol “Mujeres
en clave violeta”.
L’acte ha estat un
reconeixement i
una valoració del
protagonisme i
la determinació
de les dones de
CCOO, i també
ha estat un espai
on s’han explorat
i s’han analitzat
els obstacles, les conquestes i els desafiaments a què s’enfronten
les dones en l’organització, en les feines i en la societat. A l’acte ha
assistit el nostre secretari general, Javier Pacheco.
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Dones de CCOO omplen a vessar el Casino l’Aliança
del Poblenou de Barcelona
En el marc del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones,
CCOO de Catalunya va convocar una assemblea de dones
el dimarts 18 de febrer, que va tenir lloc al Casino l’Aliança
del Poblenou de Barcelona, el qual es va omplir de gom
a gom. Amb el lema “CCOO feminista: denúncia i acció”,
l’assemblea va comptar amb diverses intervencions
sindicals que van explicar diferents accions a favor de la
igualtat a les empreses. A part d’aquestes experiències,

també es va fer un reconeixement a aquelles dones que
al llarg de la història del sindicat han promogut i han
fet de CCOO un sindicat feminista. I també es va parlar
del present i el futur d’un sindicat que cada cop està
més feminitzat, ja que té augments importants de dones
delegades i afiliades. Música i teatre van complementar
a la perfecció el programa de l’assemblea, que va ser
tot un èxit.

Alba Garcia
Cristina Martínez

Aurora Richarte

Carla i Guillem
Lidia Sandalinas

Susana Ruz

Yolanda Navarro

Cristina Rodríguez

Clara Tanit
Ester Satorras

Sole Gálvez
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La bretxa salarial entre dones i homes es cronifica
La Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya ha
presentat l’informe anual sobre la bretxa salarial, coincidint amb el Dia
Europeu de la Igualtat Salarial, que se celebra el 22 de febrer. Aquest
informe fa un repàs a la situació de les dones respecte dels homes en el
mercat de treball i, un any més, es confirma la mitjana de bretxa salarial
del 23 %, que pesa com una llosa en la vida laboral de les dones. Les
responsables de la secretaria han tornat a destacar que al ritme actual de
disminució de la bretxa trigarem uns cinquanta anys a igualar els salaris
entre homes i dones en tots els seus paràmetres.
Les dades presentades del 2017, que són les últimes oficials de què
disposem, mostren que el 19 % de les dones treballadores cobren el salari
mínim interprofessional o per sota, mentre que el 59 % cobra entre una
i dues vegades l’SMI. Les dades analitzades amb detall donen alguns
resultats certament alarmants, ja que, si comparem el que cobren els
homes nascuts aquí amb les dones estrangeres, la bretxa s’enfila fins al
56 %. També hi ha bretxa entre les dones nascudes aquí i les estrangeres,
que arriba al 25 %. I si fem la comparació entre homes i dones immigrants
la bretxa se situa en el 17 %.
Bretxa al sector públic i al privat
Hi ha bretxa al sector públic i al sector privat, encara que desigual. A
l’empresa privada la bretxa arriba al 29,3 %, amb una especial incidència
a empreses petites i mitjanes, i al sector públic se situa al voltant del 15
%. En aquest darrer espai sempre es parla d’igualtat perquè es compleix
la normativa vigent, però la realitat al final és una altra, ja que constatem
que els homes tenen una carrera professional molt més creixent que la
de les dones, que van perdent complements i augments de categoria al
llarg de la vida professional per la combinació de la dedicació professional
i la personal, de cura de criatures i gent gran. Ara bé, fins i tot les àrees
de treball a les quals majoritàriament van destinades les dones a les
administracions també tenen categories més baixes. Així, trobem àrees
socials molt feminitzades i amb salaris més baixos i, per contra, àrees
tècniques més masculinitzades amb sous més alts.
Si ens fixem en la bretxa salarial per edats, ens hem de preocupar molt
quan veiem que del 2016 al 2017 la bretxa salarial entre dones joves i
homes joves ha passat del 19 % al 27 %, 4 punts per sobre de la mitjana.
Si cobrar diferent salari per fer la mateixa feina és il·legal, com és que hi
ha bretxa? La resposta és la de sempre. Les dones treballen en sectors
feminitzats amb salaris molt més baixos, com els serveis, i fins i tot
en aquests sectors, les dones tenen les categories professionals més

baixes. Els contractes parcials i molts de temporals també són ocupats
majoritàriament per dones. La dedicació gairebé en exclusiva de les
dones a la cura de fills i persones grans dependents barra la carrera
professional de les dones, fet que provoca que, al final de la vida laboral,
moltes vegades, la diferència salarial entre homes i dones arribi al 30 %.
Això provoca també una enorme bretxa en les pensions que posteriorment
reben dones i homes.
Obligació de registrar els salaris
Ara farà un any que es va aprovar el Reial decret llei 6/2019, pel qual les
empreses estan obligades a tenir un registre per sexes amb els salaris dels
seus treballadors i treballadores. La norma està vigent des del març de
l’any passat, però les empreses no la compleixen i seria molt important que
ho fessin, ja que aquesta és una eina fonamental per posar fi a la bretxa
salarial. Les responsables de la Secretaria de Dones de CCOO han destacat
que ja ha transcorregut el temps de marge necessari per aplicar aquesta
normativa i ara passaran a l’acció i denunciaran aquelles empreses que no
apliquin el registre de salaris.
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MANIFEST
MARÇ DEL 2020,
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

CCOO feminista

DENÚNCIA I ACCIÓ
El 8 de Març torna a ser una oportunitat per posar al centre de
l’agenda política, social i laboral les situacions de desigualtat de
les dones i les reivindicacions, fent èmfasi en la capacitat del moviment feminista d’oferir un nou model de societat i relacions socials
de gènere per canviar d’arrel les lògiques del sistema patriarcal
i capitalista. Cal una transformació radical que posi al centre les
persones i no el capital.
Malgrat els avenços en l’àmbit del treball remunerat, encara persisteixen greus situacions de discriminació i de desigualtat de les
dones. Aproximadament 20.300 dones a l’any pateixen assetjament sexual a la feina i la feminització de la precarietat persisteix
en sectors altament feminitzats i amb especial participació de
dones migrants, com les kellys, les treballadores familiars i de
la llar, de la neteja o dels centres de geriatria. La bretxa salarial
de gènere és aproximadament del 23 %: les dones assumim la
major part del treball de cura i domèstic sense cap remuneració
ni reconeixement, patim la doble presència i encara ens penalitza
la conciliació. Una de cada quatre dones treballa a temps parcial
sense desitjar-ho. Persisteix la segregació vertical i horitzontal.
Cal dir prou a aquestes discriminacions i fer accions contundents
per revertir-les. Cal seguir exigint als poders públics accions efectives de prevenció de la violència i la discriminació, i cal blindar
les polítiques públiques per poder avançar en coeducació i en
formació de gènere a professionals de la judicatura i dels cossos
de seguretat, per combatre la desigualtat retributiva i eliminar les
bretxes de gènere, per fer polítiques actives d’ocupació que creïn
llocs de treball de qualitat, per millorar les condicions de treball
i de vida de les dones treballadores, i per prevenir l’assetjament
sexual i per raó de sexe.
És hora ja de ratificar el Conveni 189 de l’OIT per avançar en els
drets i millorar les condicions de treball de les treballadores de
la llar. Exigim al Govern de l’Estat la derogació immediata de la
reforma laboral, que ha tingut un impacte molt negatiu en les condicions de treball del conjunt de la població i, molt especialment,
de les dones.

David MG / Shutterstock.com

Aquest 8 de Març, el viurem en el context d’una força imparable
dels feminismes i l’empoderament de les dones i, malauradament,
acompanyats d’indicadors que assenyalen que l’aliança capitalista
i patriarcal continua discriminant i exercint violència contra les
dones. A Catalunya durant el primer mes del 2020 tres dones i una
criatura han estat assassinades per la violència masclista.

També exigim a les empreses que compleixin amb les seves obligacions. És imprescindible que totes les empreses que hi estan
obligades legalment disposin de plans d’igualtat amb accions que
incideixin en la millora de les condicions de treball i de vida de les
dones, que segur que també incidiran en les del conjunt de les
plantilles. Les empreses estan obligades per llei, i per justícia cap
a les dones, a disposar de protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, de registres
de salaris i de registres de jornada.
La gent de CCOO així ho reivindicarem i farem força a cadascuna
de les empreses, però també és imprescindible que la Inspecció de
Treball realitzi amb més força i recursos la seva funció de control
de l’aplicació de la normativa d’igualtat.
Des de CCOO ens comprometem a portar els plans d’igualtat a
totes les empreses en el marc de la negociació col·lectiva, a fer
seguiment de l’aplicació del registre de jornada, a negociar el
registre de salari com a mesura imprescindible per erradicar la
bretxa salarial i a lluitar contra la precarietat i les violències masclistes a les empreses on tinguem representació.
Hem de sortir novament i massivament aquest 8 de Març per cridar ben fort que som un sindicat feminista, i ho som el 8 de Març i
els 365 dies de l’any!
CCOO ens posem a l’ofensiva, ens plantem i passem de la denúncia a l’acció.

6
Núm. 340 - divendres, 28 de febrer de 2020

Kostal aprofita l’últim minut per
acomiadar una treballadora amb baixa
justificada

La direcció de Kostal (Sentmenat) va acomiadar,
el dia abans del canvi de la llei, una treballadora
per la via de l’article 52.d de l’Estatut dels
treballadors, adduint causes objectives per
baixes justificades intermitents. CCOO rebutja
aquest acomiadament per emmalaltir i exigeix
a la direcció de Kostal la readmissió immediata
de la treballadora. CCOO ha denunciat la mala fe
de l’empresa, que ha utilitzat aquesta modalitat
per justificar l’acomiadament a baix cost d’una
treballadora que fa trenta anys que treballa a
l’empresa, just un dia abans de la data prevista
per derogar d’aquest polèmic article.
IKEA i Atento s’apunten a la injustícia
En els darrers dies també hem conegut dos
acomiadaments en la mateixa línia a IKEA
Badalona que CCOO ja ha denunciat, i també
a Atento Teleservicios de Barcelona que en els
darrers 14 mesos ha acomiadat a 17 persones
a través de l’article 52.d de l’Estatut dels
Treballadors.

CCOO exigirà plans industrials a les
proveïdores de Nissan

CCOO exigirà, a les direccions de les empreses
auxiliars i de components que treballen per a
Nissan, plans industrials que permetin anticiparse a possibles situacions de crisi, derivades de
la incertesa generada per la previsible caiguda
de producció els propers mesos, i donarà alternatives de futur amb l’objectiu de garantir els
llocs de treball. CCOO d’Indústria veu amb preocupació el futur de la indústria de l’automòbil.
Per això demana compromisos concrets a la
multinacional japonesa per garantir l’ocupació
directa i la indirecta. També exigeix a les administracions implicades que busquin solucions
que permetin assegurar la continuïtat de les
plantes i dels llocs de treball, tant de la principal
com de les seves proveïdores.

97è aniversari de l’assassinat del Noi
del Sucre

El dimarts 10 de març, la Fundació Cipriano
García de CCOO de Catalunya farà una ofrena
floral en commemoració del 97è aniversari
de l’assassinat de Salvador Seguí, el Noi del
Sucre. L’acte tindrà lloc a les 9 hores, a l’antic
carrer de la Cadena —actualment és la rambla
del Raval—, cantonada amb el carrer de Sant
Rafael, on Seguí va ser abatut a trets. L’acte
comptarà amb la participació de Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya.

El Consell de Ministres deroga l’article de l’Estatut
dels treballadors que permetia l’acomiadament per
baixes mèdiques justificades
Les mobilitzacions i les accions reivindicatives
que els sindicats han dut a terme per derogar
l’article 52.d de l’Estatut dels treballadors, que
permetia l’acomiadament per baixes mediques
justificades, han donat els seus fruits amb la seva
derogació. Aquesta derogació va ser duta a terme
pel Consell de Ministres, el passat 18 de febrer.
Aquest article era un dels aspectes més cruels
de la reforma laboral del 2012, ja que posava
la productivitat i els resultats de les empreses
per davant de la salut de les treballadores i
els treballadors, i emparava la discriminació,
culpabilitzava els treballadors i les treballadores,
i els impedia exercir els seus drets, com el de la
recuperació efectiva de la salut.

L’aplicació d’aquest article afectava de manera
molt especial les dones, ja que les baixes curtes
i intermitents estan motivades principalment
per postures forçades i moviments repetitius,
i es donen més en llocs de treball feminitzats i
que comporten una gran càrrega física, com és
el cas de les cambreres de pis, l’atenció a la
dependència, l’atenció telefònica, la sanitat, el
sector agrari, la neteja o el tèxtil, entre d’altres.
La derogació de l’article 52.d és una gran notícia
per a la classe treballadora d’aquest país. Però
només és un primer pas per millorar els drets
i les condicions laborals. CCOO continuarà
pressionant perquè, mitjançant el diàleg social,
es reverteixi profundament la reforma laboral.

CCOO de Catalunya ofereix el seu
suport a Proactiva Open Arms
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, es
va trobar el dissabte 15 de febrer amb el director de Proactiva
Open Arms, Òscar Camps, per tal de mostrar el suport del
sindicat a aquesta organització i concretar vies de col·laboració
entre ambdues entitats.
CCOO de Catalunya coincideix plenament amb els objectius i la
tasca que realitza Proactiva Open Arms a favor de la protecció
i el salvament al mar d’aquelles persones que intenten arribar a Europa perquè fugen de conflictes
bèl·lics, de la persecució o de la pobresa.

Mor Paco Antequera, històric fundador de CCOO a Blanes
CCOO de Catalunya lamenta la mort de Paco Antequera Barbero, històric
fundador de CCOO a Blanes, que ens ha deixat aquest 24 de febrer, als
vuitanta-cinc anys. Aquest veterà sindicalista i militant comunista de la ciutat
gironina de Blanes havia fundat l’agrupació local del PSUC l’any 1963 i CCOO
d’aquesta població l’any 1967.
En Paco Antequera havia nascut a Lobras, a l’Alpujarra de Granada, l’any 1934.
Amb només vint anys, l’any 1954, va emigrar a Blanes, on va començar a
treballar a la construcció de la línia fèrria de Mataró a Blanes. Després va entrar
a treballar a l’empresa del sector tèxtil SAFA, però l’any 1963, coincidint amb l’inici de la seva militància
política, es va ocupar novament a la construcció, des d’on va desenvolupar la seva tasca sindical. En
Paco era membre d’una àmplia família formada per set germans.
L’any 2013 va rebre un merescut homenatge, al qual van ser presents rellevants persones de la
història del sindicalisme i l’esquerra política, com Paco Frutos, ex-secretari general del Partit
Comunista d’Espanya, o els ex- secretaris generals de CCOO de Catalunya, José Luis López Bulla,
Joan Coscubiela i Joan Carles Gallego.
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Seguiment massiu de la vaga convocada per CCOO i UGT a
la petroquímica de Tarragona contra la precarietat laboral i
per exigir més seguretat

La vaga convocada per CCOO i UGT a la
petroquímica de Tarragona, el passat 19 de febrer,
amb el lema “Per una petroquímica forta, més
seguretat i menys precarietat!”, es pot considerar
històrica, amb un seguiment gairebé total, sense
incidents destacables i amb els serveis mínims
que van funcionar pràcticament amb normalitat.
Més enllà de les vagues generals, aquest ha estat
el primer cop que s’atura totalment el sector
petroquímic de Tarragona. Aquesta vaga va ser
convocada després de l’accident ocorregut a
l’empresa IQOXE el passat 14 de gener, que va
costar la vida a dos treballadors i a un veí de
Torreforta.
Des de primera hora de la matinada, els piquets
informatius es van estendre pels polígons

petroquímics de Tarragona per acabar confluint
en una concentració massiva al migdia davant
l’empresa IQOXE. Els responsables sindicals van
valorar la vaga davant els nombrosos mitjans
de comunicació que hi eren presents, i van fer
una crida a participar a la manifestació de la
tarda, tant a treballadors i treballadores de la
petroquímica com de la zona de Tarragona, així
com a veïns i veïnes i ciutadania en general.
Manifestació multitudinària
A les 19 hores, es va iniciar la manifestació
ciutadana convocada sota el lema “Volem
seguretat, informació i coordinació”. La
manifestació va sortir de davant de l’AEQT, la
patronal de la petroquímica, i va aplegar milers

de persones que van fer d’aquesta mobilització
una de les més multitudinàries que es recorden
a Tarragona.
Davant l’èxit de la vaga general i la massiva
manifestació ciutadana, CCOO ha alertat que
tornarà a convocar més mobilitzacions si la patronal
i les administració no prenen mesures a favor de
la seguretat per als treballadors i les treballadores
de les empreses del sector petroquímic de
Tarragona i per a la ciutadania en general, i contra
la precarietat laboral en el sector. Aquest sindicat
no entendria que empresariat i responsables
polítics no prenguessin nota del missatge clar que
es desprèn de l’èxit de la mobilització viscuda a
Tarragona. El sindicat espera veure moviments en
aquest sentit en els propers dies.

V Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa
Per a demà dissabte, 29 de febrer, la Plataforma per una Fiscalitat Justa,
Ambiental i Solidària, de la qual CCOO de Catalunya és promotora, ha organitzat,
a Barcelona, la V Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa.
Tindrà lloc de les 10.10 hores a les 13.30 hores, al Casal Transformadors de
Barcelona (al carrer d’Ausiàs Marc, 60). En aquesta trobada es parlarà de
com utilitzar la fiscalitat (taxes i impostos) per desincentivar les pràctiques
contaminants i nocives per al medi ambient, i per incentivar els comportaments
que permetin la necessària transició ecològica.
Trobareu el programa complet en aquest enllaç

