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25-N: ni un pas enrere davant la
violència contra les dones
El 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones, encara avui esdevé
una cita més que necessària en el calendari de
totes i tots nosaltres. Moltes dones continuen
sent assassinades en mans d’homes que són o
han estat les seves parelles, una de cada quatre dones pateix aquesta violència masclista
i en temps de COVID han crescut un 80 % les
trucades d’atenció a les dones, de manera que
les entitats especialitzades hi han hagut de donar suport tots i cadascun dels dies del 2020 en
unes condicions de pandèmia, en plena crisi de
salut, econòmica i social. La violència sexual i
l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina
segueixen existint i, malauradament, fan ús del
desenvolupament tecnològic per reinventar-se
en aquest context.
La situació és d’extrema vulnerabilitat per
a alguns col·lectius de dones marcats per
l’acumulació de condicions de discriminació des
d’un punt de vista interseccional: dones soles,
dones sense llar, dones grans, famílies monoparentals, treballadores de la llar, treballadores
d’atenció domiciliària, repartidores, dones amb
treball a distància i teletreball, treballadores amb
una situació administrativa irregular no empadronades, dones afectades per ERTO i ERO, en
atur i en condicions precàries, treballadores de
l’economia informal, treballadores que troben
limitades la seva llibertat de moviments o dones
que conviuen amb els seus agressors.

Portes violetes de CCOO
Davant aquesta realitat CCOO fa una crida
aquest 25-N a participar en les accions proposades pel moviment feminista a tot el territori i
posa en marxa el projecte de “Locals amb portes violetes” a les seves seus a Catalunya, per
informar, orientar i acompanyar les dones que
pateixin un situació de violència masclista. També impulsem la campanya #JoTambé per donar
visibilitat a una de les violències masclistes més
amagades i invisibilitzades quan hi ha crisi i precarietat: l’assetjament sexual a la feina. La campanya disposarà d’un vídeo que es difondrà el
23 de novembre i que convidarà totes les dones
a participar-hi mitjançant les xarxes socials el 25
de novembre, per denunciar aquesta forma de
violència que lamentablement és massa habitual als centres de treball.
Podeu consultar
els actes aquí.

manifest a la pàgina 8

CCOO de Catalunya celebra El Dia de
la Fundació, el 20 de novembre
El Per segon any, el sindicat organitza l’acte El Dia
de la Fundació, en què es commemorarà la fundació del sindicat, el 20 de novembre del 1964,
ara fa cinquanta-sis anys, a l’església de Sant Medir de Barcelona, i que servirà per posar en relleu
la funció que compleix la Fundació Cipriano García pel que fa a la memòria de les lluites obreres.
Al matí se celebrarà una jornada amb el lema
“Democratitzant el treball”, que repassarà experiències i propostes en l’àmbit europeu, espanyol i català, tant de l’economia social com de
l’empresa mercantil, i que impliquen la participació de treballadores i treballadors en les decisions de les estratègies empresarials.

A la tarda es durà a terme una taula sobre el paper dels arxius en la memòria democràtica i, en
particular, dels trenta anys de l’Arxiu Històric de
CCOO de Catalunya. També recordarem la figura
d’Ángel Rozas. Consulteu el programa aquí.
Jornada semipresencial
La situació sanitària i les mesures que se’n deriven fan que la jornada se celebri amb modalitat semipresencial. Es retransmetrà pel canal de
YouTube del sindicat i algunes de les ponències
es faran per videoconferència. A fi d’organitzar
l’assistència d’acord amb la capacitat disponible,
es demana fer una inscripció prèvia.

editorial

“La culpa
fue del
cha-cha-cha”
Sembla que ningú no tingui la culpa o la responsabilitat de no estar donant la resposta
adequada que necessiten els centenars de
milers de treballadors i treballadores amb un
expedient de regulació temporal d’ocupació
i que no estan cobrant quan tocaria. Ni els
milers d’aturats i aturades que pateixen retards insuportables en el cobrament de la
seva prestació. Ni aquelles persones que esperen cobrar un ingrés mínim vital. El SEPE
pateix les dràstiques retallades de plantilla
que durant anys ha anat fent el Govern central, però van passant els mesos i sembla que
l’Administració de l’Estat no sap o no vol reaccionar per donar una solució eficient i definitiva a aquest greu problema d’impagaments
que està portant molta gent a la misèria i a
la desesperació. I sembla que tampoc ningú
no es responsabilitzi del darrer episodi lamentable viscut a Catalunya amb la tramitació dels ajuts als treballadors i treballadores
autònoms. La Generalitat va preparar una
competició que es podria haver anomenat
qui primer arriba, primer es menja el pastís,
ja que va limitar a deu mil els ajuts per a un
col·lectiu que aplega mig milió de persones.
La cursa va provocar que el sistema informàtic
fes figa i deixés de funcionar. El Departament
de Treball n’ha culpat el Departament de Polítiques Digitals, encarregat de la informàtica, i
aquest, el de Treball, per falta de previsió i organitzar fatal el repartiment dels ajuts. Ningú no sembla que sigui responsable de res en
una situació que és agònica per a molta gent.
Una mica d’empatia i de respecte per part de
totes les administracions cap a la gent treballadora, si us plau. O és que potser “la culpa
fue del cha-cha-cha”?.

www.ccoo.cat
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CCOO reclama mesures no
traumàtiques davant la retallada de
llocs de treball del Banc Sabadell
El Banc Sabadell va informar recentment de
la voluntat de retallar dos mil llocs de treball.
CCOO, com a sindicat majoritari al banc, ha
exigit que el pla de retallada s’ajusti exclusivament a la voluntarietat de la seva acceptació i que garanteixi la viabilitat i la seguretat
dels llocs de treball de la resta de la plantilla
que continuarà treballant a Banc Sabadell. El
plantejament inicial de la direcció es basa a
oferir baixes incentivades i prejubilacions de
manera voluntària, la qual cosa significaria, a
priori, aplicar mesures no traumàtiques per
evitar, així, l’aplicació d’un ERO.
Per a CCOO és bàsic que aquestes suposades mesures no traumàtiques vagin acompanyades de la certesa que el futur de
l’entitat consistirà a garantir el manteniment
dels llocs de treball de les més de tretze mil
persones que continuaran prestant els seus
serveis al banc.

Vaga a Elecnor de Sant Feliu de
Llobregat
El comitè d’empresa del centre de treball
que Elecnor té a Sant Feliu de Llobregat
va convocar dues jornades de vaga de 24
hores els dies 2 i 3 de novembre, perquè
l’empresa no respecta les mesures de prevenció de riscos laborals i també per denunciar l’acomiadament d’un treballador de
seixanta-tres anys després que aquest patís
un accident laboral.
CCOO ha donat suport a la mobilització i a
les reivindicacions de la plantilla, i exigeix a
Elecnor el compliment estricte de les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per al desenvolupament de l’activitat del
seu personal, que es dedica al manteniment
de les instal·lacions i de la xarxa elèctrica
d’Endesa.

CCOO es mobilitza per uns serveis
públics que garanteixin els drets de
ciutadania
CCOO de Catalunya ha convocat mobilitzacions per denunciar que la greu situació
de l’Administració general de l’Estat està
provocant greus efectes cap a la ciutadania
que més està patint les conseqüències de la
crisi sanitària, econòmica i social provocada
per la COVID-19. Les dificultats actuals per
aconseguir una cita prèvia o una resposta a
una consulta per correu, o la impossibilitat
de rebre atenció telefònica són conseqüència d’anys de reducció de les plantilles, de
l’incompliment sistemàtic per part de Funció Pública dels acords assolits en el marc del
diàleg social i de la manca de procediments
clars de coordinació entre les diferents administracions que han de garantir uns drets
de ciutadania per a tota la població.
Aquesta deixadesa està posant en greu risc
els drets de ciutadania, com ara el subsidi de
desocupació per ERTO, els drets de seguretat social (ingrés mínim vital, jubilació…) o
les gestions d’estrangeria, entre d’altres.

El 12è Congrés de CCOO de Catalunya
canvia de dates i se celebrarà els dies
21, 22 i 23 de maig del 2021
Les circumstàncies imposades per la pandèmia han portat a fer diferents ajustaments dels processos de participació congressuals a CCOO de Catalunya, fet que ha
provocat també el canvi de dates del congrés, que finalment tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021, a
l’Auditori del Fòrum de Barcelona. Així ho va aprovar el
Consell Nacional del sindicat el 5 de novembre.
Aquest és un esdeveniment de gran importància per a
la nostra organització, i això significa que cal celebrar-lo
amb plena seguretat. En aquest sentit, s’estan prenent
totes les mesures necessàries perquè aquest procés congressual se celebri amb una seguretat sanitària màxima.
Una app del congrés
Amb l’objectiu d’una participació transparent i amb distància de seguretat, i amb el compromís que caracteritza
CCOO amb la modernitat i les noves tecnologies, CCOO de Catalunya està creant una app
pròpia del congrés. Aquesta app vol ser un símbol de sostenibilitat i projecció del sindicat, i
permetrà mesurar la capacitat de canvi i flexibilitat de la nostra organització així com garantir
l’estalvi de recursos materials com el paper.

CCOO organitza una jornada sobre
negociació col·lectiva en temps de
pandèmia per al 27 de novembre
CCOO de Catalunya ha organitzat, per al proper 27 de novembre, una jornada sobre negociació col·lectiva en temps
de pandèmia. La jornada té dues parts: la primera requereix
inscripció prèvia i s’hi pot participar via Google Meet; la segona és oberta i es podrà seguir per YouTube a través del
següent enllaç .
Estem immersos en una situació de crisi sanitària que ha
afectat de manera substancial els processos de la negociació col·lectiva en totes les seves vessants, i que ha obligat a
redefinir pràctiques i prioritats.
A la primera part de la jornada es farà balanç de la capacitat
de CCOO per intervenir en tots els àmbits de negociació i
concertació durant el difícil any 2020, i es presentaran les propostes per afrontar la negociació
col·lectiva del pròxim any en la difícil situació sanitària i econòmica que ens trobarem el 2021.
A la segona part s’analitzarà la nova Llei de treball a distància des de l’àmbit jurídic, que anirà
a càrrec del professor Albert Pastor, de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’explicaran les
propostes sindicals per a la negociació del teletreball en els convenis i en els acords d’empresa,
i se situaran alguns dels reptes de la implementació del teletreball.
Trobareu el programa de la jornada aquí i la inscripció en aquest enllaç
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CCOO reclama més recursos per
ajudar el treball autònom afectat per
les mesures de restricció
El Departament de Treball ha informat de la sortida d’una ajuda econòmica de vint milions d’euros en partides de dos mil euros, destinades a
aquelles persones autònomes que hagin vist caure la seva facturació en
un 50 % com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus i que no
superin uns determinats llindars d’ingressos.
CCOO considera que la mesura és insuficient, perquè el teixit del treball
autònom és un dels sectors més colpejats per la crisi ocasionada per la
COVID-19. En aquest sentit, cal que les administracions, en especial la
Generalitat de Catalunya, atès que és el territori amb més persones autònomes de l’Estat, prepari un pla de xoc per rescatar un col·lectiu de cotitzants al RETA de més de 547.000 persones. Per tant, la resposta econòmica no pot ser d’una dotació de 27,5 milions d’euros entre el març i ara.
Poca distribució de l’ajuda
D’altra banda, una ajuda que arriba només al 2 % del col·lectiu és una ajuda molt poc ajustada
en termes d’equitat. Per tant, si la mesura que es presenta no arriba a tots els treballadors i
treballadores autònoms, s’hauria de prioritzar que vagi adreçada als col·lectius més vulnerables, com poden ser treballadors i treballadores autònoms unipersonals i persones en règim
d’autoocupació, o a aquells sectors que han patit més afectació.
CCOO ha reclamat la posada en marxa de manera efectiva del diàleg social a Catalunya per
coordinar els diferents plans de xoc que es requereixen per superar la crisi als sectors més
afectats per la pandèmia. Cal prendre mesures sanitàries de manera urgent, però han d’anar
acompanyades de mesures econòmiques adequades i suficients per reduir-ne l’impacte.

Dachser obliga
a fer treball
presencial en
plena pujada de
contagis
En plena campanya de restriccions a la
mobilitat per l’increment de contagis per
coronavirus a Catalunya, i amb la recomanació de prioritzar el teletreball per part
del Govern de la Generalitat, la direcció de
l’empresa logística Dachser a Santa Perpètua de Mogoda ha ordenat la tornada a
la feina presencial al personal dels departaments Comercial i d’Atenció al Client. CCOO
qualifica de despropòsit i d’irresponsabilitat
infinita aquesta decisió, que posa en perill la
salut dels treballadors i de les treballadores,
sobretot perquè l’empresa ha permès el
teletreball durant el primer estat d’alarma i
novament des de l’1 de setembre. No són
creïbles les raons productives i de qualitat
al·legades per l’empresa.

Seat implanta el
teletreball
La direcció de Seat ha decidit implantar
el teletreball com a mesura de contenció
sanitària, atenent la sol·licitud realitzada
per les seccions sindicals de CCOO i UGT,
mentre duri l’actual situació de repunt de
la pandèmia de COVID-19 i es continuïn
aplicant les mesures de restricció de la mobilitat, emparades per l’estat d’alarma.
Aquesta decisió suposa, a la pràctica, que
aproximadament cinc mil persones que treballen als cinc centres de Seat de Catalunya faran teletreball diàriament des de casa
seva. Per això, disposaran de les eines de
treball i dels mitjans necessaris gràcies, en
part, al fet que ja van ser entregats després
de l’acord de treball a distància signat per
CCOO i UGT a Seat el passat mes de juliol.
CCOO valora de manera molt positiva
aquest anunci, que va en la línia de restringir la mobilitat de les persones treballadores, amb l’objectiu de salvaguardar
la salut davant la COVID-19 i de protegir
l’ocupació.

CCOO alerta del nou protocol destinat
a personal sanitari per al tractament
de contactes estrets amb persones
contagiades per COVID
Davant la recent publicació del nou protocol
per al tractament dels contactes estrets amb
persones COVID+ en el cas de professionals
de la sanitat, la Federació de Sanitat de CCOO
de Catalunya hi ha mostrat una total disconformitat i oposició, ja que considera que no fa
més que posar en risc altres professionals així
com els usuaris i usuàries.
Canvi perillós
Fins ara, quan es detectava que un o una professional havia estat amb un contacte estret
d’un cas de COVID+, s’aïllava preventivament
aquest professional durant deu dies (anteriorment, catorze dies), cosa que eliminava el
risc de possibles transmissions a terceres persones (pacients, familiars, companys i companyes de feina, ciutadania…). Amb el nou
protocol, en el moment en què s’estableix el

contacte positiu, es realitza
la PCR al professional i, si
surt negativa, immediatament segueix al seu lloc
de treball, quan és àmpliament reconegut per la
literatura científica que en
el moment del contacte
difícilment la PCR serà positiva, ja que es pot
positivitzar en dies posteriors.
És conegut el dèficit de professionals que fa
anys que arrossega el nostre sistema sanitari, però no per això s’ha de posar en risc els
professionals sanitaris i, encara menys, implementar menys mesures de seguretat que a la
resta de sectors del teixit empresarial.
CCOO ha demanat al Departament de Salut
que hi hagi una rectificació immediata en
aquesta pràctica.
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Mobilitzacions contra l’ERO presentat
per Faurecia
Les treballadores i treballadors de la fàbrica de
Faurecia d’Abrera van iniciar la setmana passada
un calendari de mobilitzacions contra l’ERO presentat per l’empresa per acomiadar 160 persones. La primera de les accions previstes va tenir
lloc dimarts passat, coincidint amb la reunió del
període de consultes de l’expedient. CCOO, que
té la majoria del comitè, també va convocar una
marxa lenta de vehicles dijous amb l’objectiu de fer visible el conflicte generat per la presentació de l’expedient, defensar els llocs de treball i rebutjar els acomiadaments.
CCOO exigeix la retirada de l’ERO i recorda que la plantilla de Faurecia ha demostrat amb escreix
el seu compromís amb l’empresa, com es va veure ara fa un any quan es va produir l’incendi a la
planta d’Abrera i la plantilla es va bolcar de ple per tornar a posar en marxa l’activitat de la planta.

Vaga a TE Connectivity contra els
acomiadaments
El Comitè d’Empresa de TE Connectivity
ha convocat una jornada de vaga contra
el tancament de la planta de Montcada,
coincidint amb la reunió del període de
consultes de l’expedient. La vaga va tenir
lloc dimecres, 11 de novembre. CCOO
exigeix a la direcció de TE Connectivity que retiri l’expedient i s’assegui a negociar una sortida
que garanteixi la continuïtat de l’activitat industrial i l’ocupació de la fàbrica vallesana. A la reunió del període de consultes la part social ha rebatut tots els punts de l’informe presentat per
l’empresa per justificar l’expedient, amb la qual cosa ha quedat demostrat que no hi ha causes
objectives que justifiquin l’ERO. Per CCOO es tracta d’una decisió estratègica de la multinacional, que pretén deslocalitzar la producció a altres plantes del grup i que no té en compte el
valor afegit d’aquesta fàbrica ni la qualificació de la seva plantilla.

CCOO valora molt positivament la
retirada de l’ERO d’Iberpotash
La pressió sindical davant de l’expedient, que CCOO havia denunciat que era del tot injustificat,
ha acabat forçant la direcció del grup ICL a retirar l’ERO que havia presentat per acomiadar 110
treballadors a la mina de Súria. CCOO d’Indústria valora molt positivament que l’empresa hagi
fet marxa enrere.
CCOO insta la direcció d’Iberpotash a definir un pla de futur que garanteixi una ocupació estable i de qualitat per a totes les persones que treballen a la mina, i una activitat minera sostenible, amb una gestió adequada dels residus.
CCOO ja va deixar palès en el seu moment que aquesta mesura era inadmissible, ja que la mina
de Súria és la que ha de garantir el futur de l’activitat de l’explotació que l’empresa té a la Catalunya central i, a més, hi ha un elevat nombre de subcontractes que operen en aquesta mina. Per
CCOO, amb l’ERO, l’empresa només pretenia retallar costos a les mines d’Iberpotash, a costa de
retallar la plantilla fixa i de precaritzar les condicions laborals de les persones que hi treballen.

El TSJC deixa vista
per a sentència
la demanda
interposada per
CCOO i UGT contra
la Generalitat per
vulnerar els drets a
la tutela sindical
La demanda interposada per CCOO de
Catalunya i UGT de Catalunya contra la
Generalitat per vulneració de la negociació col·lectiva i vulneració de la representació sindical ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest és
l’òrgan al qual pertoca resoldre conflictes generats arran de la vulneració de
drets sindicals, tot i que la Generalitat
ha intentat dur fins al darrer moment el
judici al contenciós administratiu, amb
l’objectiu d’endarrerir el procés.
La denúncia se centra en la vulneració
de la negociació col·lectiva, de la bona
fe negocial i de la representació sindical. Denunciem que l’Administració ha
facilitat —quan ho ha fet— als sindicats informació deficient, incompleta i
esbiaixada per dificultar l’acció sindical.
La Generalitat ha tingut, de manera continuada, una clara voluntat d’obstruir la
negociació col·lectiva i els drets de les
treballadores i treballadors públics, ja
que ha reduït les reunions de les meses i
els òrgans de negociació i participació a
un simple tràmit.
Aquestes accions s’han dut a terme de
manera continuada i organitzada amb
una clara intenció de lesionar la tutela
sindical i la representació dels treballadors i treballadores de la Generalitat de
Catalunya.
CCOO i UGT han pogut acreditar i demostrar en seu judicial aquestes accions i actuacions, mentre que la Generalitat s’ha limitat a mantenir les seves
al·legacions. Ara cal esperar que el TSJC
emeti la sentència corresponent.
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CCOO exigeix recursos immediats per al SEPE per fer
front al coll d’ampolla en la tramitació de prestacions
Les prestacions d’atur que s’estan pagant en aquests moments no
inclouen la major part de les persones desocupades que es van registrar a l’atur després del 12 d’agost. Aquest fet comporta un retard
en la gestió que pot arribar als quatre mesos, la qual cosa resulta inadmissible. CCOO de Catalunya denuncia que els dèficits en recursos
i la situació del personal del SEPE, que des del març està treballant
al límit, són insuficients, i que calen mesures immediates. L’augment
del personal, que en el cas de la direcció provincial de Barcelona ha
permès augmentar els efectius de 460 a 700 treballadors i treballadores, no és suficient, ni tampoc ho és el treball en xarxa del servei
d’ocupació públic, que facilita la col·laboració entre direccions de tot
l’Estat. Són inajornables més contractacions en un entorn de fortes
incerteses en el qual l’agilitat en la tramitació de les prestacions per
desocupació suposa un baluard crític en la lluita contra la pobresa i
la desigualtat. L’habilitació d’un centre d’atenció al públic que millora
la resposta telefònica és un pas important que ajuda a atendre les
persones que no poden tramitar telemàticament la seva demanda,
però que no ajuda a descongestionar el coll d’ampolla en la gestió.

General Cable incompleix els
compromisos acordats
La direcció de General Cable, instrumentada per la multinacional Prysmian, ha
comunicat el tancament de la planta de
Manlleu, abans de
finals d’aquest any,
argumentant dades
de caràcter macroeconòmic i fent una projecció productiva totalment falsa per justificar aquesta decisió. Amb aquest anunci, General Cable està incomplint els acords subscrits el 25 de novembre del
2019, quan es preveia el tancament definitiu de la planta de Manlleu
per al 31 de desembre del 2021.
CCOO lamenta aquest anunci i denuncia que amb l’avançament del
tancament es dinamita l’acord subscrit i s’alteren els terminis de sortida de les persones que hi treballen, amb l’enorme perjudici econòmic
que això suposa per a elles.
CCOO denuncia públicament el comportament mesquí i incoherent
de les direccions de General Cable i de Prysmian envers els seus treballadors i treballadores, els quals està tractant com a pura mercaderia, i anuncia que prendrà totes les mesures oportunes per revertir
aquesta decisió tan irresponsable de la multinacional.

Davant aquesta situació d’emergència social CCOO de Catalunya reclama:
- La contractació de nou personal per atendre amb diligència i efectivitat
les prestacions per desocupació, i per reduir els terminis en la tramitació.
- La millora de les condicions laborals i dels equipaments amb els quals
treballa la plantilla del SEPE, que està al límit de les seves capacitats.
- La signatura d’un conveni entre el SEPE i el SOC que faciliti de manera immediata l’atenció a les persones demandants a Catalunya i
que sembla ajornar-se per un conflicte de caire competencial que
obvia el que és la prioritat: l’extrema necessitat social.
- El pagament immediat mitjançant una “nòmina contínua” de les
prestacions que es vagin reconeixent, per tal de no ajornar-ne al
cobrament al 10 de desembre.
La factura de les retallades
L’esforç en l’àmbit de les polítiques socials serveix de ben poc si no es
millora la seva corretja de transmissió, que ha estat depauperada la
darrera dècades per efecte dels governs de les retallades. La inversió
immediata en els recursos dels serveis públics d’ocupació per posarlos a l’altura d’altres països europeus esdevé inajornable i és la millor
garantia per poder fer front al repte que comporta la crisi de la COVID-19, a fi de diluir-ne l’efecte sobre les persones més vulnerables.
Salvar les rendes de les llars de l’extrema precarietat i de la incertesa
és una prioritat i es correspon amb un marc de drets fonamentals que
ha de prevaldre sobre qualsevol argument o càlcul que pretengui explicar o justificar una situació que és inadmissible i que reclama de
manera immediata més consens i més voluntat política.

Doga Metalparts pretén
acomiadar més de la meitat de
la plantilla
CCOO rebutja l’ERO que ha presentat l’empresa Doga Metalparts per
acomiadar 49 persones de les 76 que té en plantilla, adduint raons
productives i organitzatives. CCOO denuncia que l’expedient no
respon a causes justificades, sinó que es tracta d’una decisió estratègica del Grup Doga, que pretén deslocalitzar part de la producció de la planta d’Abrera a la fàbrica que té a Navarra. La planta de
Doga Metalparts a Abrera es dedica a l’estampació per al sector de
l’automoció i treballa per al Grup Doga i per a clients externs. Precisament aquesta és la part de producció que es traslladaria fora.
Aquest expedient suposa la sortida de més de la meitat de la plantilla d’Abrera i no es planteja cap proposta de viabilitat per a les persones que continuïn a l’empresa. CCOO adverteix la direcció que no
acceptarà mesures traumàtiques i reclama garanties de futur per a
la planta d’Abrera.

www.odontquality.cat
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Cent anys del naixement
de Badia i Margarit i
Josep Benet

CCOO lamenta
la pèrdua del
company Ramón
Cantos Reales

Enguany fa cent anys del naixement d’Antoni
Maria Badia i Margarit i de Josep Benet i Morell. Ambdós tenen trajectòries vitals diferents,
però aquestes són coincidents en alguns moments: es van dedicar al món de la ciència
—un a la filologia i l’altre, a la història— i van
lluitar per la recuperació de la democràcia i la
llengua i la cultura catalanes.
Parlem avui d’Antoni Maria Badia i Margarit,
autor d’obres fonamentals sobre la llengua catalana, que va contribuir a projectar-la al món
i que va obrir incansablement noves línies de
recerca. Va ser membre de l’Institut d’Estudis
Catalans, del qual va presidir la Secció Filològica, i va impulsar l’Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes i el Grup Català
de Sociolingüística.

CCOO de Catalunya
lamenta la pèrdua
del nostre company Ramón Cantos Reales, que ens
va deixar el passat
4 de novembre amb quaranta-nou
anys. Ramón Cantos havia estat
secretari d’Organització i membre
de l’Executiva de l’antiga federació
de FITEQA a Girona, just abans de
la fusió amb la federació de CCOO
d’Indústria, i també havia estat membre del Consell de FITEQA de CCOO
Catalunya i dels òrgans de direcció
de CCOO a Girona.

Va ser el primer rector de la Universitat de Barcelona elegit democràticament després de la
fi de la dictadura, el 1977. El seu mandat es
va distingir per un impuls decidit de la participació, de l’autonomia i de la catalanització de
la universitat, que va veure aprovats els seus
primers estatuts democràtics l’any 1985.
Tot i que la figura de Badia i Margarit queda
molt emmarcada en el món acadèmic, des
del Servei Lingüístic volem remarcar-ne la importància cabdal per a la nostra llengua, i la
tasca de rector de la Universitat de Barcelona
com a democratitzador de la institució en un
moment de lluites que al sindicat no ens són
alienes: cadascú hi va contribuir des del seu
àmbit i aquest és un dels punts pels quals ens
interessa ressaltar aquest personatge.

www.odontquality.cat
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CCOO de Catalunya signa un Conveni de
col·laboració amb ASESCAT
Gabriel Abascal
Responsable de Economia Social de CCOO de Catalunya

Les societats laborals són jurídicament empreses de caràcter mercantil, anònimes o
de responsabilitat limitada, on la majoria
del capital social és propietat dels treballadors de les mateixes. Constitueixen una
de les figures jurídiques que configuren
la Economia Social, tot i que no la única.
De fet, l’adscripció de les diverses entitats
empresarials a la Economia social, abans
que en la forma jurídica concreta de la respectiva entitat, es fonamenta en el respecte a un seguit de principis admesos amb
caràcter general: democràcia i participació
en la empresa, primacia de les persones i
el benefici col·lectiu sobre el capital i els
interessos individuals, desenvolupament
de les persones, defensa de la solidaritat,
la responsabilitat, la cohesió social i el
compromís amb el territori i, finalment, la
responsabilitat social empresarial. Aquests
principis venen recollits en la Llei 5/2011,
de 29 de març, d’Economia Social.
La fórmula jurídica de les societats laborals
és específica i característica de la nostra realitat socio-econòmica i en termes històrics
respon, en part, al que eren determinades
insuficiències de la legislació cooperativa
en matèria dels drets laborals dels treballadors integrats en les mateixes davant d’un
procés històric de recuperació d’empreses.
El naixement de les societats laborals es
produeix entre nosaltres al bell mig de
la crisi econòmica de finals dels anys 70 i
començament dels 80 i son bàsicament
treballadors sindicalitzats, molts de CCOO,
els que promouen les primeres societats
laborals a partit generalment d’empreses
en crisi. Des de llavors, la cooperació de
CCOO amb les entitats representatives de
les societats laborals ha estat continua en
matèria de formació continua i ocupacional, programes europeus, etc., encara que

amb graus diferents i variables d’intensitat.
Aquesta relació i col·laboració s’ha vingut articulant mitjançant la signatura dels
pertinents convenis entre el sindicat i les
organitzacions de la Economia social en
general i de les societats laborals en particular com ara, l’antiga FESALC (Federació
de Societats Laborals de Catalunya), en la
creació de la qual van intervenir, fa quasi bé
quaranta anys, dirigents sindicals de CCOO
d’empreses recuperades i transformades
amb posterioritat en societats laborals.
La crisi econòmica originada en 2008 com
es sabut va afectar greument també al teixit associatiu, i en concret la FESALC es va
dissoldre en 2013 Aquest procés de crisi va
comportar també la desaparició a nivell estatal en 2018 de la Confederació de Societats Laborals (CONFESAL).
En Catalunya, l’esforç de diverses entitats
individuals d’aquest sector de la Economia
social va permetre la reconstrucció d’una
entitat representativa de les societats laborals catalanes i, més enllà d’aquestes,
d’altres entitats de la Economia social que
acompleixen els requisits de la Llei 5/2011,

d’Economia Social. Aquesta entitat és la Associació de Societats Laborals i Economia
social de Catalunya (ASESCAT ), fundada en
febrer de 2013. Per la seva banda, a nivell
estatal diverses entitats i associacions autonòmiques representatives de societats
laborals i empreses de la Economia social
van fundar la ”Federación Empresarial de
Sociedades Laborales y Empresas Participadas”, amb sigles LABORPAR, la constitució
de la qual va estar publicada en el BOE del
28 de juny de 2019. LABORPAR està integrada en la Confederació Empresarial de la
Economia Social (CEPES) organització que
representa al conjunt de la Economia Social de l’Estat espanyol, i que suposa aproximadament un 10 % del PIB de la nostra
economia i un 12 % de la ocupació.
El passat 3 de novembre CCOO de Catalunya, representades pel seu secretari general Javier Pacheco, i l’ASESCAT, representada pel seu president Jose Antonio Canillas,
van signar un Conveni de col·laboració que
pretén donar continuïtat i alhora posar al
dia la cooperació històrica del sindicat amb
aquest sector de la Economia social, davant
dels nous reptes econòmics i socials.
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25-N, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LES VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES I LES CRIATURES 2020

NI UN PAS ENRERE! ENS VOLEM VIVES I LLIURES
L’assassinat de les germanes Patria, Minerva i Maria Teresa
Miraval va ser l’origen de la commemoració del 25-N com
el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra
les Dones. Violències masclistes exercides contra totes
les dones de totes les edats, orígens, condicions i opcions
arreu del món, i en totes les societats i cultures. Per això
manifestem que són estructurals.

la llar, treballadores d’atenció domiciliària, repartidores,
dones amb treball a distància i teletreball, treballadores en
situació administrativa irregular no empadronades, dones
afectades per ERTO i ERO, en atur i en condicions precàries
o treballadores de l’economia informal.

Denunciem la dimensió, l’abast i la prevalença de les
violències masclistes en totes les seves formes i àmbits
arreu del món i a Catalunya. És alarmant que a Catalunya
una de cada quatre dones (25,3 %) declari haver patit
violència masclista greu al llarg de la vida i que 20.300
dones pateixin assetjament sexual a la feina en un sol any.

• Que el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat,
cadascun des de les seves competències, emprenguin
mesures efectives per protegir les dones en situació de
violència masclista. Això suposa incloure la garantia de
la seva sostenibilitat i la seva seguretat. Cal fer reals i
efectives mesures com la renda garantida de ciutadania
i l’ingrés mínim vital, i establir subsidis per a les dones que
optin per la reducció de jornada o l’excedència per garantir
la cura de persones dependents.

A la situació de partida, ara hi hem d’afegir l’agreujament i
l’augment del risc de patir violència masclista en el context
COVID-19. La situació generada per la pandèmia exposa
les dones a una situació extrema de vulnerabilitat davant
les violències masclistes. Ens referim a la càrrega total dels
treballs, a les restriccions de moviments, al confinament,
a les restriccions financeres, a la convivència amb els
agressors, a la precarietat, a l’estrès, al deteriorament de
les condicions de vida i de treball, o a l’ús pervers de les TIC.
Durant la pandèmia, tant les organitzacions i entitats
de dones com els serveis especialitzats han rebut un
augment de demandes d’atenció. La situació és d’extrema
vulnerabilitat per a alguns col·lectius de dones marcats
per l’acumulació de condicions de discriminació des d’un
punt de vista interseccional: dones soles, dones sense llar,
dones grans, famílies monoparentals, treballadores de

PER TOT AIXÒ, CCOO EXIGEIX:

• Que el Govern de la Generalitat i els governs locals,
de manera coordinada, garanteixin, des d’un abordatge
interseccional i de manera universal, les accions de
prevenció i atenció a totes les dones i criatures que
pateixen una situació de violència masclista.
• Que es garanteixi que tota la xarxa d’entitats que fan
atenció tingui reconeixement i suport econòmic per part de
les administracions.
• Que la Inspecció de Treball de Catalunya es doti de
procediments i recursos suficients per complir les seves
funcions de promoció, seguiment i control a les empreses
perquè compleixin amb l’obligació legal de disposar de
protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual
i per raó de sexe a les empreses.
• Que tot el sistema judicial es formi amb perspectiva de
gènere amb vista a incorporar-la-hi.
CCOO manifestem el compromís de treballar amb
totes les entitats, les institucions i els organismes per
contribuir a l’abordatge integral de les violències
masclistes i a l’actual revisió de la llei catalana
contra les violències masclistes.
CCOO posa a disposició, a tot Catalunya, els
seus locals amb portes violetes, on les dones
que pateixen violència masclista poden rebre
informació, orientació i acompanyament. Es tracta
d’espais segurs que tenen la vocació de sumar un nou
recurs a la xarxa de serveis i recursos que tant entitats
com administracions ofereixen a les dones que pateixen
violències.
CCOO ens comprometem a seguir treballant amb
administracions, moviments feministes i agents socials
per fer efectives les accions de prevenció, sensibilització
i atenció a les dones que pateixen violències masclistes,
i continuarem exigint que es compleixin els seus
compromisos davant la lluita, la prevenció i l’erradicació
de totes les violències masclistes.
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