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MOBILITZEM-NOS

ARA TOCA!
CONCENTRACIONS a les 12 h

18 FEBRER 2021
BARCELONA, delegació de Govern, Mallorca 278
GIRONA, subdelegació de Govern, Gran Via cantonada Av 20 de Juny
LLEIDA, subdelegació de Govern, plaça de la Pau, 1
TARRAGONA, subdelegació de Govern, plaça Imperial Tarraco
Durant tota la crisi del coronavirus, CCOO i UGT hem negociat amb els
governs i les patronals mesures generals per protegir el conjunt de les
persones i el teixit productiu del país.

editorial

Mareig
Certament, estem marejats i marejades. I
no es tracta d’una baixada de sucre o d’una
pujada sobtada de la tensió. Estem marejats
i marejades amb l’allau d’informació contradictòria que rebem a cada instant. Eleccions
ajornades: ara sí, ara no. Puja la corba de la
pandèmia: ara sí, ara ja no, ara torna a pujar.
S’amplien restriccions: sí, però no. Quines?
Qui afecten? Això està tancat? Ara tanco, ara
obro i ara torno a tancar. Ara estic en ERTO,
ara no. Quan és el toc de queda? No es pot
sortir del municipi? Depèn de per a què, això
sí, això no… Ja tenim aquí les vacunes, però
ara no arriben les que havien d’arribar. I, per
cert, qui es pot vacunar? Soc a la llista? On és
la llista?… Uf.

Ara, mentre la pandèmia arriba al pic de la tercera onada, les patronals i els
governs estan impedint mesures estratègiques i essencials per a la igualtat social i la distribució de la riquesa. No podem permetre que el cost de
la crisi es carregui sobre la classe treballadora.
Per això reclamem al nou Parlament de Catalunya que activi immediatament l’aprovació de pressupostos. Cal reactivar l’economia de Catalunya
per mantenir l’ocupació i generar nous llocs de treball de qualitat, reforçar
el sistema sanitari i les residències de persones grans o dependents, i protegir 1.700.000 persones del risc de pobresa, ampliant els ajuts i la renda
garantida de ciutadania (RGC).
Així mateix, reclamem al Govern d’Espanya que compleixi els seus compromisos respecte de l’augment del salari mínim interprofessional (SMI)
i que derogui les reformes laborals i la reforma de pensions del 2013. És
necessària una llei per regular les plataformes digitals, una llei de transparència salarial i un pla de xoc contra la sinistralitat.

1) Apujar l’SMI fins al 60 % de la mitjana salarial.
2) Derogar las reformes laborals, perquè el treball s’ha
de fer amb drets.
3) Derogar la llei de pensions del 2013 per a la suficiència
de les pensions públiques.
4) Negociar els pressupostos de Catalunya per activar
l’economia.
5) Ampliar l’RGC per evitar la pobresa.

És molt comprensible el cansament de la ciutadania davant una pandèmia terrible que
sembla que no té final i que està deixant un
rastre de mort, patiment i esgotament que
mai no ens hauríem imaginat que viuríem.
Vivim en un escenari de perill per a la salut,
però també d’angoixa per l’estabilitat laboral,
econòmica i social. I per això la gent necessita
certeses i decisions clares, valentes i directes
d’aquelles persones i institucions que tenen
la responsabilitat i l’encàrrec de dirigir políticament i econòmicament el nostre país.
I, sobretot, perquè cal evitar que després de
la pandèmia del coronavirus, que s’acabarà
algun dia, vingui la terrible pandèmia de la
pobresa i l’atur. Alerta.

www.ccoo.cat
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CCOO es manifesta a favor del manteniment
de les eleccions el 14-F per les conseqüències
econòmiques, socials i laborals que comportaria
per a Catalunya el seu ajornament
El TSJC ha suspès el decret d’ajornament de les eleccions i les manté el 14-F
La decisió del Govern de la Generalitat, amb el
suport majoritari dels partits polítics catalans,
d’ajornar les eleccions del 14 de febrer era
una mala notícia per a la democràcia i per als
ciutadans i ciutadanes que lluiten per superar
una crisi sanitària que està delmant les vides i
la salut de milers de persones i que està comportant conseqüències gravíssimes de caràcter econòmic i social.
Els partits van acordar un ajornament de les
eleccions fins al 30 de maig, però, atenent
els recursos presentats per diferents àmbits,
el decret de govern ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que manté la data de les eleccions
per al 14 de febrer de manera. CCOO considera lamentable que la convocatòria d’eleccions
s’hagi de dirimir en seu judicial.
CCOO, en contra de l’ajornament
El sindicat s’hi ha pronunciat en contra pels
efectes que té mantenir durant cinc mesos
més un govern sense plenes capacitats i barallat en l’intern, així com un parlament dissolt
i uns grups polítics totalment polaritzats i situats en campanya electoral.
Una situació política que pot significar que
l’aprovació d’uns nous pressupostos de la Generalitat no es tramitin, en el millor dels casos,
fins a la darrera part d’aquest any, amb la qual
cosa no podríem disposar de tota la potència
econòmica necessària per fer front a una pandèmia com la que colpeja el país.
L’agenda electoral, doncs, s’allarga i condiciona una situació política a l’Estat que se suma a
la crispació tàctica d’una dreta embogida que
té com a únic objectiu derrocar el Govern de
coalició d’esquerres, una coalició amb contínues baralles internes que s’agreugen quan
arriba als àmbits socials, laborals i econòmics,

tots ells elements de negociació a la taula del
diàleg social. Ara s’hi suma també la campanya a Catalunya, amb el debat pendent dels
indults, que condicionarà sobre manera la
política general.
En aquest sentit, el sindicat ha de fer un esforç
addicional perquè l’agenda del diàleg social
no quedi relegada i perquè la reforma laboral,
l’SMI, les pensions, els fons de reconstrucció
europeus i la protecció d’empreses i treballadores i treballadors de la crisi sanitària s’obrin
camí al llarg de les properes setmanes, amb
el tancament d’acords imprescindibles per
afrontar la situació actual.
Dos espais de diàleg oberts
A Catalunya tenim dos espais de diàleg social
oberts. En primer lloc, un de propi amb les patronals que està avançant cap a un acord de
renovació de l’AIC (Acord interprofessional de
Catalunya) en dues fases. En aquest sentit, hi
hauria una primera fase que preveuria alguns
temes acordats amb caràcter normatiu, com
l’articulació de la negociació col·lectiva, la formació, el protocol europeu per a la digitalització o la prevenció de riscos laborals, entre

d’altres, i una segona que desenvoluparia la
resta de temes que acaben de configurar una
renovació integral de l’AIC.
En segon lloc, hi ha un altre espai de diàleg
social amb el Govern, on s’ha presentat una
proposta d’ajuts a empreses, autònoms i treballadors i treballadores que de moment està
paralitzat per les patronals.
CCOO de Catalunya ha elaborat un document
on s’explica amb dades les conseqüències
econòmiques, socials i laborals que tindria
l’ajornament de les eleccions i que recull també les propostes del sindicat per fer front a
aquesta situació. Podeu trobar el document
en aquest enllaç.
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INFOGRAFIES AMB LES DADES DE LA PANDÈMIA I LES PROPOSTES DE CCOO:
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CCOO exigeix al Govern de la Generalitat que aprovi
urgentment les mesures anunciades d’ajudes a persones
treballadores en ERTO, autònoms i empreses
Lamentem la falta de consens a la Comissió de Seguiment del Diàleg Social per part de les patronals,
que no accepten la clàusula de manteniment de l’ocupació
A la reunió de dilluns del Consell de Diàleg
Social de Catalunya es va presentar un paquet d’ajuts de 750 milions d’euros per a
aquest primer trimestre de l’any que constava
de cinc eixos: 280 milions d’euros per a persones autònomes, 208 milions d’euros per a
empreses de menys de 50 persones treballadores (amb el compromís del manteniment
de l’ocupació), 105 milions d’euros per a treballadors i treballadores en situació d’ERTO,
25 milions d’euros per a la formació de persones en ERTO (que podrien ser aplicables a uns
10.000 treballadors i treballadores dels sectors
més afectats per les restriccions) i 132 milions
d’euros d’ajuts per als sectors més castigats
per les limitacions i l’impediment d’activitats
a causa de les restriccions sanitàries.
Malauradament, ha estat impossible tancar
un acord a causa de la negativa de les patronals Foment del Treball i Pimec d’acceptar
una clàusula de manteniment de l’ocupació
fins a finals del 2021 (fins i tot se’ls va proposar canviar el termini i establir-lo per a finals

d’octubre) per a les empreses que rebin els
ajuts de la partida de 208 milions per al manteniment del teixit productiu.

és el manteniment de l’ocupació, a diferència
de la resta d’ajudes a sectors amb limitacions
o impediment d’activitat.

CCOO de Catalunya considera inacceptable
que no hi hagi aquest compromís de les patronals, quan l’ajuda es dirigeix a empreses
amb ERTO i pot significar, en tot cas, tan sols
dos mesos més de compromís d’ocupació
respecte dels que ja han de complir per la
normativa estatal, i tot això tenint en compte
que poden rebre fins a 30.000 € addicionals
de la Generalitat.

Per primera vegada, tal com insistentment
hem reclamat, hi hauria una partida de 105
milions d’euros d’ajudes a persones treballadores en ERTO actiu. Aquesta ajuda tindria
com a criteris generals determinar definitivament en el si de la Comissió de Seguiment un
import mínim de 600 euros, criteris d’accés segons les retribucions i la quantitat final a percebre en funció de l’import corresponent a la
prestació d’atur i el temps en situació d’ERTO
per part dels treballadors i treballadores segons diversos trams (de fins a tres mesos, de
tres a sis mesos i de més de sis mesos).

D’altra banda, les patronals també volen
que, pel que fa a l’ajuda dels 2.000 euros per
treballador o treballadora en ERTO fins al
màxim de 30.000 euros per empresa, en cas
d’incompliment de la clàusula d’ocupació, es
retornin únicament les ajudes de les persones
treballadores acomiadades i, per tant, que es
financin amb recursos públics de la Generalitat de Catalunya les possibles reestructuracions i acomiadaments de les empreses, quan
l’objecte d’aquesta partida concreta d’ajudes

CCOO exigeix al Govern de la Generalitat que
aprovi urgentment les mesures anunciades
en el proper Consell de Govern, tot i la falta
d’acord amb les patronals. Cal que es mobilitzin tots els recursos disponibles al més aviat
possible i amb el seguiment del Consell del
Diàleg Social.
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CCOO alerta sobre la situació de
les persones rastrejadores
La decisió de la Generalitat de donar per
finalitzat el servei adjudicat a Ferrovial,
que tenia com a finalitat fer el seguiment
dels contactes estrets de persones contagiades per la COVID-19, pot deixar totes
les persones treballadores d’aquest servei sense feina. Aquestes van rebre una
comunicació de l’empresa Ferroser que
explicava quina empresa durà a terme
aquest servei a partir d’ara. Ferroser ha comunicat l’obertura d’una borsa de treball
a la nova empresa i ha ofert la seva borsa
de treball.
CCOO no pot entendre que no es garanteixi la continuïtat de treballadores i treballadors que tenen la formació adequada i
que han desenvolupat l’experiència tan
necessària per fer aquesta tasca.

Mor l’històric sindicalista
Ignacio Barquín
Hem de lamentar
la mort de l’històric
sindicalista de Cerdanyola del Vallès
Ignacio
Barquín
als vuitanta anys
a causa de la COVID-19. Barquín va
començar a militar a CCOO en la clandestinitat i mai va deixar de lluitar pels drets
socials i laborals. En aquest sentit, l’any
2002, quan es va jubilar, va continuar participant activament en els moviments en
defensa de la sanitat pública.

Canvis a la Comissió Executiva
de CCOO de Catalunya
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya
ha aprovat uns canvis a la Comissió Executiva, que haurà de dirigir el sindicat en els
quatre mesos que falten fins al 12è Congrés. Davant el nomenament de Toni Mora
com a president del CTESC, les responsabilitats de la seva Secretaria de Política
Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions s’incorporen a la Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat, que dirigeix
Carlos del Barrio. També ha tingut lloc un
relleu a la Secretaria de Dones i Polítiques
LGTBI. Fins al congrés serà conduïda per
Maribel Ayné, amb aquesta responsabilitat
al Vallès Occidental i la Catalunya Central.
Ayné substitueix l’Alba Garcia, que ha tornat al seu lloc de treball a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.

La precarietat no dona treva i torna a
generar un increment de la sinistralitat
laboral mortal a Catalunya
Els accidents de treball mortals produïts durant els primers onze mesos del
2020 augmenten un 20,34 %; la indústria és el sector amb més concentració
d’accidents, amb un creixement del 200 %.
Les dades facilitades pel Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya tornen
a confirmar la lamentable evolució creixent
de l’accidentalitat laboral mortal durant el
2020. A falta de confirmació de les dades del
desembre, el 2020 ens podem trobar amb
les pitjors dades d’accidents mortals ocorreguts durant la jornada laboral dels últims nou
anys a Catalunya.
Així, en el període de gener a novembre del
2020 s’han produït un total de 90 accidents
de treball mortals, dels quals 71 han estat dins
de la jornada laboral. Això representa un creixement de 12 accidents més, que suposen
un augment del 20,34 % respecte al mateix
període del 2019. Aquestes 71 persones que
han perdut la vida durant la jornada laboral
han estat homes.
Pel que fa als accidents in itinere, l’aturada
d’activitat i l’increment en la implantació del
treball a distància, arran de la pandèmia, han
suposat una reducció menor del que caldria
esperar. En aquest sentit, s’han produït 19
accidents, 5 menys que en el mateix període
esmentat del 2019.
Si analitzem els accidents durant la jornada, podem comprovar com el sector de
serveis continua acumulant el major nombre d’accidents laborals, també mortals. No
obstant això, destaca el gran creixement de
la mortalitat laboral que es produeix en el
sector industrial, un sector amb riscos laborals greus en què qualsevol relaxació en la
qualitat de la prevenció pot donar lloc a la
pèrdua de la vida de les persones treballadores exposades. Concretament, la indústria
catalana ha registrat un total de 21 accidents
mortals durant els primers onze mesos del
2020, davant els 7 que es van notificar en el
mateix període del 2019, la qual cosa suposa
un increment del 200 %.

Per territoris, destaca Tarragona, on han augmentat en un 266 %, ja que s’han produït 11
accidents mortals durant la jornada, 8 més
que en el mateix període del 2019.
Sistema preventiu desastrós
És evident que ens trobem amb un sistema
preventiu desastrós pel que fa a la seva capacitat per protegir la vida, la integritat i la salut
de les persones treballadores, caracteritzat
per la baixa qualitat de les activitats preventives a moltes empreses i per la capacitat que
tenen, conjuntament amb les mútues, per
derivar al sistema públic molts danys a la salut produïts pel treball. Obvien, així, l’obligació
empresarial de revisar i millorar les pràctiques
preventives.
És hora que els governs situïn la protecció de
la vida i de la salut de les persones treballadores entre les prioritats de les polítiques, i
implementin els canvis legals i els sistemes de
vigilància i control del compliment normatiu
que siguin necessaris.
L’increment d’accidents mortals durant la jornada és molt superior a Catalunya que a la resta d’Espanya, on l’increment produït ha estat
del 8,9 %, en el mateix període de referència.
Cal impulsar una estratègia catalana de seguretat i salut en el treball, en compliment del
mandat del Parlament, i per això necessitem
un govern efectiu i uns nous pressupostos de
la Generalitat.
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Rebuig al tancament d’Italco
CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja la decisió de la multinacional Italco
de tancar la planta que té a Sant Quirze del Vallès, amb una plantilla de 246
persones. La direcció de l’empresa ha comunicat avui la seva decisió al ple
del comitè d’empresa, adduint causes econòmiques.
CCOO considera que l’empresa, que produeix roba d’alta costura per a la
firma italiana Ermenegildo Zegna, té futur a Catalunya i exigeix a la direcció que reconsideri aquest plantejament i busqui un nou producte per
garantir la viabilitat de la planta vallesana i dels llocs de treball.
CCOO recorda que la plantilla d’Italco, que pràcticament està integrada
per dones, està molt preparada i ha demostrat àmpliament la seva capacitat i qualitat de treball. Per tot això, exigim a la direcció de l’empresa un
pla industrial de futur per a la planta vallesana, on fa quinze anys hi havia
una plantilla d’unes 1.200 persones.

Mor el delegat de CCOO a Freixenet Francesc Carafí
Francesc Carafí ens va deixar el passat 25 de
gener als seixanta-un anys. El Francesc va ser
delegat de CCOO a l’empresa de caves Freixenet. Persona molt carismàtica i coneguda en el
món del cava, no ha pogut superar l’afectació
de la COVID-19. El trobarem a faltar.

‘Refugiats climàtics, un gran repte
del segle xxi’
(2020, editorial Rayo Verde)

L’autor d’aquest llibre, Miguel Pajares, és llicenciat
en Ciències Biològiques, doctor en Antropologia
Social i president de la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat.
Els refugiats climàtics, gran repte del segle XXI
constitueix un estudi extens sobre les persones
refugiades que fugen dels seus països d’origen a
causa dels impactes del canvi climàtic. Al llarg del
llibre, l’autor ens parla de què és el canvi climàtic i
de què s’ha fet fins ara per combatre’l, i denuncia
la responsabilitat evident dels governs i les institucions internacionals en el desenvolupament de l’amenaça climàtica.
També descriu els impactes del canvi climàtic a diverses zones d’Àfrica,
Àsia i l’Amèrica Llatina: augment del nivell del mar, huracans, pluges torrencials i inundacions; l’expansió de la sequera i la desertificació, o el
perill que manqui aigua i aliments per a la població mundial a la segona part d’aquest segle. Això condueix a l’augment dels desplaçaments
que tenen algun component climàtic a les ciutats i les migracions entre
països.
En les reflexions finals, l’autor planteja una proposta política: el reconeixement del dret a la protecció internacional d’aquestes persones.

CCOO considera il·legal l’ERO
que ha presentat Girbau
Estan tenint lloc les reunions del període de
consultes de l’ERO presentat per Girbau, on
CCOO ha pogut constatar la il·licitud de les
causes al·legades per
l’empresa per justificar
l’extinció de 76 llocs de treball. La causa que esgrimeix l’empresa
per justificar l’expedient és la COVID-19, un motiu pel qual no és
lícit presentar un ERO d’extincions. Un altre aspecte que cal tenir
en compte és que l’empresa al•lega les mateixes causes que ja
va plantejar en l’últim ERTO ETOP. Per tant, no es pot considerar
lícit un ERO d’extincions precedit per un expedient de regulació
temporal per les mateixes causes.
CCOO ha tornat a instar l’empresa a buscar alternatives a
l’extinció traumàtica dels llocs de treball a fi de superar aquesta situació conjuntural de baixada de les comandes, davant la
insistència de la direcció que no hi ha altra solució que extingir
aquests 76 llocs de treball.
En aquest escenari, CCOO no descarta convocar mobilitzacions.

‘Els invisibles: les vides de 31
immigrants a Catalunya’,

d’Andreu Farràs, Pau Farràs, Gemma Varela i Andrea Vargas
(Edicions 62)
El fenomen de la immigració sacseja tot el
món. Cada dia els mitjans publiquen notícies sobre persones que han deixat els
seus països, la immensa majoria, a la força.
Els invisibles: les vides de 31 immigrants a
Catalunya, realitzat per un equip de periodistes, presenta un retrat obert i plural
de la immigració gràcies a les històries de
trenta-un immigrants d’arreu del món,
explicades en primera persona. A partir
d’una sèrie d’entrevistes s’arriba a conèixer per què i com ha
estat la seva decisió de migrar i com han estat acollides a Catalunya.
Les persones entrevistades parlen de les seves vides diferents,
intenses, plenes d’entrebancs, dolor, il·lusions i força de voluntat: com el sirià que va perdre un peu en la seva odissea per
Europa; el manter senegalès que cada dia surt de casa amb el
dubte de si hi tornarà o acabarà al calabós; un noi marroquí que
va arribar sota un camió, una excampiona de natació sincronitzada russa, una periodista mexicana…
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CCOO alerta que a Catalunya l’increment de l’atur
dobla en intensitat el de la resta de l’Estat i s’arriba així
a més de 537.000 persones desocupades
Els resultats de l’Enquesta de població activa del darrer trimestre del 2020 mostren que, en el context de
crisi, es destrueix en primer lloc l’ocupació més precària, que recau, malauradament, en dones i joves.
OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada,
podem dir que per a aquest quart trimestre del
2020 l’ocupació ha crescut en 16.700 persones
(0,5 % més) en relació amb el trimestre anterior.
En termes interanuals, l’ocupació s’ha reduït en
137.500 persones, una caiguda que significa un
4 %. La taxa d’ocupació per al tercer trimestre
del 2020 és del 52,7 % a Catalunya. Aquesta xifra
representa 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,4 punts menys que l’any 2019.
L’increment de l’atur situa Catalunya en més
de mig milió de persones desocupades, és un
trimestre que, malgrat recollir la contractació de la temporada d’hivern, deixa veure les
greus conseqüències de la crisi sanitària generada per la COVID-19.
Les dades de l’Enquesta de població activa
(EPA) mostren les conseqüències de la crisi sanitària amb un increment continuat de l’atur,
amb més de 537.000 persones sense feina, i
en un context dur i incert. L’ocupació precària,
les jornades parcials i els contractes temporals, que afecten majoritàriament les dones i
els joves, són les situacions més vulnerables
i fàcils de destruir. Hi ha més de 150.000 persones afectades per ERTO que no comptabilitzen a les xifres de l’atur i que estan en situació de risc. El model productiu s’evidencia
obsolet i demana canvis en les polítiques
d’inversió per tal que reactivin l’economia.
Així mateix, el model reclama polítiques de
protecció per garantir el manteniment de les
rendes i les polítiques d’ocupació enfocades a
garantir el dret a l’ocupació, especialment de
les persones treballadores més vulnerables.
En aquest sentit, des de CCOO de Catalunya
valorem positivament el paquet de mesures
presentat pel Govern català aquesta setmana, però reclamem més polítiques amb dotació pressupostària que esgotin la capacitat
d’endeutament oferta pel Govern central (2,2
% del PIB, que equival a 5.000 milions d’euros)
i que permetin superar la situació delicada

que viurem els propers mesos, en espera de
les polítiques de reactivació europees, que,
previsiblement, no es materialitzaran fins al
segon semestre del 2021.
ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l’Enquesta de població activa
per al quart trimestre del 2020 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya
ha augmentat un 6,2 % respecte del trimestre
anterior. És a dir, hi ha 31.300 aturats i aturades
més, la qual cosa fa que s’obtingui com a resultat un total de 537.900 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades
ha estat de 3.719.800, amb una taxa d’atur del
16,1 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en
un 13,9 %, 0,6 punts percentuals més que el
trimestre anterior i 3,4 punts percentuals més
que el quart trimestre del 2019. La taxa d’atur
femenina (15 %) creix notablement i s’allunya
de la masculina (12,9 %). En un any l’atur ha
augmentat en 132.100 persones, cosa que
representa una crescuda del 32,6 %. Aquest
augment s’ha donat tant en homes (28 %)
com en dones (37,1 %), però les darreres han
patit un major impacte de la desocupació.

SITUACIÓ PER PROVÍNCIES
L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb
un 19,9 %, seguida de Barcelona (15,1 %), Girona (12,5 %) i Lleida (9,5 %).
CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA
A CATALUNYA
El quart trimestre del 2020, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es
redueix en 64.400 persones respecte d’ara fa
un any (-2,8 %), i el nombre de persones amb
contracte temporal ho fa en 67.100 persones
assalariades (10,7 % de reducció).
La taxa de temporalitat assoleix un 19,8 %,
sent la femenina (21,8 %) notablement superior a la masculina (17,9 %).
En relació amb el tipus de jornada, la xifra
de persones que treballa a jornada parcial es
redueix en 47.100 (-9 %) i el nombre de persones que ho fa a jornada completa cau en
90.500 (-3,1 %) respecte de l’any 2019. La taxa
de parcialitat resulta del 14,2 %, amb una distància de 14 punts percentuals entre homes
(7,6 %) i dones (21,6 %).

9
Núm. 362 - dilluns, 1 de febrer de 2021

QUÈ RECLAMA CCOO DE CATALUNYA?
1. La prioritat en les circumstàncies actuals
recau en les polítiques sanitàries i de prevenció que han de garantir la salut de les persones. Les informacions preocupants que ens
arriben d’Europa sobre la disponibilitat de les
vacunes, que podrien retardar l’assoliment de
l’objectiu d’immunitat col·lectiva, fan encara
més necessàries les mesures de prevenció,
però també de tractament i teràpia, per fer
front als efectes de la pandèmia. Això comporta una dotació pressupostària excepcional
en el sector sanitari i especialment pel que fa
als seus professionals, que porten ja prop d’un
any en condicions de precarietat extrema.
2. La important destrucció d’ocupació al
llarg del darrer any comporta una situació
d’extrema vulnerabilitat per a les persones que
s’han vist apartades del seu lloc de treball. En
la situació actual la possibilitat de trobar una
nova ocupació és molt limitada i, per tant, es
reclamen prestacions contributives i assistencials que ajudin a mantenir les rendes. Així
mateix, la situació de les persones que han vist
suspesa la seva relació laboral per trobar-se en
el marc d’un ERTO és delicada, especialment
la d’aquelles que hi porten més temps. La reducció de la renda disponible al 70 % exigeix
complements que poden facilitar en part el
paquet de mesures aprovat pel Govern, el
qual s’haurà d’ampliar els propers mesos.
3. Tot i que l’aplicació dels ERTO ha facilitat,
per primera vegada en la història de la democràcia, que una crisi econòmica afectés més
l’economia que l’ocupació, també ha posat en

evidència l’extrema precarietat i vulnerabilitat que va instal·lar en el món del treball
la reforma laboral del 2012. En aquest sentit
no hi ha justificació per no incrementar l’SMI
quan aquest garanteix la capacitat adquisitiva
de les rendes més baixes i comporta un element d’estabilitat socioeconòmica. La disponibilitat d’una capacitat de deute del 2,2 % sobre el PIB —és a dir, 5.000 milions d’euros—,
és una oportunitat per ampliar les polítiques
de sosteniment del teixit productiu i de les
rendes que no pot ser ajornada.
4. L’impacte de la crisi en les rendes més
baixes i en les ocupacions més precàries té,
a més, una vessant de gènere i també un
àmbit generacional. Que la parcialitat de
l’ocupació femenina tripliqui la masculina o

Podeu trobar més descomptes i avantatges
en d’altres serveis (de salut, turisme,
automoció, formació, etc.) consultant la
nostra web (www.ccoo.cat/descomptes) o
l’app de CCOO de Catalunya.

que la taxa de temporalitat es trobi 4 punts
per sobre de la dels homes no es pot assumir, i per solucionar aquesta situació calen
polítiques específiques. També la situació de
l’ocupació de les persones joves, amb taxes de
parcialitat i temporalitat que doblen les dels
treballadors i treballadores de més edat reclamen un focus especial. Les polítiques actives
que gestiona el SOC i també les de formació
que es concreten en el marc del Sistema de
formació i qualificació professional de Catalunya han de ser actualitzades per fer front a
l’impacte asimètric sectorial de la pandèmia
i als reptes pendents de la digitalització i del
canvi climàtic. Així mateix, han de tenir com a
objectiu un món del treball inclusiu en el qual
les oportunitats, el salari i l’estabilitat a la feina
no depenguin del sexe o de l’edat.
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La Memòria 2020 del CITE de CCOO posa de manifest
un increment de la precarietat i la indefensió dels
treballadors i treballadores estrangers
Els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19 comporten un increment del
nombre d’atencions i consultes a les oficines del CITE a Catalunya
Durant el 2020, i en plena crisi sanitària generada per la COVID-19, des de les 33 oficines del CITE distribuïdes arreu de Catalunya
es van atendre 11.416 persones, que van
realitzar 19.578 visites i plantejar 32.954 consultes. Això representa un lleuger increment
del nombre de persones ateses respecte del
2019, però un significatiu increment de prop
de 2.600 visites i de gairebé 4.800 consultes
més. Això s’explica pels efectes de la declaració de l’estat d’alarma i l’increment substancial dels tràmits telemàtics, que se suma a
una més gran preocupació de les persones
usuàries del servei respecte de la seva situació
administrativa.
Per nacionalitats ateses, el primer país és el
Marroc, amb un 13 % del total, seguit de Colòmbia (12,40 %), Hondures (8,1 %), Perú (7,7
%) i Veneçuela (6,70 %). Tanmateix, prop del
60 % de les persones que han fet una consulta són llatinoamericanes. Això ha fet que
el percentatge de dones ateses es mantingui
en el 59 % del total de persones assessorades,
a causa del major pes de les dones entre les
persones provinents de països llatinoamericans (el 81 % en el cas d’Hondures, el 65 %
en el cas de Veneçuela i el 64 % en el cas de
Colòmbia, per exemple).
Més situacions d’irregularitat
La memòria també mostra un important increment de les persones sense autorització
administrativa per residir i treballar a l’Estat
espanyol respecte del 2019, que passa del
62,3 % al 66,3 %, en part a conseqüència del
manteniment de noves arribades prèvies al
tancament de fronteres a partir del mes de
març, però també de l’existència d’una bossa
de persones que no han pogut regularitzar la
seva situació per les dificultats que genera un
mercat de treball de baixa qualitat, atès que
es requereix un contracte d’un any a jornada

completa. Aquesta situació s’ha vist agreujada per l’aturada generalitzada de l’economia i
per la crisi econòmica i social que ha implicat
la pandèmia, i pot comportar un increment
important de persones que puguin caure en
la irregularitat sobrevinguda.
En aquest sentit, gairebé el 33,1 % de les consultes ateses tenen a veure amb temes relacionats amb les vies per regularitzar la seva
situació administrativa: el 23,5 % sobre arrelament social, el 9 % sobre altres formes de
regularització vinculades a la petició d’asil o
protecció internacional i el 0,6 % sobre arrelament laboral.
D’altra banda, es manté el nombre de persones que treballa respecte de l’any anterior,
el 46 %, però s’incrementen de manera important les que ho fan de manera irregular,
el 69 %.
El principal sector d’ocupació és el treball de
la llar, que ocupa el 36,8 % de les persones
que treballen, el 95 % dones. També és el primer sector pel que fa a treball irregular, amb
el 42,2 % del total de les persones que treballen de manera irregular. El segon sector correspon a altres serveis, amb el 19,30 %, seguit
de l’hostaleria, amb el 10,9 %.
Essencials, però invisibles
Es manté, doncs, la tipologia d’anys anteriors
de la persona atesa al CITE: una dona llatinoamericana, sense autorització administrativa, que treballa de manera irregular en el
sector del treball de la llar. Volem destacar
el que això significa de situació precària, ja
que la precarietat i la invisibilitat del sector se
sumen a les que ja comporta per si mateixa
la situació d’irregularitat administrativa, i que
s’ha agreujat molt per la situació generada
per la crisi sanitària.

En aquest sentit, la crisi sanitària ha posat de
manifest sectors productius que s’han demostrat essencials per al manteniment de la
nostra societat, molts d’ells amb una presència molt important de persones estrangeres,
com és el cas del treball de la llar i les cures o
les residències de gent gran. Molts d’aquests
llocs estan ocupats per persones sense autorització administrativa, amb el que això comporta de vulneració de drets i d’explotació
laboral, i d’impossibilitat d’acollir-se a les ajudes extraordinàries decretades amb motiu
de la pandèmia.
CCOO reitera la demanda al Govern de l’Estat
espanyol perquè promogui les mesures extraordinàries que permetin la regularització
d’aquestes treballadores essencials sense autorització administrativa. Regularitzar-les no
només permet donar resposta a necessitats
estructurals de la nostra societat, com ho és la
gestió de les cures, sinó que és, principalment,
una qüestió de drets humans per garantir-los
una vida digna.
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Especial Residències de
temps lliure 2021
Com altres anys, des de CCOO posem a disposició dels afiliats i afiliades unes places per al període d’estiu que es
reserven mitjançant una sol·licitud específica i que es concedeixen per sorteig.
Atesa la situació actual, tot el relacionat amb les residències de temps lliure estarà sotmès a l’evolució de la pandèmia
(COVID-19) i a les mesures sanitàries que puguin establir les autoritats del nostre país.
Tota la informació, les sol·licituds específiques per a cada residència, els preus i les condicions es poden consultar a:
www.ccoo.cat/tempslliure.
Les sol·licituds es poden trametre a partir de l’11 de gener i fins al 12 de març del 2021 (ambdós inclosos).

QUIN PROCEDIMENT S’HA DE SEGUIR?
Les sol·licituds s’han d’emplenar i trametre:
— per correu electrònic a: tempslliure@ccoo.cat (escanejades amb
bona resolució)
— excepcionalment, per correu postal a:
CCOO DE CATALUNYA - SERVEI DE TEMPS LLIURE
Via Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona
No es poden presentar personalment.
IMPORTANT! Cal llegir detingudament les normes que regeixen les
sol·licituds, que figuren en aquest enllaç
i l’informació sobre protecció de dades que figura en aquest enllaç
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:
Per a totes les residències:
— Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de totes les persones
acompanyants majors de catorze anys.
— Fotocòpia de l’últim rebut de quotes o un altre justificant (certificat
del sindicat o fotocòpia de l’última nòmina).
Per a les residències on es facin descomptes:
— Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
— Fotocòpia del carnet de discapacitat.
Les consultes s’atendran a l’adreça de correu electrònic
tempslliure@ccoo.cat.
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RESIDÈNCIES DE PLATJA
PANXÓN (Pontevedra)

EL PUIG VALHOTEL (València)

Rúa Cansadoura, 2 - 36340 Nigrán

Camí del Mar, s/n - 46540 El Puig (València)

Tel.: 886 120 694 - 886 120 695

www.valhotel.es

rtlpanxon@xunta.gal

Residència situada a primera línia de la platja, a 2
km del poble i a 14 km de València. Té una parada
d’autobús a la porta de la residència que facilita els
desplaçaments.

La residència Panxón es troba al municipi
de Nigrán, a 15 km de Vigo. Està situada
a primera línia de mar, arran de la costa i
molt a prop de Portugal.

Disposa de wifi a tot l’edifici, piscina, servei de cafeteria, recepció les 24 hores,
pàrquing, bugaderia i parc infantil.

Disposa d’habitacions de 2, 3 i 4 places. Les habitacions quàdruples
només poden estar ocupades per 2 adults i 2 nens menors de 12 anys.
Té sala de TV i jocs, i cafeteria.

Les habitacions disposen de bany, televisió i aire condicionat.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places, i fins a 5 per adaptar-se a tota mena de famílies, a
més de 10 habitacions condicionades per a persones amb mobilitat reduïda.

S’hi pot gaudir de torns de 9/10 dies, en temporada alta. La primera
quinzena d’agost hi tenen preferència les famílies nombroses.

HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries)

RESIDÈNCIES DE MUNTANYA

Lugar Riospaso, s/n - 33628 Lena (Astúries)
Tel.: 985 496 414
www.hosteriadelhuerna.es

MORILLO DE TOU (Osca)
Carretera A-138 (de Barbastro a Aïnsa), km 41,8 22395 Morillo de Tou
Tel.: 974 500 793
info@morillodetou.com / www.morillodetou.com
Residència situada al municipi d’Aïnsa (Osca), a
la riba de l’embassament de Mediano, al Pirineu
aragonès. Era un antic poble deshabitat, ara rehabilitat íntegrament per CCOO.
Disposa de piscina, àmplies zones verdes i jardins amb miradors, així com zones
amb gronxadors i animació per als infants. Es pot accedir amb cotxe fins a la
mateixa porta.
L’Hostal Forestal disposa de 2 àmplies sales d’estar amb TV. La planta baixa,
reformada recentment, té 3 habitacions amb bany i TV, adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda. A les plantes superiors s’ubiquen les altres habitacions
(dobles, triples i quàdruples), totes amb bany privat.

Residència situada en ple cor de la serralada
Cantàbrica, es troba dins del Parc Natural Las Ubiñas
- La Mesa, on hi ha la vall del riu Huerna, un reducte
d’altes muntanyes i boscos.
Les instal·lacions disposen d’àmplies sales d’estar amb xemeneia. El restaurant
ofereix una cuina regional elaborada amb productes de qualitat.
Té 32 habitacions dobles amb possibilitat d’afegir-hi un llit supletori; totes
disposen de bany privat, telèfon i televisió.

O CARBALLIÑO (Ourense)
Zona del Parque, s/n - 32500 O Carballiño (Ourense)
Tel.: 988 270 200
rtlcarballino@xunta.gal
La residència està situada al municipi d’O Carballiño,
a la província d’Ourense, en un gran parc. Està
ben comunicada amb les platges i les ciutats
emblemàtiques galleges.
Té sala de TV i jocs, cafeteria i animació.

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Terol)
Subida a la Ermita, s/n - 44366 Orihuela
del Tremedal (Terol)

Disposa d’habitacions d’1, 2 i 4 places. S’hi pot gaudir de torns de 9/10 dies,
en temporada alta. La primera quinzena d’agost tenen preferència les famílies
nombroses.

www.residenciadetiempolibre.es
Tel.: 978 714 026 - 606 34 69 11

LA CASONA DEL PINAR (Segòvia)

Residència situada a la serra d’Albarrasí,
a 35 km d’Albarrasí, a 65 km de Terol i a 1
km del poble d’Orihuela del Tremedal.

Calzada, s/n - 40410 San Rafael (Segòvia)

Es troba a 1.500 m d’altitud, rodejada d’extenses pinedes i bonics
prats. La piscina municipal és a 1 km. S’hi organitzen activitats,
excursions i rutes de senderisme.
Disposa d’habitacions d’1, 2, 3 i 4 places, menjador, bar-cafeteria,
sala d’estar o lectura i sales de TV, de jocs i d’actes. A més, hi ha una
zona per jugar a la petanca i un parc infantil.

Tel.: 921 171 412
http://www.lacasonasanrafael.com/centro-de-vacaciones/
La Casona del Pinar està situada dins d’una gran pineda
a la serra de Guadarrama, al costat del nucli urbà de San
Rafael - El Espinar (Segòvia). És a 60 km de Madrid i a 32 km
de Segòvia.
Disposa de sala de TV i de jocs, cafeteria i instal·lacions esportives, parc infantil i piscina.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places.

