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Jornada mundial convocada per la Confederació
Sindical Internacional

El 7 d’octubre tots i totes ens
mobilitzem a favor del treball digne
Segurament us pregunteu què
podeu fer contra l’explotació laboral i la pobresa, contra el treball
sense drets al món, també al nostre país. Doncs, apunteu-vos la
data del 7 d’octubre. Aquest dia tindrà lloc la Jornada mundial pel treball digne, convocada per la
Confederació
Sindical
Internacional. És un petit pas, però
molt important per començar a
canviar les coses.
El treball digne o decent és aquella
ocupació que permet a una persona viure dignament. Així ho defineix
l’Organització Internacional del
Treball (OIT), que va introduir
aquest concepte per primer cop
l’any 1999. Consta de quatre components com són l’ocupació, els
drets, la protecció i el diàleg, i tots
quatre són clau per crear millors
perspectives de progrés social i
desenvolupament. El treball digne
és essencial per eradicar la pobresa, millorar la vida d’homes i dones
i permetre que les persones visquin
en pau i dignitat.
Lamentablement la crua realitat
ens allunya d’aquest objectiu. El
creixement econòmic mundial no
ha tingut com a efecte una millora
del nivell de vida de la majoria de la
població del món. A més d’un atur
sagnant, moltes persones estan

subocupades o simplement no
cobren el que els correspondria pel
treball realitzat.
Les dades són contundents. La
meitat de la força laboral mundial
guanya menys de dos dòlars al dia.
Dotze milions i mig d’homes i
dones treballen en condicions d’esclavitud i 200 milions de nens
menors de 15 anys treballen, en
lloc d’assistir a l’escola. 2,2 milions
de persones moren cada any per
causa d’accidents i malalties laborals. La població de països desenvolupats i en desenvolupament treballa més hores per menys diners i
cada vegada són més les persones,
majoritàriament dones, que es
veuen obligades a guanyar-se la
vida en l’economia submergida,
sense protecció social ni drets, i
amb ocupacions molt precàries. La
manca de treball digne és sinònim
de pobresa.
Segons dades del baròmetre social
d’Espanya, ja són nou milions de
persones les que viuen en situació
o risc de pobresa al nostre país.
Moltes són persones amb ocupacions mal remunerades i molt precàries. Normalment són dones,
joves, en bona part immigrants,
que combinen períodes d’atur i
ocupació temporal. En aquest segment aniria des de gent que es

troba en la indigència, passant per
l’economia submergida i arribant
fins i tot a mileuristes amb fortes
despeses com l’habitatge i càrregues familiars.
De fet, els salaris estan perdent pes
progressivament en el repartiment
de la renda nacional.
La
Confederació
Sindical
Internacional és l’organització sindical a nivell mundial que representa els interessos de 168 milions
de treballadors i treballadores de
155 països i territoris i compta amb
311 organitzacions sindicals afiliades, on es troba CCOO. Ara la CSI
ha acollit l’enorme responsabilitat
de convocar el proper 7 d’octubre
una jornada mundial d’acció per a
la universalització de les Normes
Fonamentals del Treball i el compliment dels Objectius del Mil·lenni.
Els sindicats que a Catalunya formen part de la Confederació
Sindical Internacional, CCOO, UGT i
USOC, organitzem de manera unitària les activitats que tindran lloc el
proper 7 d’octubre amb motiu de la
Jornada mundial pel treball digne.
S’estan recollint les màximes adhesions, així com la implicació de les
institucions, partits polítics i organitzacions socials i cíviques. Tothom
qui formi part del món del treball
està cridat a participar-hi.

editorial
El treball digne,
un objectiu de tots
La primera acció internacional
convocada per la Confederació
Sindical
Internacional
(CSI) té un
objectiu sens
dubte encertat.
La Jornada
Mundial pel
Treball Digne
ens afecta a tots i a totes aquí i
arreu. La defensa del treball
digne és una resposta clara a la
globalització sense drets ni
regles. És la defensa de la lluita
contra les desigualtats a escala
mundial, entre els països i dins
de cada país. Significa, també,
la defensa dels drets dels
pobles oprimits i explotats, però
alhora és la defensa dels
col·lectius més desafavorits a
l’interior de cada país.
Per això és una aposta sindical
forta, per la solidaritat amb tots i
amb nosaltres mateixos.
A casa nostra la Jornada se
centra en la lluita contra la
sinistralitat laboral, l’eliminació
del treball no declarat i la reducció de la temporalitat i contra
les directives de la UE com la
del temps de treball (o de les 65
hores) o la de la vergonya (sobre
la immigració).
El 7 d’octubre participem tots
en les mobilitzacions!

L’agenda de la Jornada Mundial
Dilluns, 6 d’octubre. 11.30 hores. Acte institucional a Barcelona, on es farà el canvi de nom del carrer del Pont
del Treball pel carrer del Pont del Treball Digne. A l’acte assistiran l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el secretari general de la CSI, Guy Ryder.
Dimarts, 7 d’octubre. 12.00 hores. Aturades i concentracions de 5 minuts a totes les empreses i administracions, on es llegirà el Manifest conjunt pel treball digne.

18.30 hores. Manifestació pel treball digne. Punt de concentració: Via Laietana/carrer Jonqueres.
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més.....
Rebuig a l’anunci de tancament de
Freudenberg
Freudenberg España Componentes ha
anunciat la decisió de tancar la planta
que té a la Zona Franca de Barcelona
adduint raons d’inviabilitat. CCOO considera del tot inacceptable el tancament, i
recorda que el grup Freudenberg és una
multinacional potent en creixement dins
el sector de la fabricació de teixits especials. Per això, el sindicat exigeix a la
multinacional que es replantegi la decisió i busqui alternatives industrials que
permetin garantir l’ocupació actual de la
planta, que compta amb una plantilla de
121 treballadors fixos i 20 amb contracte temporal.

Celebrada els dies 26 i 27 de setembre a Barcelona

Assemblea nacional d’Acció Jove
Prop de 200 delegats i representants dels joves en les
federacions i unions de CCOO
de Catalunya van reunir-se el
passat cap de setmana en la
segona Assemblea nacional
d’Acció Jove.
La trobada es va fer a la seu
de Barcelona, el divendres 26
i el dissabte 27 de setembre, i

gurat al vestíbul de la seu de
CCOO.
Els joves han estat reflexionant sobre la precarietat que
els afecta, especialment en la
seva incorporació al mercat
laboral, i més en l’actual
escenari de crisi econòmica.
Amb el pas del temps, quan
els treballadors han començat

Lliurament de claus de 40 habitatges
protegits a Vilanova del Camí
La cooperativa de CCOO de Catalunya,
Habitatge Entorn, va lliurar el 25 de
setembre els 40 habitatges amb protecció oficial que han estat construïts a la
població de Vilanova del Camí (Anoia).
Els habitatges tenen una superfície mitjana de 89,48 m2 útils, aparcament i
traster, i un preu mitjà de 142.585
euros. L’acte d’entrega va comptar amb
la presència, entre d’altres, de l’alcalde
del municipi, Joan Vich, i el secretari
general de CCOO de Catalunya, Joan
Coscubiela.
Llibret sobre la Llei d’igualtat dirigit a
treballadores immigrades
CCOO de Catalunya ha publicat un llibret
en set idiomes (català, castellà, àrab,
anglès, francès, rus i xinès) dirigit a
dones treballadores immigrades, on
s’expliquen els canvis i les millores derivats de l’aprovació de la Llei per a la
igualtat efectiva entre dones i homes al
centre de treball. El llibret ha estat editat
amb la col·laboració de la Secretaria per
a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya, i en menys d’un mes s’han
esgotat els primers 5.000 exemplars. El
sindicat ja està preparant la publicació
d’una segona edició.

va servir per tractar diferents
temes que afecten el jovent
avui. Aquesta assemblea
nacional s’emmarca dintre
del procés del 9è Congrés de
CCOO de Catalunya, que tindrà lloc al mes de desembre.
Amb el lema “20.782, som
present, conquerim futur”, la
branca juvenil de CCOO donava a conèixer que hi ha més
de vint mil afiliats menors de
30 anys. Aquesta xifra serveix
per fer visible, a dins i a fora
del sindicat, l’aposta de molta
gent jove pels principis i el
suport de CCOO. Dintre d’aquest objectiu de promoció i
difusió, també s’inclou l’exposició itinerant que s’ha inau-

a assumir càrregues familiars, no han pogut desfer-se
dels contractes escombraria, i
la precarietat ha esdevingut
un problema generacional.
Per això, en les sessions i els
debats, amb la perspectiva de
l’ànalisi del present i les propostes de futur, s’ha reivindicat la validesa d’un nou
model econòmic, que afavoreixi els contractes estables,
els salaris dignes i els serveis
públics de qualitat.
L’Assemblea nacional ha servit per donar el relleu a
Andrés Querol, que havia
estat coordinador d’Acció
Jove des del 2004, i ara s’incorpora un equip amb moltes

ganes de defensar els interessos de la joventut treballadora de Catalunya, , encapçalat per Tània Pérez.
Tania Pérez Díaz, va nèixer el
22 de març de 1982.
Actualment estudia Relacions
Laborals a la Universitat de
Barcelona. Afiliada a la
Comissió Obrera Nacional de
Catalunya des de l’any 2000,
va començar fent tasques
voluntàries com assessora
laboral a la unió intercomarcal
del Vallès Oriental. La seva
experiència
associativa
comença a Acció Jove el
2003 com a tècnica de suport
de l’entitat. Poc desprès assumeix la responsabilitat
d’Organització i Recursos
d’Acció Jove. A partir d’aquell
moment passa a ser membre
del consell Nacional de la
CONC i fou membre del
secretariat del Consell de
Joventut de Barcelona. El 27
de setembre del 2008 assumeix la direcció d’Acció Jove
com a Coordinadora Nacional.
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Les federacions d’Ensenyament de Catalunya de
CCOO i UGT proposen accions, mobilitzacions i
consulta als treballadors i treballadores del
sector davant la LEC
CCOO i UGT, davant la imminent entrada al Parlament del
projecte de Llei de Catalunya
aprovat pel Govern, han convocat tots els treballadors i treballadores de l’educació i a la ciutadania en general a manifestar-se en favor d’una llei que
sigui útil, que respongui a l’esperit del Pacte Nacional per a
l’Educació i que possibiliti una

necessitat de trobar solucions
a les millores que l’educació
del nostre país necessita per
donar resposta a tot l’alumnat,
garantint l’èxit educatiu per a
tots i totes amb independència
del sector social del qual provinguin.
També volem que els professionals de l’educació vegin
reflectides en aquesta llei les

sant mobilitzacions i accions
que ens permetin aconseguir
una llei útil.

millora real de la qualitat i l’equitat educatives.
El tortuós camí d’aquesta llei,
amb unes propostes de bases
que van provocar el rebuig
majoritari dels treballadors i
treballadores de l’educació i la
vaga del 14 de febrer, així com
un avantprojecte que semblava recuperar alguns aspectes
centrals, com ara la configuració del servei públic educatiu,
s’ha vist frustrat amb l’aprovació d’un projecte que, lamentablement, no avança en la
configuració d’un model propi
per a Catalunya, orientat a l’equitat i que respongui de
manera efectiva als problemes
reals de l’educació.
CCOO i UGT valorem aquesta
proposta de llei des de la

seves legítimes aspiracions de
millora. En aquest sentit reivindiquem la negociació d’un
estatut de la funció docent.

2. Realitzar actes conjunts amb
tota la comunitat educativa per
donar suport a aquestes reivindicacions.
3. Presentació d’esmenes a la
llei als grups parlamentaris.
4. Convocar una jornada de
mobilització i vaga general de
l’educació el 13 de novembre.
5. En el cas que aquestes
accions no tinguin resultats
positius, continuar convocant
jornades de vaga.

Per tot això, ambdós sindicats
convoquen tots els professionals de l’educació, la comunitat
educativa i tota la ciutadania a
implicar-se i mobilitzar-se per
garantir una llei útil. Cal que,
molt especialment, els treballadors i treballadores de l’educació facin una acció responsable
de participació, diguin la seva i
facin sentir amb força la seva
veu en relació amb els continguts de la llei, fent propostes
per donar força al caràcter
públic de l’educació, incidint
perquè la llei possibiliti millores
laborals i professionals i impul-

ACCIONS CONJUNTES
CCOO I UGT

DE

1. Recollir signatures per donar
suport a les propostes de millora elaborades per les entitats
de la comunitat educativa.

El 22 de setembre es va iniciar
el debat i la consulta als centres i a l’afiliació, el 15 d’octubre es tancarà aquesta consulta i, finalment, el 22 d’octubre
es faran públics els resultats i
les propostes que definiran les
accions que s’han de seguir.

CCOO signa un acord amb
AENA per assegurar que la
posada en funcionament
de la nova terminal del
Prat es faci amb totes les
garanties laborals
CCOO de Catalunya ha signat, juntament amb la UGT, un acord amb AENA
perquè en la posada en servei de la
nova terminal de l’Aeroport de
Barcelona es compleixin tots els drets
dels treballadors i les treballadores.
Actualment hi ha unes 360 empreses
que desenvolupen les seves activitats
econòmiques com a serveis o concessions a l’Aeroport, fet que representa
un 6,2% del producte interior brut (PIB)
de Catalunya i que augmentarà amb la
nova terminal.
Amb la signatura del conveni entre
CCOO, UGT i AENA es crea una comissió que farà el seguiment de les contractacions dels serveis externs de la
nova terminal de l’Aeroport. En aquesta comissió es podran formular propostes i recomanacions, a banda de
ser un fòrum d’intercanvi d’experiències i de seguiment de les actuacions
que es duguin a terme.
S’analitzaran de forma específica les
noves contractacions dels serveis

externs necessaris per al funcionament
de la terminal, es posarà una atenció
especial al compliment per part de les
empreses contractistes de la legislació
laboral vigent i es potenciarà l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació.
La nova terminal entrarà en funcionament l’estiu del 2009 i suposarà la
creació d’uns 10.000 llocs de treball,
que s’hauran d’afegir als 15.000 ja
existents actualment i que convertiran
les instal·lacions aeroportuàries en un
dels principals centres de treball de
Catalunya.
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Manifest signat per CCOO de Catalunya, IEC, Òmnium Cultural, UGT de Catalunya,
Unió de Pagesos i USOC

COMPLIMENT DE L’ESTATUT I FINANÇAMENT JUST
PER UNA SOCIETAT CATALANA MÉS COHESIONADA
En els propers mesos, la
societat catalana viurà
moments decisius per al
seu futur en un entorn econòmic i polític molt complex
i difícil agreujat per l’impacte de la crisi econòmica.
Catalunya només ha superat els reptes importants
quan hem estat capaços
de generar espais transversals i plurals d’unitat i quan
el conjunt de la societat
s’ha implicat a través de
les organitzacions socials i
cíviques de tota mena.
Les organitzacions que signem aquesta declaració
tenim opinions diferents
sobre el futur polític de
Catalunya i la seva inserció
a la Unió Europea i al Món.
Fins i tot, en molts casos,
les persones que conformen les nostres organitzacions, que són diverses i
plurals, tenen també opinions diverses entre si.
Però en aquests moments
volem posar-nos d’acord en
allò que ens uneix, per tenir
més força col•lectiva per
encarar aquests reptes, per
incidir en les organitzacions
polítiques catalanes que
legítimament ens representen i per evitar que les
seves posicions estiguin
marcades per les partidistes pugnes electorals.
L’Estatut d’autonomia de
Catalunya està pendent de
la sentència del Tribunal
Constitucional, que ha de
resoldre els diferents recursos plantejats. Amb inde-

pendència de l’opinió que
cadascú pugui tenir sobre
els seus continguts i el
nivell d’autogovern assolits
en aquesta Llei, el cert és
que l’Estatut d’autonomia
és l’expressió de la voluntat democràtica dels representants de la ciutadania
de Catalunya, aprovada per
les Corts Generals i ratificada en referèndum pel
poble de Catalunya. I és
aquesta legitimitat democràtica i voluntat de les institucions i la societat catalana la que exigim que el
Tribunal Constitucional respecti mantenint el nivell
d’autogovern que l’Estatut
de Catalunya ha recollit.
En aquests moments s’estan duent a terme les negociacions per a un nou
model de finançament
autonòmic. És una obligació legal que es desprèn
del mateix Estatut d’autonomia de Catalunya vigent i
és una necessitat social de
primer ordre. L’actual
model de finançament
comporta una distribució
de recursos injusta per a
Catalunya en la mesura
que penalitza els seus ciutadans a rebre uns recursos per persona molt inferiors a la seva aportació
fiscal. Aquest model injust
afecta sobretot aquells
sectors de la societat catalana que, amb menys
recursos propis, més depenen de les actuacions dels
poders públics per donar
cobertura a les seves
necessitats socials. I, a

més de ser injust, sota una
falsa idea de solidaritat
interterritorial,
aquest model desincentiva
la necessària cultura de
l’esforç i la responsabilitat
fiscal dels pobles, clau per
al progrés efectiu.
Per això volem exigir un
nou model de finançament
que sigui respectuós amb
l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, que ampliï l’autogovern fiscal de
Catalunya, amb més recursos en correspondència
amb la seva capacitat tributària, i que doti la
Generalitat de Catalunya
dels instruments previstos
en l’Estatut perquè actuï
com a administració única
en termes fiscals. I, per
sobre de tot, que atorgui els
recursos suficients per
garantir les inversions que
Catalunya necessita per
continuar desenvolupant-se
i garantir els drets socials
bàsics dels seus ciutadans.
Aquesta necessitat no pot
esperar, i menys en un
moment de crisi econòmica
que incrementa les necessitats socials alhora que
penalitza els ingressos fiscals de les comunitats autònomes i els ajuntaments,
que són les administracions
més properes a les persones i les que primer reben
les seves exigències.
Volem reclamar de les forces polítiques catalanes la
màxima unitat per encarar
aquests reptes i prendre
decisions i el compromís

que escoltaran l’opinió de
les organitzacions socials i
cíviques de Catalunya. Per
la nostra part, ens comprometem a mantenir aquest
espai social i cívic unitari
mentre no hi hagi garanties
plenes de respecte a
l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i que s’ha assolit
un acord de finançament
satisfactori.
Al mateix temps, volem cridar l’atenció al conjunt de
forces polítiques i socials
espanyoles dels riscos
d’una ruptura de les regles
de joc democràtiques. Més
enllà de l’opinió que cadascú de nosaltres tenim sobre
el futur de Catalunya, les
organitzacions que signem
aquesta declaració volem
destacar la gravetat que
comportaria el fet que una
Llei, fruit d’un important
pacte polític, com l’Estatut
d’autonomia de Catalunya,
que ha rebut el suport del
Parlament de Catalunya i
del Parlament espanyol i
que ha estat ratificada per
la sobirania de la ciutadania
de Catalunya en referèndum
no fos respectada en els
seus continguts de més
autogovern per a Catalunya
i un millor i més just finançament per part de les institucions de l’Estat espanyol.

Entitats sotasignants:
CCOO, IEC, ÒMNIUM
CULTURAL, UGT, UNIÓ
DE PAGESOS i USOC

