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Concentració per exigir solucions per
l’educació, davant el Parlament,
el 30 de novembre
L’Associació de Joves Estudiants de
Catalunya (AJEC), la Federació
d’Associacions de Mares i Pares de
Catalunya (FAPAC), la Federació
d’Associacions de Pares d’Educació
Secundària (FAPAES), la Federació
de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya (MRP),
Comissions Obreres (CCOO) i la Unió
General de Treballadors (UGT) proposem conjuntament esmenes a la

s’ha de fer millorant els instruments
per garantir l’escolarització equilibrada, garantint els instruments per
a la planificació i la participació en
aquesta escolarització, desenvolupant el concepte de contracte-programa per als centres concertats,
garantint la qualitat educativa amb
ràtios adequades i condicions
materials i recursos professionals
adequats per a la inclusió educativa

ticipació democràtica de tots els
agents implicats de la comunitat
educativa.
Demanem, també, el foment de
nous espais de participació que
transcendeixin els centres educatius per generar més complicitats i
treball en comú amb altres agents
educatius. L’educació va més enllà
de l’escola, i així ho ha d’expressar
la LEC.

Solucions per l’educació, ja!
Concentració el diumenge, 30 de novembre de 2008,
12.00 h davant el Parlament de Catalunya. Barcelona
LEC als grups parlamentaris i convoquem a la ciutadania a una gran
concentració davant del Parlament
el proper dia 30 de novembre, a les
12 del migdia, per donar suport a
aquestes esmenes. L’objectiu és
millorar la Llei i exposar al Govern i
al Parlament els problemes que
tenen els centres educatius.
FONAMENTS DE LES ESMENES
El servei públic d’educació ha d’acollir el caràcter públic i gratuït de
l’educació, definit com un dret de
ciutadania i on tots els centres que
es financin amb fons públics garanteixin condicions d’igualtat i d’equitat per atendre tot l’alumnat. I això

i l’atenció a la diversitat, i recollint
el compromís de l’administració
educativa de fer, de l’escola pública, referent de qualitat del servei
públic d’educació.
Cal la participació de tots els sectors implicats en l’educació, amb la
garantia de la participació democràtica dels professionals de l’educació, mares i pares i alumnat i personal d’administració i serveis.
En el marc de la cultura de l’avaluació, que ha d’impregnar el conjunt
del sistema, és imprescindible establir de manera precisa instruments
que garanteixin la transparència de
tots els processos i, per tant, la par-

En relació amb el finançament de
l’educació, el compromís establert
en el Pacte Nacional per a
l’Educació d’arribar al 6% del PIB
ha de ser recollit per la Llei i assumit pel Parlament. Per garantir la
cohesió social i el desenvolupament
econòmic, l’educació ha de ser una
prioritat i s’ha d’avançar en la seva
gratuïtat i en la seva millora.
En relació amb la laïcitat, l’educació
pública s’ha de sustentar en els
valors democràtics, de respecte, de
solidaritat i de lliure pensament, en
la qual totes les opcions religioses i
ideològiques es puguin expressar
de forma lliure i responsable.

El Congrés de CCOO
en directe per Internet
El dies 3 i 4 de desembre se celebra al Palau de Congressos
de Barcelona el 9è Congrés de CCOO de Catalunya. Com a
novetat us informem que aquest congrés el podreu seguir en
directe a través del canal de televisió per Internet “Visió
Sindical”, que trobeu al web de CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat. Tot el congrés en directe i en obert.

editorial
L’educació
és un problema
de tots i totes
L’educació no és un problema
només dels mestres. És un dels
principals reptes del conjunt de la
societat, tant per garantir el seu
futur social com l’econòmic. Un
país amb una educació de primera
és sinònim de país capdavanter.
Per això, avui, a Catalunya, el tema
de la Llei d’educació que impulsa
el conseller Maragall és un problema que ens afecta a tots i totes.
El projecte de llei ataca les bases
del Pacte Nacional per a
l’Educació, que va significar un
consens de la comunitat educativa.

La proposta que el conseller ha
pactat de sota mà amb CiU significa la consolidació de la doble
xarxa educativa, finançada amb
diners públics, i la segregació dels
nois i noies en funció de la seva
posició econòmica i social de partida, a més del manteniment d’una
situació de finançament insuficient
de l’ensenyament públic, que ha
estat clau en la deficient situació
actual de l’educació a Catalunya.
És per això que el diumenge dia
30 hem d’anar tots i totes a exigir, a les 12 h, davant del
Parlament de Catalunya, la retirada d’aquesta Llei d’educació.
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més.....

Unes 40.000 persones es manifesten a Barcelona
en defensa de l’ocupació i la indústria

Allau d’expedients de regulació en
empreses catalanes
Finalment, Nissan ha presentat l’expedient de regulació (ERO) anunciat fa
unes quantes setmanes, expedient que
CCOO rebutja de ple, insistint en la
necessitat que es presenti un veritable
pla industrial de futur.
D’altra banda, la Generalitat ja ha
acceptat parcialment l’ERO temporal
de SEAT, que s’ha començat a aplicar
de forma immediata.
En el cas de Tyco, que havia anunciat
acomiadaments a la planta de
Montcada i Reixac i a les oficines de
Barcelona, a més del tancament de la
fàbrica de Berga, s’ha arribat a un principi d’acord que inclou plans industrials
per a les factories de Berga i de
Montcada i un pla social amb jubilacions i baixes incentivades voluntàries.

Barcelona va acollir el passat
dimecres, 5 de novembre, una
gran manifestació en defensa
de l’ocupació i la indústria que
va aplegar unes 40.000 persones. La manifestació, convocada per CCOO i UGT, anava
especialment destinada a tots
els treballadors i treballadores
que pateixen els efectes de la

Mobilitzacions a Aconda Paper
El Comitè de l’empresa gironina
Aconda Paper ha convocat mobilitzacions per evitar la pèrdua dels llocs de
treball. El passat dia 5, els treballadors
van viatjar des de Flaçà a Barcelona
per participar en la gran concentració
en defensa de la indústria i l’ocupació.
Igualment, el 7 de novembre es van
manifestar pels carrers de Girona.
L’objectiu d’aquestes accions és
demanar a la Generalitat una solució
urgent, per tal d’afavorir la viabilitat
d’una paperera de la qual depenen
240 famílies.

Fotos: MJ Mora

Protestes per la falta de seguretat
a les botigues Schlecker
CCOO ha denunciat la falta de seguretat a les botigues Schlecker, ja que, a
causa de la reducció sistemàtica de
personal i els horaris de la plantilla,
moltes vegades les treballadores es
queden soles al seu lloc de treball.
Aquest fet ha comportat una onada
d’atracaments en aquests establiments; han estat més de 100 en tres
mesos, alguns dels quals amb violència. CCOO demana a l’empresa que
posi les mesures de seguretat oportunes per evitar aquesta desprotecció.
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crisi amb expedients de regulació i acomiadaments. La
manifestació va estar encapçalada pels secretaris generals
d’ambdós sindicats, Joan
Coscubiela i Josep Maria Àlvarez, i per representants sindicals de sectors i empreses
afectades per expedients, com
és el cas de Nissan, Frigo, Seat,

Tyco, Pirelli, Aconda Paper, etc.
La manifestació va servir per
deixar clar que els treballadors
no volen pagar una crisi que ells
no han creat i reclamar mesures efectives a les administracions per tal d’evitar la preocupant pèrdua de llocs de treball a
Catalunya en tots els sectors
productius i de serveis.
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CCOO presenta un llibre sobre
l’obra gràfica del sindicat
El 25 de novembre es presenta
al Museu d’Història de
Catalunya el llibre “Una presència decisiva. Crònica gràfica de
CCOO de Catalunya (19642008)”. Es tracta d’un recull d’imatges representatives de la
història del sindicat en els
últims quaranta anys. L’acte
començarà a dos quarts de set
del vespre i comptarà amb les
intervencions
d’Agustí
Alcoberro, director del Museu
d’Història de Catalunya, Ton
Barnils, editor d’Edicions Dau,

Toni Miserachs, dissenyadora
del llibre, Pere Ysàs, professor
d’Història Contemporània de la
UAB, i Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de
Catalunya.
Aquest volum, publicat per
Edicions Dau, conté unes 200
fotografies i documents gràfics
que testimonien uns fets rellevants en la vida de CCOO. Amb
pròleg de José Montilla, president de la Generalitat, i de Joan
Coscubiela, els textos són obra
de Javier Tébar i Alfons

Jornada sobre la
participació de la
immigració en el
sindicat

Labrador, i la introducció va a
càrrec de Pere Ysàs.
Amb 166 pàgines, el llibre conté
descripcions de tot el material
gràfic en català, castellà i
anglès. Es tracta d’una obra que
realment és una referència per
a qualsevol persona interessada en la història sindical recent
a Catalunya.

El nostre Servei Lingüístic fa 20 anys
Aquest mes de novembre el
Servei Lingüístic de CCOO de
Catalunya celebra el seu 20è
aniversari. Aquesta celebració
tindrà lloc el proper 24 de
novembre, en un acte en el qual
es farà un repàs a la trajectòria
del Servei i en què es tractaran,
també, les perspectives de futur
del català com a dret de ciutadania. L’acte comptarà amb la
presència, entre d’altres, de

Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat, i de
Joan Coscubiela, secretari
general de CCOO de Catalunya.
El Servei Lingüístic, pioner al
nostre país, va néixer el 1988
fruit d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, i es va crear amb
l’objectiu de fomentar la llengua
catalana en el món sindical i
laboral. Amb els anys, el Servei

ha treballat per fer del català
l’espai comú de relació entre
les persones i per convertir-lo
en vehicle d’integració social i
d’igualtat d’oportunitats.

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya
celebra el 30è aniversari
Un dels signes d’identitat de
CCOO de Catalunya és el seu
Gabinet Tècnic Jurídic, que ara
celebra el seu 30è aniversari. El
Gabinet s’ha anat adaptant a
tots els canvis que s’han produït en la normativa laboral i en
la mateixa societat, sempre al
servei dels treballadors i les treballadores de Catalunya. Però el
seu objectiu fonamental és ser
útil en el present i en el futur, i
en aquest sentit el 9è Congrés

de CCOO de Catalunya també
marcarà un nou impuls a un
dels estaments clau del nostre
sindicat.
La celebració del 30è aniversari tindrà lloc amb un acte el proper dijous, 20 de novembre, a
les 18 hores, a la sala d’actes
de la seu central del sindicat,
Via Laietana, 16, de Barcelona.
Presentarà aquest esdeveniment l’advocada del Gabinet,
Pepi Ruiz Torres i hi participaran

Jordi Agustí Julià, magistrat de
la Sala Social del Tribunal
Suprem, Mar Serna, consellera
de Treball de la Generalitat de
Catalunya, i Joan Coscubiela,
secretari general de CCOO de
Catalunya.

El divendres 28 de novembre tindrà
lloc a la sala d’actes de la seu de
CCOO de Catalunya una
jornada de reflexió sobre
la immigració. Durant
tot el dia es debatrà
sobre la implicació
dels treballadors
estrangers en el
sindicat.
La participació
de la població
immigrada
és un element
bàsic per garantir la seva
incorporació plena al conjunt de la
societat. Alhora, l’afiliació de treballadors estrangers a les organitzacions sindicals afavoreix que es
pugui sentir la seva veu en la lluita
per la millora de les condicions laborals i socials.
Aquesta jornada, que obriran a les
10.30 h Joan Coscubiela, secretari
general de CCOO de Catalunya, i
Oriol Amorós, secretari per a la
Immigració de la Generalitat, té per
objectius conèixer experiències
d’àmbit europeu i estatal per promoure la participació dels treballadors estrangers en el sindicat i reflexionar sobre com garantir la seva
plena incorporació en el si de l’estructura sindical.
EXPOSICIÓ
A banda de dues taules rodones, la
tarda del dia 28 s’inaugurarà l’exposició “I tu, on vius? Immigració i
habitatge”, elaborada per les secretaries de Formació i Cultura i
d’Immigració de CCOO de Catalunya.
La Jornada compta amb el suport de
la Secretaria per a la Immigració de
la Generalitat de Catalunya i del
Ministeri de Treball i Immigració. Per
apuntar-s’hi, cal trucar al telèfon del
CITE de CCOO, el 93.481.27.20, o bé
enviar un correu electrònic a
cite@ccoo.cat.
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El copagament no redueix la
despesa sanitària

CCOO rebutja les propostes
de copagament de les prestacions del sistema públic de

salut per part de les persones usuàries. CCOO
considera que el copagament no garanteix una
reducció de la despesa
sanitària, i que seria
injust fer recaure sobre
els ciutadans el cost del
servei en lloc d’encarar
els dos problemes fonamentals de la sanitat pública:
la insuficiència de recursos i
la necessitat de racionalitzar

la despesa. Des del sindicat
es creu, a més, que no és el
moment més indicat per
plantejar aquest debat, quan
la societat està immersa en
un període d’inestabilitat i
incertesa sobre el futur laboral d’un gran nombre de treballadors i treballadores. Ara
mateix cal prioritzar els
recursos públics per garantir
una atenció sanitària pública
de qualitat.

CCOO presenta un estudi sobre les emissions
de gasos d’efecte hivernacle del 2007
La Secretaria de Salut,
Ambient i Treball de CCOO ha
presentat públicament en
roda de premsa un informe
sobre les emissions de gasos
d’efecte hivernacle de l’any
2007.
Aquest treball parteix d’estudis
del sindicat i de la revista World
Watch. Es tracta de la primera
vegada que una organització
independent presenta una anàlisi sobre l’evolució dels gasos
d’aquest tipus.
En comparació amb les dades
de l’any anterior, el 2007, a
l’Estat espanyol, les emissions
van augmentar un 1,8%. A
Catalunya, si mirem l’any d’inici de l’estudi, 1990, les emissions han augmentat un 49,9%,
i la desviació respecte als
objectius que marcava el protocol de Kyoto arriba ja al 34,9%.
CANVI CLIMÀTIC
Aquestes dades contribueixen
negativament a l’escalfament
global del planeta, amb greus

afectacions per a la qualitat
de vida, l’economia i, fins i tot,
l’ocupació. A banda del
Govern central, que és qui ha
de liderar la lluita contra el
canvi climàtic, també els

tes de millora, com les que ja
va presentar dins del procés
d’elaboració del Pla marc de
mitigació del canvi climàtic a
Catalunya, sobre energia,
mobilitat i participació dels

governs autonòmics tenen
una responsabilitat a l’hora de
reduir les emissions en els
seus territoris.
Per això CCOO valorarà el cas
català i farà les seves propos-

treballadors en la gestió
ambiental.
L’informe complet es pot consultar a la pàgina web del sindicat:
http://www.ccoo.cat/aspne
t/noticia.aspx?id=103795.

CCOO manifesta
preocupació per la
forta caiguda del
consum, que pot
agreujar la recessió
econòmica
La forta caiguda del preu dels productes energètics ha afavorit la
forta moderació de la
inflació.
Malgrat tot,
cal manifestar la
preocupació per la
forta caiguda del consum, fet
que pot agreujar de forma important la recessió econòmica.
En aquests moments hi ha una
forta baixada del consum, especialment entre les rendes més baixes,
derivat dels importants endeutaments familiars, agreujats pels
interessos que han de pagar per
les hipoteques.
Aquesta situació, de reducció
important del consum per part de
les famílies, repercuteix en un
increment del procés de desacceleració econòmica i del creixement
de l’atur.
Per això és prioritària la defensa
del poder adquisitiu dels salaris
com a forma de revifar la capacitat
de consum. En aquest sentit, CCOO
de Catalunya defensem la necessitat estratègica d’establir clàusules
de revisió salarial en tots els convenis, establir increments salarials
inicials superiors als d’uns indicadors d’inflació irreals (especialment
aquests increments superiors s’han
d’aplicar en els sectors amb salaris
estructurals baixos, inferiors als
1.000 euros mensuals) i incrementar el salari mínim interprofessional
per sobre de la inflació.

DIA INTERNACIONAL
PER L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES
25 de novembre de 2008
MANIFEST DE CCOO DE CATALUNYA
CCOO de Catalunya, davant un nou 25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, denuncia i condemna les diverses formes de violència exercida contra les dones —que en
l’àmbit laboral es manifesta per mitjà de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe—, tot reiterant el seu compromís amb l’eliminació i l’eradicació d’aquesta xacra social.
Cal un marc legislatiu i social que estigui enfocat a generar una consciència que condemni qualsevol
indici de discriminació per raó de gènere; uns pressupostos que tinguin com a prioritat una societat més
justa i sense violència, una dotació suficient tant de recursos humans com econòmics, una veritable
educació no sexista, uns mitjans de comunicació de qualitat, en què les dones apareguin com a subjectes i no com a objectes, mesures eficaces per eradicar, perseguir i impedir el lucre de proxenetes i prostituïdors...
A Catalunya tenim un nou marc, que és la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
en el seu preàmbul diu “La finalitat d’aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació
de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic
de les dones a viure sense cap manifestació d’aquest violència”.
•
CCOO de Catalunya promourà que, des de l’acció sindical i la negociació col•lectiva, es tinguin en
compte les mesures recollides tant en la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere com la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, tot garantint i millorant,
si escau, els drets relatius a les condicions laborals que tinguin en compte aquestes lleis.
•
CCOO de Catalunya ens hem marcat l’objectiu d’afavorir la formació i el coneixement del conjunt
de delegats i delegades sindicals sobre aquestes lleis, per poder intervenir des de l’acció sindical en la
defensa i la protecció de la víctima en el si de les empreses.
•
CCOO de Catalunya creiem que és necessari definir i abordar la violència contra les dones com a
tema social, econòmic i polític, considerem la violència com un atemptat contra els drets humans, i exigim que s’estableixi una estratègia més eficaç des dels diferents organismes internacionals que proporcionin una resposta global.
CCOO de Catalunya
Novembre de 2008

