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CCOO de Catalunya estrena imatge
El dia 23 de març de 2009, el
Consell Nacional de CCOO de
Catalunya, donant compliment
al mandat del 9è Congrés, ha
aprovat la nova imatge o logotip
de la nostra organització.
La imatge en forma de logotip

és un element que permet reconèixer d’una forma simple tot
allò que representa una organització. La imatge de CCOO permet identificar la nostra afiliació
com a part integrant de tot el
que representen les CCOO: la
seva història, els seus valors i el

referent a l’empresa i a la
societat. Per a la resta de la ciutadania permet reconèixer amb
la imatge de CCOO el que som:
la primera organització sindical
i social de Catalunya i de l’Estat
espanyol.

Però els temps canvien i amb
ells les organitzacions. CCOO
som una organització arrelada a
la realitat i als treballadors i treballadores i, per tant, ens hem
d’adaptar als canvis de la
societat. És en aquest context
que es planteja l’actualització

de la imatge corporativa que,
respectant la nostra història,
mantingui les nostres senyes
d’identitat i alhora permeti la
identificació de les nostres
especificitats pròpies (federatives, territorials, sectorials,
col·lectives...).
La proposta de nou logotip o
símbol identificador parteix de
la nova imatge de la nostra
confederació, que es va aprovar el 24 d’octubre de 2006, i
de les seves adaptacions territorials i federatives.
La implementació de la nova
imatge es farà de manera progressiva en els locals i materials de CCOO. La presentació
pública es farà coincidint amb
la celebració del 1r de Maig.

CCOO proposa un pla de xoc per a l’educació a Catalunya

editorial
Reforçant
la nostra
identitat
Amb l’aprovació pel Consell de
la CONC del nou logotip de
CCOO de Catalunya, la nostra
imatge inicia una nova etapa i
pren el relleu de la que va crear
la dissenyadora Pilar Villuendas
als anys setanta.
En la situació actual de crisi
econòmica és necessari sortir
amb força al capdavant dels
treballadors i les treballadores
per defensar l’ocupació i les
condicions de treball.
En aquest escenari, la nova
imatge reforça la nostra identi-

Èxit de la vaga d’ensenyament

La vaga de l’ensenyament
públic del passat 19 de març va
tenir un seguiment a Catalunya
de més del 80% (85% a primària i prop del 70% a secundària).
En la concertada, es calcula que
el 15% dels professors van
secundar la protesta. L’acte central, la manifestació convocada

a Barcelona contra la política
educativa del Departament
d’Educació, va reunir al voltant
de 80.000 persones.
PLA DE XOC
CCOO considera que s’ha de
canviar la línia de la política
educativa del Govern. En aquest
sentit, el sindicat ha plantejat

una proposta per a un sistema
educatiu de qualitat, un pla de
xoc per a l’educació a Catalunya
que, segons els càlculs del sindicat, tindria un cost d’uns 831
milions d’euros. Entre les mesures que proposa hi ha la contractació d’almenys 1.500 professionals al setembre, la construcció de 170 centres o l’homologació de les condicions del
personal de l’escola concertada.
Amb vistes al futur, CCOO considera urgent fer els 12 centres
integrats d’FP previstos, ja que
la formació representa la capacitat de l’educació de contribuir
a un nou model econòmic. A
més, és imprescindible aturar la
Llei d’educació i allargar-ne el
procés de discussió.

tat comuna i, alhora, expressa
les nostres senyes d’identitat
com a sindicat de classe i
nacional. Una organització que
està orgullosa de la seva història i que, al mateix temps, mostra totes les seves diversitats.
Que s’integra des de la confederalitat amb les CCOO
d’Espanya.
Sigui benvingut aquest nou
logotip, expressió gràfica del
que som: una organització sindical diversa i plural que ens
apleguem sota un mateix paraigua confederal, el de CCOO.
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més.....
CCOO es referma a potenciar la
unitat sindical a SEAT, davant l’adjudicació del Q3
Tal com van referendar en assemblea els
afiliats i les afiliades d’aquest sindicat a
SEAT, CCOO proposa mesures de contenció salarial que permetin, al final del període, la recuperació del poder adquisitiu
dels salaris. La voluntat de CCOO és
aconseguir una proposta unitària de tots
els sindicats presents a SEAT, que pugui
ser acceptada per tots els treballadors de
l’empresa.
CCOO ha exigit a la direcció de SEAT que
la negociació de l’adjudicació del Q3 es
produeixi sense amenaces. La proposta
realitzada per CCOO permet una sortida
de la crisi en la direcció de propiciar un
canvi de model productiu que aposti per
competir amb productes d’alt valor afegit
i no amb baixos salaris.

Important seguiment de la vaga de
mercaderies i logística
La vaga del transport de mercaderies i
logística de la província de Barcelona va
tenir un 85% de seguiment per part dels
treballadors assalariats afectats pel conveni. El motiu de la vaga era la negativa
de les patronals signants del conveni
provincial (Transcalit i ACET) a aplicar en
les taules salarials els increments de
l’IPC pactats. Durant el conflicte,
Transcalit es va negar a subscriure cap
tipus d’acord, malgrat les gestions realitzades per part de CCOO, UGT i la patronal
ACET per desbloquejar la situació.

Ratificada la sentència contra
l’Hotel Arts per cessió il·legal de
treballadors
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha ratificat la sentència per
cessió il·legal de treballadors contra R-C
Spain, empresa que gestiona l’Hotel Arts
de Barcelona, i Gruman, empresa subcontractada per a la neteja. La sentència
confirma que l’organització del treball, els
mitjans materials i tècnics i les indicacions concretes sempre han anat a
càrrec de l’Hotel Arts i, per tant, no hi ha
hagut la independència real a què la llei
obliga per part de l’empresa subcontractada. CCOO considera que l’extensió d’aquestes pràctiques fraudulentes en sectors precaritzats agreuja encara més la
indefensió dels treballadors.

1r de Maig força reivindicatiu

Continua la mobilització contra la crisi
treball estable i més salari”. La
manifestació de Barcelona s’iniciarà, com és tradicional, a les
11.30 hores des de la cruïlla del
Passeig de Gràcia i la Ronda de
Sant Pere, mentre que a la resta
de províncies tindran lloc a les 12
h. El punt de trobada a Girona
serà a la Plaça de la
Independència. A Lleida, a la
Plaça del Treball, i a Tarragona, a
la Plaça Imperial Tàrraco.
Després de les diferents mobilitzacions territorials que han tingut
lloc en les darreres setmanes
contra la crisi econòmica i els
seus efectes en els treballadors, i
que van culminar amb la manifestació del 14 de març a
Barcelona, CCOO continua cridant a manifestar-se amb força
per reclamar mesures efectives i
ràpides perquè els treballadors i
les treballadores no segueixin
pagant una crisi que no han
creat. La propera cita serà el 28
d’abril, Jornada per a la salut en

el treball, i sobretot el 1r de Maig,
que enguany té un caire molt
més reivindicatiu que en els
darrers anys. És molt important
la participació massiva dels treballadors en les manifestacions
convocades en la Festa del treball, perquè tant els empresaris
com els poders públic prenguin
bona nota de la pressió que
tenen davant. A l’espera de tenir
un lema unitari amb la UGT,
CCOO ja està convocant a la
manifestació del 1r de Maig amb
el lema “Sortim de la crisi: més

MANIFESTACIÓ EUROPEA A
MADRID EL 14 DE MAIG
D’altra banda, la Confederació
Europea de Sindicats ha organitzat cinc manifestacions en diferents ciutats europees a mitjan
mes de maig per forçar una política europea que incideixi en la
situació de crisi i garanteixi els
drets socials i laborals. Al nostre
país, la manifestació tindrà lloc a
Madrid el 14 de maig, on hi haurà
una important representació de
CCOO de Catalunya.

CCOO de Catalunya presenta les seves
propostes davant la crisi
CCOO de Catalunya ha presentat recentment les seves propostes per contrarestar els
efectes negatius de la crisi econòmica que estem vivint.
CCOO de Catalunya reclamarà
al Govern central i al Govern
autonòmic un pla d’actuació
integral que ampliï la protecció

social, que impulsi l’activitat
econòmica i la creació de llocs
de treball i que millori l’educació
i la formació professional per a
l’ocupació.
A més, també cal potenciar les
millores salarials en els convenis
col·lectius, refermar la unitat
sindical, generalitzar la idea que

els treballadors no hem de pagar
una crisi que no hem provocat,
potenciar la participació en les
mobilitzacions dels propers 28
d’abril i 1 de maig i de l’euromanifestació del 14 de maig i donar
suport a la Generalitat en la
negociació per al nou finançament, entre d’altres.
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CCOO es posiciona davant els fets
ocorreguts durant la manifestació
d’estudiants del dia 18
Davant dels fets ocorreguts el
passat dia 18 de març, fruit de
les diverses actuacions dels
joves manifestants, així com la
resposta policial del Cos de
Mossos
d’Esquadra,
la
Federació de Serveis a la
Ciutadania de CCOO de
Catalunya (FSC) vol fer les
següents consideracions:
- La FSC de CCOO i el conjunt
de CCOO de Catalunya valora i
respecta positivament la tasca
quotidiana, sovint desconeguda, menystinguda i plena de
tensions, dels cossos policials,
que tenen l’obligació i el deure
de vetllar i defensar els drets
fonamentals i les llibertats
democràtiques del conjunt dels
ciutadans.
- Durant els fets ocorreguts es
va evidenciar l’actitud poc
democràtica i violenta de determinats sectors dels joves manifestants, actituds que res tenen
a veure amb el legítim dret de
ciutadans, grups i col·lectius a
manifestar-se i protestar contra
determinades decisions polítiques que afecten directament
la universitat pública del nostre
país.
- La resposta policial a les actituds violentes d’uns quants
sempre ha d’estar supeditada a

l’Estat de dret i en el
marc de la missió
encomanada a les
forces de seguretat,
que a Catalunya
encarna el Cos de
Mossos d’Esquadra,
cos que la ciutadania
ha de sentir com a
propi i defensar com
a part important de la
societat. Tanmateix,
els fets i les imatges constaten
greus problemes de coordinació
i de direcció del Cos de Mossos
d’Esquadra, així com la manca
de control i ajustament al mandat legal per part d’alguns
membres de la BRIMO en la
seva tasca d’aïllament i contenció dels violents per poder
garantir el dret democràtic de la
resta de manifestants i, en
especial, als drets democràtics
dels vianants que res tenien a
veure amb els fets i, per descomptat, per garantir el dret a la
lliure i democràtica actuació
dels treballadors i treballadores
dels diferents mitjans de comunicació, que anaven degudament identificats com a tals.
- CCOO, la FSC de CCOO, exigeix que els fets siguin degudament analitzats, que s’aclareixin
i es depurin les responsabilitats

Campanya per posar el nom de
Ferrer i Guàrdia a un espai de
Barcelona
CCOO s’ha adherit a la campanya promoguda per la Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia per tal d’incloure el nom del prestigiós mestre i lliurepensador al nomenclàtor de la ciutat de Barcelona. La campanya
s’emmarca en la commemoració del centenari de la mort de Ferrer i Guàrdia després de ser detingut, jutjat i afusellat acusat d’haver instigat els esdeveniments de
la Setmana Tràgica l’any 1909. Les persones o entitats que s’hi vulguin adherir
poden fer-ho a la pàgina web de la fundació www.laic.org.

Sanció a l’Ajuntament de
Viladecans per gravar trucades
telefòniques
necessàries, en especial en els
àmbits de direcció, que una
vegada més han demostrat no
estar a l’alçada de les circumstàncies, tant en les ordres i la
direcció del cos com en la
necessària assumpció dels
errors de manera immediata,
cosa que hauria estalviat els
fets posteriors produïts a la nit.
La depuració dels fets constitueix un element de garantia
democràtica i de salvaguarda
de la imatge i la valuosa tasca
realitzada per la gran majoria
del Cos de Mossos d’Esquadra.
- CCOO dóna ple suport a la
tasca dels companys i companyes dels diferents mitjans de
comunicació i exigim el respecte més absolut a la seva tasca
professional, com a part consubstancial de les llibertats
democràtiques.

La secció sindical de CCOO de
l’Ajuntament de Viladecans va denunciar,
davant l’Agència de Protecció de Dades,
l’Ajuntament de Viladecans per fer gravacions de trucades telefòniques en les
dependències de la policia local sense avisar i fer servir aquesta informació per obrir
expedients disciplinaris a treballadors/es.
La resolució de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, que va donar la raó a
CCOO, concedeix a l’Ajuntament un termini
d’un mes per tal que deixi d’enregistrar el
contingut de les trucades.

Mobilitzacions a les caixes
d’estalvi
La Federació Comfia de CCOO de Catalunya
ha impulsat mobilitzacions a les caixes
d’estalvi, per la negativa de la patronal
ACARL a aplicar el conveni col·lectiu. El
passat 27 de març va haver-hi concentracions de protesta de delegats i delegades
en diferents ciutats catalanes.
El conveni, signat el 2007 i vigent fins al
2010, manté el compromís de la clàusula
de revisió salarial -el 2%, de previsió d'inflació per a l’any 2009-, però ara, justament en un moment de crisi econòmica
provocat en certa manera per la manca de
regulació al sector d’estalvi, les caixes
s’han negat a aplicar-la.

Expedients de regulació a Eurocir i
Mahle

Acció Jove de CCOO participa amb la Plataforma
Actua en un acte per a la millora de les condicions
laborals dels joves
La Plataforma Actua, d’on forma
part Acció Jove - Joves de CCOO
de Catalunya, va organitzar ahir
una acció a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, en la línia
de reclamar millores en les condicions laborals dels joves. En
aquest cas, l’acció volia denun-

ciar el fet que les dones hagin
de treballar tres mesos més que
els seus companys per arribar a
cobrar el mateix, segons indica
un estudi sobre salaris publicat
recentment. La discriminació
salarial de les dones joves és
una més de les moltes que

pateix el jovent en el nostre
mercat de treball i que ara s’ha
agreujat amb la crisi econòmica.

La plantilla d’Eurocir va ratificar la resolució d’acord sobre l’ERO presentat per l’empresa per acomiadar 80 persones. La resolució, proposada per l’autoritat laboral i
assumida per la direcció i els representants dels treballadors, preveu una indemnització de 30 dies per any, sense màxim
de mensualitats, i una clàusula de retorn
dels treballadors afectats en un període de
2 anys, en cas que millori la situació. Per la
seva banda, la plantilla de Mahle ha decidit
posar fi a la vaga que seguien des del passat dia 16 com a protesta per l’ERO de 90
acomiadaments (més 35 prejubilacions)
plantejat per la companyia..

