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Èxit de participació en l’Euromanifestació de dijous

CCOO de Catalunya porta
1.800 sindicalistes a Madrid

Al voltant de 1.800 sindicalistes de
CCOO de Catalunya, amb la consigna de “Plantem cara a la crisi: primer les persones”, van sortir en
autocar des de diferents punts de
Catalunya la nit de dimecres a
dijous per desplaçar-se a
l’Euromanifestació que va tenir lloc
a Madrid, convocada per la CES i
amb el lema “Combatre la crisi: l’ocupació en primer lloc”. Paral·lelament, els dies 15 i 16 també s’han
celebrat
manifestacions
a
Brussel·les, Berlín i Praga dins la
campanya endegada per la
Confederació Europea de Sindicats
per a un nou pacte social a Europa,
que garanteixi que els treballadors

no paguin les conseqüències d’una
crisi que no han provocat. Aquest
pacte compta amb cinc punts clau:
- Un ampli programa de recuperació
per aconseguir més i millors feines,
per protegir l’ocupació en indústries
clau, per invertir en tecnologies
noves i sostenibles, i per mantenir
serveis públics vitals.
- Millors pagues i
pensions, estats del
benestar més forts,
millors prestacions
per protegir el poder
adquisitiu i drets de
participació eficaços
que permetin aixecar
les economies.

- Posar fi a les decisions recents
del Tribunal Europeu de Justícia,
que han afavorit les llibertats del
mercat per sobre dels drets fonamentals i els convenis col·lectius,
per confirmar els objectius socials
del mercat intern i garantir la
igualtat de tracte i la igualtat de
salari per als treballadors migrants
desplaçats.
- Una regulació eficaç dels mercats financers, una distribució
justa del benestar, i que no hi hagi
un retorn al capitalisme de casino
o “l’aquí no ha passat res” dels
darrers 20 anys en els mercats
financers.
- Un Banc Central Europeu compromès amb el creixement i la
plena ocupació i no només amb
l’estabilitat dels preus.

Toxo participa en una assemblea de delegats i
delegades a Granollers

El secretari general de CCOO
d’Espanya va participar, el passat

dia 8, en una assemblea de delegats i delegades de CCOO del
Vallès Oriental – Maresme, que
va tenir lloc a Granollers. Davant
d’uns 500 delegats, Toxo va alertar dels atacs que estan rebent
els nostres drets laborals i
socials per part de les organitzacions empresarials i diversos
sectors de la política, que ens ha
de fer estar preparats en tot
moment per defensar-los. El
secretari general de CCOO va dir

que no descarta cap escenari per tal
d’evitar que els treballadors i les treballadores continuïn pagant una
crisi que no han creat, i va destacar
que encara que el Govern ha entès,
de moment, que no es poden tocar
els drets dels treballadors, si algú ho
intenta es trobarà davant la força de
CCOO. Toxo va estar acompanyat pel
secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego, i per
Ovidi Huertas, secretari general de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme.

editorial
Per sortir de la crisi:
primer, les persones
La crisi econòmica té en les persones
aturades, i especialment en les que no
reben prestacions, les seves primeres
víctimes. Les mesures per sortir de la
crisi han de prioritzar, primer, les persones, la seva protecció social i la
millora de la qualificació, sobretot dels
treballadors i les treballadores amb
baixos nivells formatius, perquè la seva
inserció en el mercat de treball sigui
en ocupació de qualitat.

Aquests dies hem viscut el debat de
l’estat de la nació, en què el tema central ha estat el de les propostes per
donar resposta a la crisi. Entre totes
les propostes anunciades pel president
Zapatero hi hem trobat a faltar les polítiques socials.
No ens podem permetre que la sortida
de la crisi tingui com a conseqüència
una societat amb més desigualtats i
més borses de pobresa, ja que no ens
deixaria en bones condicions per al
canvi de model productiu i ens allunyaria de l’Estat del benestar.
Això és el que hem anat a reivindicar
el 14 de maig a Madrid: per combatre
la crisi cal posar en primer lloc les persones, i garantir-ne l’ocupació i la protecció social.
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més.....
CCOO de SONY fomenta l’ús del
transport públic
La Secció Sindical de CCOO de SONY ha
valorat positivament la primera acció en
matèria de mobilitat per impulsar l’ús
del transport públic per anar a treballar.
El Comitè d’Empresa ha promogut que
la multinacional financi una targeta de
transport públic (una T-10 d’una zona)
que ja s’ha repartit entre els 1.300 treballadors i treballadores.
La Federació d’Indústria de CCOO dóna
suport a una proposta que vol aconseguir el finançament d’una part del cost
d’anar a la feina. De fet, la iniciativa,
que fomenta el transport públic i que pot
permetre la reducció dels accidents in
itinere, ha tingut una bona acollida entre
la plantilla que es desplaça a la factoria
de Viladecavalls.
Tot i això, el Comitè ha explicat que
intentarà ampliar aquesta iniciativa, i
demanarà que s’arreglin els accessos
en tren i que millorin els horaris i les
parades dels autobusos que van al polígon industrial on està situada l’empresa.

Conflictes a Mecalux, Iveco,
Cadbury i Bic
CCOO rebutja l’ERO temporal de
Mecalux, que afecta un total de 409 treballadors a Catalunya, 321 a Cornellà i
88 a Barcelona, i denuncia la manca de
transparència a l’hora de presentar-lo, ja
que la notícia es va filtrar als mitjans
abans d’informar-ne el Comitè i les
plantes afectades. També considera
inacceptable la decisió d’Iveco de deixar
de produir a Barcelona un model d’autobús urbà, que es fabricarà a Itàlia i a
França, mentre remarca que l’empresa
ha rebut 15 milions d’euros del Pla de
competitivitat i, en canvi, no compleix
els requisits de manteniment de l’ocupació. Per la seva banda, els treballadors de Cadbury continuen amb les
mobilitzacions per exigir la retirada de la
decisió de tancar la planta del Prat de
Llobregat i mantenir així els 156 llocs de
treball. A Tarragona, els comitès de Bic
Graphic i Bic Iberia han acordat un
calendari de mobilitzacions contra els
99 acomiadaments plantejats.
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La crisi afecta més els autònoms catalans
que els del conjunt de l’Estat
CCOO de Catalunya ha presentat
les conclusions de l’Observatori
de l’Evolució del Treball Autònom
que, a partir d’ara, oferirà trimestralment. En la seva primera edició, l’Observatori mostra com a
Catalunya la crisi ha afectat més
el treball autònom que en el conjunt de l’Estat durant el 2008 i
que, tot i que en el primer trimestre del 2009 les diferències han
disminuït, la crisi ha augmentat
les seves conseqüències sobre
aquests treballadors. Així, des de
desembre del 2007 fins a març
del 2009 s’han perdut a Espanya
157.956 cotitzants autònoms (el

12,85% del total de cotitzants
perduts en la Seguretat Social),
mentre que a Catalunya han estat
32.063 (el 14,9% del total perdut). En canvi, en el primer trimestre del 2009, les pèrdues de
cotitzants d’autònoms a l’Estat
han suposat el 18,96% del total
(64.135 sobre 338.326), mentre
que a Catalunya han estat el
18,31% (12.518 cotitzants perduts sobre 68.353).
Tot i les diferents evolucions entre
el règim d’assalariats i el règim
d’autònoms i en els àmbits
d’Espanya i Catalunya, en els
diferents sectors d’activitat eco-

nòmica, les dades demostren que,
ara per ara, no hi ha un transvasament generalitzat de treball assalariat a treball autònom, llevat de
comptades excepcions.
Per la seva banda, la disminució
de cotitzants estrangers en el
total del sistema de la Seguretat
Social és molt més elevada a
Catalunya que la mitjana espanyola i, en canvi, menor pel que fa
al Règim d’autònoms. Més de la
meitat d’autònoms estrangers a
Espanya, un 57,6%, són ciutadans de la Unió Europea. A
Catalunya signifiquen el 48,29%
del col·lectiu.

Presentació del llibre
Un treball digne per a una vida digna
El proper dijous 21 de maig es farà
l’acte central de la 14a Setmana
Cultural 1r de Maig, que organitza
la Secretaria de Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya.
La sala d’actes de la seu del sindicat a Barcelona acollirà la presentació del llibre Un treball digne per
a una vida digna. Es tracta d’una
antologia de fotografies del company Antonio Rosa, membre de la
Federació de Sanitat, que amb
vídeos, fotos i exposicions ha
denunciat el treball infantil al món, i

ara acompanya les fotografies amb
comentaris de persones vinculades
al món de la cultura. Són reflexions
des de diferents àmbits: la literatura, el periodisme, la fotografia, les
arts plàstiques, el teatre, l’antropologia, etc.
A banda de les 68 imatges i comentaris, aquest treball inclou un DVD
amb els documentals que la
Secretaria de Formació Sindical i
Cultura ha produït fins ara.
En l’acte de presentació, en què a
més de l’autor hi participaran Joan

Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, Anna Falguera,
directora general de Cooperació
Cultural de la Generalitat, i Teresa
Torns, professora de Sociologia de
la UAB, s’obsequiarà als assistents
amb un exemplar de la publicació

CCOO demana 7 anys de presó per a l’expresident
d’Habitat per la mort de cinc treballadors
La Federació de Construcció i Fusta
de CCOO de Catalunya ha sol·licitat
40 anys de presó per als vuit acusats d’imprudència greu i manca de
mesures preventives per l’accident
que van patir set treballadors de la
constructora Habitat, en una obra

del districte 22@ de Barcelona al
juliol del 2006. De resultes de l’accident, cinc treballadors van morir
sepultats i dos més van resultar
ferits. CCOO, que exerceix l’acusació
popular, demana per als encarregats
d’obres, el director general de la

companyia i l’aleshores president
del Grup Habitat, Bruno Figueras, la
pena de 7 anys de presó. Pel que fa
a la resta d’acusats, dos tècnics, un
subcontractista i el seu encarregat,
se’ls sol·licita una pena de tres anys
a cadascun.
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Anàlisi de la negociació col·lectiva

Creixement moderat dels salaris
a Catalunya
En l’actual context de crisi econòmica, la Secretaria d’Acció
Sindical de CCOO de Catalunya
ha fet pública una anàlisi de la
negociació col·lectiva a la fi d’abril de 2009. Aquest treball
reflecteix que els increments
salarials s’han situat en el
2,70%, mentre que els del 2008
havien aconseguit el 3,70%.
Les xifres demostren que s’ha
produït un creixement moderat
dels salaris. Alhora, hi ha continuïtat en la millora del poder
adquisitiu, amb un guany net
del 0,70% respecte de l’objectiu d’inflació per a aquest any,
del 2%.
CCOO ha criticat el qüestionament, per part de la patronal
CEOE –seguida per Foment del
Treball–, de l’objectiu del Govern
de fixar el 2% d’inflació, i que ha
posat en dubte l’estabilitat dels
compromisos aconseguits en els
convenis col·lectius. Aquesta

posició, que ha
fet impossible la
signatura
de
l’Acord de negociació col·lectiva
d’aquest any, ha
portat el sindicat
a fer una crida a
la responsabilitat
dels empresaris
per no trencar
les regles de joc
del marc català
de
relacions
laborals.
PACTE PER A L’OCUPACIÓ
Per la seva banda, CCOO ha
reclamat un pacte d’Estat per a
l’economia i per a l’ocupació,
atenent les preocupants dades
d’atur i d’IPC que s’han publicat
darrerament, que indiquen que
hi ha més de 500.000 aturats i
una inflació interanual del 0,4%
a Catalunya.

Realment, ampliar els sistemes
de protecció social per a les
persones en atur és molt
necessari per evitar els riscos
de la deflació. L’IPC d’abril confirma una forta caiguda del consum, i CCOO proposa mantenir
el poder adquisitiu dels salaris i
implantar mesures que ajudin a
reactivar l’economia i crear
llocs de treball de qualitat.

El 1r Premi de Novel·la Curta de Lectura Fàcil, per
a Núria Martí
L’obra Les mateixes estrelles, de
Núria Martí, ha estat guardonada
amb el 1r Premi de Novel·la
Curta de Lectura Fàcil. L’autora
rebrà 500 euros a compte de
drets d’autor, així com la publicació del llibre. El jurat ha decidit
fer també una menció especial a

L’aigua del Rif, de Montse Flores,
per la seva gran qualitat literària.
Des de l’any 2002, CCOO promou la lectura fàcil per potenciar
i afavorir l’hàbit lector entre persones adultes que per circumstàncies diverses no llegeixen, per
democratitzar el dret a la infor-

mació i per afavorir la formació
de la ciutadania. El premi de
novel·la curta és una iniciativa
impulsada en aquest sentit pel
Servei Lingüístic i el Centre de
Formació d’Adults (CFA) Manuel
Sacristán, de CCOO de
Catalunya.

Acte informatiu sobre prestacions de maternitat,
paternitat i risc durant l’embaràs
El proper divendres 29 de maig
tindrà lloc a la sala d’actes de la
seu central de CCOO de Catalunya
una sessió informativa sobre
actualitat jurídica dedicada a
prestacions de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i lac-

tància natural. L’acte començarà a
les 10 hores i serà conduït per
Lídia Sandalinas, responsable de
l’àmbit d’acció de gènere a l’empresa de la Secretaria de la Dona
del sindicat, i per Sixte Garganté,
advocat i director del Centre

d’Estudis i Recerca Sindical. La
ponència anirà a càrrec de
Montserrat Vilaseca, responsable
d’aquestes prestacions a la
Direcció Provincial de Barcelona
de l’Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

CCOO demana l’extensió del
servei de Rodalies a Girona,
Lleida i Tarragona
Davant el que sembla un proper
traspàs de la gestió de les Rodalies
de RENFE a la Generalitat, CCOO vol
recordar que aquest traspàs no
s’hauria de limitar només a l’àrea de
Barcelona, sinó que s’hauria d’aprofitar per crear noves xarxes de
Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona.
Mentrestant, CCOO també demana la
transferència de les línies de serveis
regionals que, malgrat les deficiències en el funcionament, actuen com
a substitutius de les Rodalies en
aquelles zones de Catalunya que
encara no compten amb aquest
servei.
Amb tot, el sindicat vol manifestar
la seva satisfacció per l’arribada
del nou pla de
Rodalies de
Barcelona que
preveu la inversió
de 4.000 milions d’euros, tot i les
seves mancances.

CCOO denuncia la situació
laboral en la cadena televisiva
8TV, del Grupo Godó
El sector de Mitjans de Comunicació
de CCOO de Catalunya ha denunciat
públicament la greu situació laboral
que el Grupo Godó ha creat a la televisió 8TV. S’ha ordenat de manera
dràstica i unilateral l’acomiadament
de 8 treballadors i la subrogació de
8 treballadors més a l’empresa
Iniciativas Digitales, vinculada a la
productora Mediapro.
CCOO dóna el seu suport a la plantilla, i ja ha anunciat que demanarà,
d’una banda, al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat, informació detallada
de les subvencions rebudes pel
Grupo Godó, i, de l’altra, al Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC),
que aclareixi les quotes de producció
interna a què es comprometen les
cadenes que obtenen llicències
d’emissió.

