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28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut
i la Seguretat en el Treball
El 2015 es compleix el vintè aniversari de la publicació de la Llei
de prevenció de riscos laborals (LPRL). Si mirem enrere podem
veure que gran part dels seus objectius estan encara pendents de
complir-se i que la realitat socioeconòmica a Espanya ha sofert
canvis significatius des d’aquella data.
CCOO ens comprometem en aquest 28 d’Abril, Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball, a intentar aconseguir el
compromís dels partits polítics i de la societat amb la salut pública
en general, i amb la laboral en particular. Perquè en el segle XXI
l’objectiu de malaltia i accident laboral zero deixi de ser una fórmula retòrica i passi a formar part de la realitat del món del treball.
El Departament de Salut Laboral de CCOO Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball,
el proper 28 d’abril, ha organitzat una assemblea de delegats i
delegades de prevenció que tindrà lloc a les 10 del matí, a la sala
d’actes de la seu central del sindicat (Via Laietana, 16, de Barcelona). També ha convocat a partir de les 12.45 h una acció reivindicativa davant de la patronal Foment del Treball.
L’assemblea constarà dels continguts següents:

El Primer de Maig, CCOO torna a reclamar polítiques al servei de la ciutadania. Amb el lema “Precarietat és explotació. Treball i salaris dignes +
protecció social” cal reivindicar amb força unes polítiques que estiguin al
servei de la ciutadania i que defensin i reconstrueixin el nostre malmès estat
del benestar. Calen governs que siguin al costat de les persones i contra les
retallades que han provocat una progressiva pèrdua del poder adquisitiu
de la gent treballadora, dels pensionistes, de les persones que es troben a
l’atur i de totes aquelles que ja han esgotat les prestacions, que són desenes
de milers i van en augment.
CCOO convoca els treballadors i les treballadores a participar en les manifestacions del Primer de Maig, que tindran lloc a les principals ciutats de
Catalunya.
BARCELONA, 11.30 h Ronda de Sant Pere / Passeig de Gràcia.
TARRAGONA, 11.30 hEstàtua dels Despullats (pendent de confirmació).
LLEIDA, 12.00 h Plaça del Treball (pendent de confi rmació).
GIRONA, 12.00 h. Plaça de la Independència
TORTOSA, 12.00 h Plaça del Carrilet.
SABADELL 29 d’abril, 18.00 h Plaça del Doctor Robert.

federació de serveis a la ciutadania

– De 10 h a 10.15 h: recepció a la sala d’actes (Via Laietana, 16,
planta baixa).
– De 10.15 h a 10.30 h: presentació, a càrrec de José Cachinero,
secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.
– De 10.30 h a 12.30 h: taula d’experiències “Defensant la salut
al centre de treball”, amb la veu dels protagonistes com a mostra
de la gran tasca diària que es fa als centres de treball, liderada pels
delegats i delegades de prevenció, amb el suport de federacions i
territoris, i d’Higia, el gabinet d’assessorament sindical en salut
laboral de CCOO. Participaran en la taula els delegats i delegades
de prevenció de les empreses següents:
• Hotel Majestic, de la Federació de Serveis: “L’efecte sindical,
salut laboral, per fer sindicat!”.
• Cespa GR i Cespa GTR, de la Federació de Serveis Privats i la
Federació de Serveis a la Ciutadania: “La
coordinació d’activitats empresarials com a eina d’organització
sindical”.
• Germanes Hospitalàries, de la Federació de Sanitat: “Garantint
l’embaràs sense risc”.
• Cobra, de la Federació d’Indústria: “Defensant drets i salut. Sector del manteniment elèctric en lluita”.
• Freixenet, de la Federació Agroalimentària: “Una experiència de
millora de condicions de treball”.
• Departament d’Educació de la Generalitat, de la Federació
d’Educació: “Adaptar les condicions de treball a les persones,
eina d’acció sindical…”.
– De 12.30 h a 12.45 h: cloenda, a càrrec de Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO Catalunya.
– De 12.45 h a 13 h. Trasllat a Foment del Treball.
– De 13 h a 13.15 h. Performance davant de Foment del Treball.
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Assemblea Sindical Oberta,
el sindicat davant la nova
realitat social
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya, màxim òrgan de direcció del sindicat entre congressos, ha aprovat
impulsar l’Assemblea Sindical Oberta, que vol ser un espai de debat i reflexió obert a la societat per actualitzar el
paper del sindicat i la seva funció davant de la nova realitat social i laboral. Aquesta Assemblea Sindical Oberta
s’emmarca dins de la celebració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya, tindrà el seu punt de partida el proper
Primer de Maig i la seva tasca arribarà fins als mesos d’octubre i novembre coincidint amb la cloenda dels actes
de l’aniversari. Les conclusions d’aquests debats i reflexions serviran per orientar el sindicat de cara a la seva
organització i actuació en el futur.
CCOO va néixer en una assemblea, però ara cal reflexionar, també en format d’assemblea oberta, sobre els canvis
que s’estan produint en el mercat de treball i en la societat, que plantegen la necessitat de transformacions en la
manera com s’organitza el sindicat, o en la manera com actua, i les respostes que cal donar davant les demandes
que actualment fan els treballadors i les treballadores. Segons Gallego, la utilitat i la funció social del sindicat
es manté, però en un context social i laboral molt diferent. Per aquesta raó, CCOO de Catalunya impulsa aquest
debat obert als treballadors i treballadores, a l’afiliació i al conjunt de la societat. Gallego va puntualitzar “parlem
d’organitzacions socials i de persones, de professionals del món de la cultura, de la universitat, de l’economia.
Hem de fer una reflexió conjunta de com ha d’actuar el sindicat davant dels nous problemes dels treballadors i
les treballadores com són la precarietat laboral, la pèrdua dels llocs de treball, quines són les seves expectatives
vitals… Hem de saber quines són les demandes que fa la societat al sindicat per donar respostes ajustades a la
realitat actual”.
S’està sortint de la crisi des d’un punt de vista de dades macroeconòmiques, però correm el risc de patir dèficits
estructurals, socials i laborals de conseqüències imprevisibles. Per evitar que aquests dèficits es consolidin cal
fer-los aflorar i donar-los una resposta ajustada i efectiva.
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