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Editorial

CCOO de Catalunya reclama
al nou Parlament un compromís
amb el treball digne i l’ocupació de
qualitat
CCOO de Catalunya ha adreçat al nou Parlament, que es
constitueix avui, un document amb propostes concretes
perquè assumeixi un compromís amb el treball digne i
l’ocupació de qualitat.
El document recorda que Catalunya s’està allunyant
d’Europa en benestar i que les polítiques de retallades han
provocat que les desigualtats socials hagin crescut de forma més intensa al nostre país. CCOO també incideix en la
preocupant caiguda de les rendes salarials i les alarmants
xifres d’atur que hi ha a Catalunya, amb moltes persones
que fa més de dos anys que busquen i no troben feina i
un 40% que ja no rep cap prestació. La manca de feina
que obliga a molts joves a marxar a l’estranger, la bretxa
salarial que s’està ampliant entre homes i dones o les polítiques fiscals que han afavorit clarament les rendes més
elevades, conformen altres aspectes centrals d’aquest document.

Assemblea sindical oberta
Si tu participes, CCOO avança

CCOO concreta en set propostes les demandes essencials
que hauria d’impulsar el nou Parlament de Catalunya en el
seu compromís amb el treball digne i l’ocupació de qualitat:
Combatre la precarietat laboral amb l’acció proactiva
de les administracions públiques.
Establiment d’un salari mínim a totes les licitacions
i serveis.
Defensar allò que és públic i revertir les retallades i
les privatitzacions.

El dissabte 7 de novembre, a partir de les 10 hores, tindrà
lloc l’assemblea final al pavelló poliesportiu Marina Besòs, a
Sant Adrià del Besòs. Apunta’t aquesta data a la teva agenda
i participa-hi.
La tercera fase es farà en assemblea final
Dia: 7 de novembre
Lloc: pavelló poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià del
Besòs
Hora: 10 h
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Serveis públics de qualitat.
Millorar la protecció social i una renda garantida de
ciutadania per a totes les persones sense recursos.

-

Treball digne i ocupació de qualitat.
Impuls de la concertació social i la negociació
col·lectiva.
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Trobada sindical de la FSC:
21 de novembre de 2015
El proper dia 21 de novembre, a la sala Pal·ladius de
Pallejà, a partir de les 10 hores, es farà la trobada sindical de la FSC, per valorar l’acció sindical duta a terme
per les diferents seccions sindicals de la FSC, per retre
homenatge als companys i companyes del barcelonès
amb més de 25 anys de militància a CCOO, així com
a aquells companys i companyes que per raons d’edat
han deixat d’estar en la primera línia de l’acció sindical.
En el marc de la trobada, podreu participar d’una paella
popular
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO de Catalunya adreça una carta al
president del FC Barcelona on li demana
que posi fi al patrocini del club per part de
Qatar Airways
El sindicat, en la línia de l’Organització Internacional del Treball
(OIT) i de la Confederació Europea de Sindicats (CES), i de la
xarxa Committee on Workers’ Capital (CWC), considera que la
vulneració sistemàtica dels drets laborals a Qatar compromet el
prestigi social del club blaugrana
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,
ha adreçat una carta al president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, on li demana que desvinculi el club blaugrana del patrocini de Qatar Airways vinculat a un govern, el de Qatar, que
vulnera sistemàticament els drets laborals tal i com han denunciat
l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la Confederació
Sindical Internacional (CES), que agrupa 309 organitzacions sindicals de 156 països amb quasi bé 166 milions de treballadors i
treballadores afiliats, i la xarxa Committee on Workers’ Capital
(CWC). CCOO considera que aquest patrocini compromet el prestigi social del FC Barcelona ja que entra en total contradicció amb
els valors esportius i socials que defineixen aquesta entitat.
Cal destacar que alguns informes calculen en més de 1.200 els
morts que s’han produït a Qatar en relació a les obres de les infraestructures del Mundial 2022, i es calculen en 4.000 les que es
podrien produir fins a la seva celebració.
CCOO ha obert aquesta proposta al conjunt d’entitats socials catalanes que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional.
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per l’entorn laboral sense risc per a la seva integritat física o la
dels vianants.
-L’existència de xarxes ciclistes, carrers de trànsit calmat i, en general, espais segurs, en el disseny interior de les àrees d’activitat
empresarial de l’àmbit del projecte.
-Promoure la instal·lació d’aparcament de bicicletes segurs protegits de les inclemències meteorològiques, el més a prop possible
del lloc de treball i/o aparcament dins de les empreses per evitar
furts.
-Disposar de bicicletes com a mitjà de transport d’empresa per als
recorreguts laborals més propers.
-Promoure i difondre els programes subvencionats d’incentiu a la
bicicleta, com és el cas dels ajuts per adquirir bicicletes elèctriques
(AMB) i el projecte “Bicifeina”.
-Millorar els espais habilitats especials per canviar-se i/o dutxarse, etc., suficients per a la higiene personal. Promoure l’existència
de préstecs o regals de bicicletes als/les treballadors/es per part de
les empreses.
-Promoure una bases de dades per a la recerca d’altres/es treballadors/es del mateix polígon o empresa que puguin realitzar viatges
de forma conjunta.
-Disponibilitzar la informació necessària per fomentar l’ús de la
bicicleta:
+ Plans sobre els millors i més segurs itineraris.
+ Aparcaments de bicicletes.
+ Tallers de reparació i manteniment de bicicletes.
-Fomentar la formació sobre la circulació segura.
-Reivindicar la bonificació en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que promoguin de forma efectiva
la bici.
-Reivindicar l’ampliació de l’horari per viatjar en bici al transport
públic com Rodalies.

Primera pedalada social
“En bici a la feina”
El passat 24 d’octubre de 2015, els companys i les companyes de
la FSC-CCOO d’Agències de Viatges van organitzar la primera
pedalada social “En bici a la feina”, en bicicleta, des del World
Trade Center de Barcelona (Moll de Barcelona) fins al Jardí dels
Drets Humans (Vies adjacents: Passeig de la Zona Franca, c/Foneria, C/Amnistia Internacional, C/Jane Addams).
La campanya “En bici a la feina” pretén aconseguir els objectius
següents:
-Accedir amb bicicleta al lloc de treball.
-Disposar d’itineraris i espais segurs i còmodes per desplaçar-se
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ELS TREBALLADORS I LES
TREBALLADORES D’EULEN CONTINUEN LA
MOBILITZACIÓ CONTRA L’ERO QUE
AFECTA A 362 PERSONES

-----------------------------------------------------

TV3 RECUPERA EL CONVENI
Després de 21 mesos, quasi 2 anys, els treballadors i les treballadores de tv3 recuperen el conveni que Brauli Duart havia deixat
sense efecte. Felicitats per la bona tasca sindical
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APROVADA LA NOVA LLEI REGULADORA DE
LA PROTECCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES
TREBALLADORES DEL SECTOR MARÍTIM I
PESQUER
El passat 13 d’octubre el Congrés dels Diputats va aprovar la nova
Llei reguladora de la protecció social de les persones treballadores
del sector marítim i pesquer. La llei ha estat aprovada sense grans
modificacions sobre el projecte inicial i, encara que no recull les
reivindicacions màximes de CCOO, significa una millora important sobre la normativa existent fins ara en aquest sector.
Aquesta llei racionalitza una normativa dispersa i antiga, i unifica
en una única disposició legal tota la matèria que regula la protecció social del sector, tant dins com fora de la Seguretat Social,
a més de definir el camp d’aplicació del règim especial del mar.
En aquest sentit, la nova llei recull específicament col·lectius que
ja hi estaven inclosos tàcitament, però no expressament, com els
treballadors de plataformes, així com uns 470 treballadors que ho
fan a bord d’embarcacions enrolats com a personal de recerca, observadors de pesca i personal de seguretat.
És especialment important per a CCOO, tenint en compte tot el
que el sindicat ha estat treballant en el tema gairebé en solitari, la
incorporació al règim del mar els bussejadors i bussejadores amb
titulació professional, entorn d’uns 300, treballin per compte propi
o aliè.

Concentracions del Sector de Transitaris
i Agents de Duanes de CCOO i UGT
Els companys i companyes del Sector de Transitaris i Agents de
Duanes de CCOO i UGT han realitzat diferents mobilitzacions al
llarg del mes d’octubre com a resposta al posicionament immobilista de les patronals ATEIA-OLT i l’Associació d’Agents Logístics a la mesa de negociació del conveni col·lectiu.
La màxima pretensió de la patronal, entre d’altres, és fer desaparèixer el complement d’antiguitat amb l’argument de la crisi i la
reducció de costos que necessiten les empreses per ser més competitives. La part social entén que el pitjor de la crisi ja ha passat i
que la supressió del complement d’antiguitat significaria la pèrdua
d’una tercera part de la massa salarial dels treballadors i treballadores del sector, tant dels actuals com dels de nova contractació.
L’última reunió de la mesa negociadora es va celebrar el passat
5 d’octubre i, com en les anteriors reunions, les representacions
patronals van seguir manifestant una actitud negativa i van rebutjar novament la proposta de les organitzacions sindicals d’acudir
al Tribunal Laboral de Catalunya per intentar arribar a un acord
sobre el punt de l’antiguitat.

Una vegada aprovada la llei i quan sigui publicada en el BOE,
CCOO redoblarà els seus esforços per aconseguir que aquests treballadors i treballadores vegin reconeguda l’especial perillositat
i penositat de la seva feina i obtinguin el coeficient reductor de
l’edat de jubilació que mereixen, igual que hem defensat anteriorment. el de punts col·lectius
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Article publicat al web FSC-CCOO estatal

Por qué apoyo a Comisiones Obreras
Antes de estar seguro de saber lo que de verdad quería de la vida,
para quienes nos formábamos como periodistas en medios antifranquistas y decidimos apostar por el periodismo deportivo, el
reportaje de un líder sindical que hacía gimnasia en la cárcel de
Carabanchel era la excusa ideal para explicar que había vida y
futuro más allá de la vieja guardia fascista con fimosis cerebral,
los sindicatos verticales y los goles del NO - DO.

Hace un tiempo le oí decir al catedrático de Filosofía Política y
Social Daniel Innerarity que algo peor que malos sindicatos es un
mundo sin sindicatos. Y poco después, llegó el ofrecimiento para
cerrar la lista sindical de CCOO en TVE Catalunya en las próximas elecciones sindicales. Acepté sin dudarlo. Es todo un honor
en un momento en que tanta gente irresponsable ha desoído todo
tipo de alarmas y ha optado por no defender la democracia. La
mayor fuerza de nuestras vidas es ir hacia una mayor democracia,
política, social y cultural.
Confío en que Comisiones Obreras encuentre el tono adecuado.
Siempre he creído en el laberinto de las posibilidades. Sin embargo, hace tiempo que coincido con muchos compañeros de Sant
Cugat en que no estábamos preparados para ser de los trabajadores
de RTVE en los que nos han convertido a base de reducir nuestras
esperanzas, en un lugar donde llegamos a creer tanto en la comunicación pública.
Consciente de que mirar atrás demasiado no es recomendable, lo
que me gusta de CCOO es que son los de siempre, un sindicato
que nos sorprende y nos desenmascara nuestro propio futuro, nuestras intenciones originales, nuestros deseos. Un sindicato que
ha demostrado saber que hay una tarea por hacer que no se puede
perder de vista y que trabaja por volver a los buenos tiempos.
Sería más fácil renunciar a lo que nunca hubiéramos tenido.

Fuente: Pere Ferreras. Periodista de TVE..
A Marcelino Camacho, nada ni nadie consiguió doblegarlo. Víctima del proceso 1.001 junto al resto de la cúpula de CCOO, el
sindicato que él quería democrático e independiente de los partidos políticos, permaneció encarcelado de 1967 a 1976. Hombre
de compromiso, estuvo en la guerra en el bando republicano y se
informó en el franquismo de lo que pasaba realmente en España al
poder escuchar Radio Pirenaica en su pequeño transistor. A quienes creíamos que el periodismo también podía ser una excusa para
cambiar el mundo, Marcelino Camacho nos caía bien.

Ahora, 40 años después de la muerte de Franco, debemos ser implacables porque el futuro vuelve a estar en juego.
Marcelino Camacho es recordado como un hombre fuerte y corpulento, de grandes manos de enganchador de vagones. ¡Nosotros no
podemos dejar escapar el tren!
Y una reflexión final, especialmente dirigida a quienes hacen gala
de no ir a votar nunca: el derecho a votar es algo que se tardó mucho en conseguir y lo saludable es ir a ejercerlo.

Admiré desde entonces el papel que jugaba Comisiones Obreras
en la sociedad cuando el mundo se ordenaba en esa línea que tenía
a los progresistas en un extremo y a los reaccionarios en otra. La
realidad siempre ha tenido mucho que decir en la clarificación de
las opciones, y la cruda realidad es que el sindicalismo todavía es
el mejor instrumento posible para reparar en una empresa como
TVE las catástrofes de la contaminante tecnología financiera, que
tiene al periodismo entre las doce cuerdas. Tanto, que de seguir
así dentro de unos años pensaremos en la información como una
rareza.
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Adeu Jordi Miralles

El passat 14 d’octubre ens va deixar l’amic i company Jordi Miralles
Jordi Miralles va ser coordinador d’EUA i diputat del grup parlamentari s’ICV-EUiA i lligat a
CCOO com afiliat de la secció sindical de CCOO
de CORREOS on s’havia reincorporat després de
no repetir com parlamentari en el darrer mandat.A
les darreres eleccions municipals va formar part de
la candidatura Movem Castelldefels i s’havia incorporat a l’equip de govern de la ciutat.
CCOO perd un company i amic i un dels referents
polítics que tenia el món del treball
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