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CCOO de Catalunya exigeix la retirada
de les mesures que atempten contra la
sanitat pública
CCOO exigim al Govern de la Generalitat que retiri qualsevol mesura que
pugui suposar la pèrdua del dret a una assistència sanitària pública, universal, de qualitat i equitativa i que vulneri greument el dret a la negociació
col·lectiva.
El sistema sanitari de Catalunya
patirà una retallada en el pressupost i sabem que, ben aviat,
es concretarà com s’apliquen
les noves mesures restrictives,
que afecten tant la població com
el personal que hi treballa. Això
significarà, entre altres mesures, la reducció de plantilles, la
no-substitució de les absències,
amb el consegüent repartiment
de la càrrega de treball entre
la resta de treballadors, la disminució en la massa salarial,
la venda de patrimoni i actius
a entitats privades, reduccions
d’inversions (tant d’obra nova
com de manteniment) i noves
restriccions tarifàries.
El conseller de Salut, Boi Ruiz,
obviant els problemes reals del
sector sanitari, es limita a responsabilitzar els treballadors
i els usuaris de la situació del
sistema, en lloc de fer un es-

tudi seriós sobre la viabilitat,
l’eficàcia i les repercussions
que aquestes mesures poden
suposar. El que fa és aconsellar
els ciutadans que s’afiliïn a una
mútua privada.
Retallades generals
Hem començat aquest any
2011 amb un escenari marcat
per la publicació d’un decret
pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2010, i la Instrucció 1/2011
per a l’aplicació de les mesures
específiques en matèria de personal previstes en l’esmentat
decret, i amb les diferents intervencions del conseller de
Salut, amb les quals CCOO
estem completament en desacord, tal com hem manifestat
reiteradament.

Sabem que s’ha instat les empreses a aplicar les retallades
de manera general i indiscriminada, sense respectar ni
la negociació col·lectiva ni la
participació dels representants
dels treballadors. Considerem
inacceptable que s’adoptin mesures que afecten directament
les condicions laborals de forma unilateral.
El Govern actual, prioritzant els
seus interessos polítics i exagerant les dificultats financeres
de la Generalitat, justifica les
retallades socials amb l’únic
objectiu de deteriorar els serveis
públics en benefici de negocis
privats, que sovint es financen
gràcies a l’activitat que els compra l’Administració sanitària.
Creiem que potser el que caldria
és invertir els esforços en el fet
de gestionar el sistema amb eficiència per fer-lo sostenible.

Concentració contra els
retalls en el sector públic

El passat 23 de febrer, CCOO
de Catalunya, juntament amb
els sindicats presents en la

Mesa general de negociació dels empleats públics de
l’Administració de la Generalitat, IAC i UGT, va convocar una
concentració contra els retalls
que el Govern està fent en el
sector públic.
Així, uns quants centenars de

delegats i delegades es van
trobar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per criticar
la retallada d’ocupació pública, l’eliminació de places, els
trasllats forçosos, etc., i per
defensar uns serveis públics
suficients i de qualitat.

editorial
Què ens quedarà de
l’Estat del benestar?
Retallades, aquesta és la paraula màgica del nou Govern. Sembla que és l’única
manera de quadrar els comptes i de sortir de la crisi.
Però darrere d’aquests anuncis hi ha la
pressió dels lobbies de l’ensenyament
privat o les mútues de la salut, entre
d’altres (que veuen la seva oportunitat
de guanyar una part del pastís que fins
ara tenien els serveis

públics), així com un Govern que
té una concepció ideològica sobre el model dels serveis públics i de l’Estat de
benestar més semblant al dels EUA que
al de la Unió Europea.
Retallar els serveis públics empitjora
la qualitat de l’atenció a la ciutadania,
afecta sobretot les persones que no
tenen recursos per pagar-se un servei
privat i té conseqüències en la cohesió
social.
Hi ha una altra manera de fer les coses,
que no sigui privatitzant i generant més
desigualtat. Es poden obtenir més recursos dels que més en tenen: només falta
voluntat política per gravar fiscalment
els que més guanyen i perseguir el frau
fiscal.

www.ccoo.cat
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CCOO reclama la promoció de
l’aeroport de Girona
Després de l’anunci de Ryanair d’eliminar
part de la seva activitat a l’aeroport de Girona,
CCOO de les comarques gironines ha reclamat
una aposta ferma per aquesta infraestructura
i el manteniment dels llocs de treball actuals
de l’aeroport. CCOO ha destacat l’impacte socioeconòmic positiu que ha tingut l’aeroport
durant els darrers anys per a les comarques
de Girona i ha demanat el compliment del preacord entre Generalitat i Ryanair, que asseguri
l’activitat i que no s’accepti l’actitud xantatgista de la companyia. En aquest sentit, CCOO ha
instat la Generalitat a repensar el model actual
i evitar situacions que generin dependència en
favor d’un operador envers d’altres possibles
que puguin operar-hi en un futur.

Nueva Rumasa posa en perill el futur
de Cacaolat
La suspensió de pagaments de Nueva Rumasa
ha posat en perill la continuïtat d’una empresa catalana, solvent i amb beneficis, com és
Cacaolat, que ara pertany al grup CLESA. Els
treballadors han començat a tenir problemes
per cobrar els seus salaris, un cop la família
Ruiz Mateos transferia els diners que Cacaolat
guanyava a Catalunya per fer front als deutes salarials i amb els proveïdors que tenia a
Madrid. CCOO ha demanat la intervenció de la
Generalitat per assegurar el futur de l’empresa
a Catalunya i dels 400 llocs de treball. Els treballadors no descarten mobilitzacions.

Sanció a la Generalitat per vulnerar el
dret de vaga el 29-S
Arran d’una denúncia de CCOO, la Inspecció de
Treball ha sancionat amb 3.500 euros la Secretaria de Funció Pública de la Generalitat per la
instrucció d’adaptació horària amb motiu de la
vaga general del passat 29 de setembre, ja que
entén que la instrucció vulnerava els articles
de la Constitució i de l’Estatut dels Treballadors
que regulen i reconeixen el dret de vaga. La
Inspecció de Treball considera que la conducta
de la Generalitat constitueix una infracció administrativa greu, perquè estableix condicions
de treball inferiors a les establertes legalment
o per conveni. CCOO considera que aquesta resolució posa de manifest que ningú pot estar
per damunt de la legalitat, i exigeix que no es
pagui la multa amb diners públics, sinó que sigui la titular en aquell moment de l’esmentada
Secretaria qui l’aboni.

L’atur a Catalunya es va
situar en el 18,1% el 2010
El Mapa de l’atur a Catalunya
2010 és un informe sobre la
distribució, la incidència i la
tendència de comportament de
l’atur per comarques elaborat
per CCOO de Catalunya. Aquest
estudi identifica el perfil dels
aturats i les aturades a casa
nostra i està basat en les dades
tant del Servei d’Ocupació de
Catalunya com de l’enquesta
de la població activa. Amb
aquestes dades, i tal com estableix l’estudi, la taxa d’atur a
Catalunya durant el 2010 va ser
del 18,1% (19,4% per als homes i 16,6% per a les dones).
Tarragona va ser la província
més afectada amb un 19,8%
(amb un increment de prop del
14% respecte a l’any anterior),
mentre que Lleida, a l’altre extrem, ostentava una taxa del
14,5%, malgrat haver patit
l’increment més alt (+15,8%)
de les quatre províncies respecte el 2009. Girona, amb un
19,4% d’atur, i Barcelona, amb
un 18%, completen les dades.

Per comarques, la taxa absoluta d’atur més alta la té el Baix
Penedès (14,6%), seguit de
l’Anoia (13,9%), mentre que les
més baixes corresponen a l’Alta
Ribagorça (4,8%) i la Val d’Aran
(5,2%). El Pla d’Urgell ha patit
l’augment més elevat entre el
2009 i el 2010 amb un 50,6%.
L’única comarca que ha aconseguit reduir l’atur el 2010 és el
Pla de l’Estany, amb un -14,8%
respecte a l’any anterior.
Les persones aturades al quart
trimestre de 2010 eren, majoritàriament, homes, amb edats
compreses entre els 16 i els
30 anys i amb un nivell educatiu baix. La tendència de
l’afectació més pronunciada
per part de les dones, malgrat
l’alt nivell de formació, ha canviat a finals del 2010. Així, per
primer cop, les dones presenten una taxa d’atur més baixa
que la dels homes, en el cas de
tenir estudis superiors. Tanmateix continuen sent les dones
les que pateixen més l’atur de

llarga durada, fet que evidencia
la dificultat del mercat de treball per absorbir aquesta part
de la població. A diferència de
l’any 2009, però, els homes
també comencen a patir l’atur
de llarga durada d’una manera
significativa.
Pel que fa a les prestacions socials, l’informe constata com a
Catalunya es redueix per primer
cop el nombre de persones beneficiàries de prestacions contributives a causa de l’augment
de l’atur de llarga durada. A
més, s’ha incrementat en un
32,1% el nombre de desocupats que no tenen cap cobertura econòmica i no perceben
cap tipus de prestació d’atur.
Més de 100.000 persones, com
a mínim, es troben en aquesta
situació de total desprotecció.

Lliurament de 68 pisos de
protecció oficial a Abrera
La cooperativa promoguda per
CCOO de Catalunya, Habitatge
Entorn, ha lliurat 68 habitatges
de protecció oficial a Abrera (Baix
Llobregat). Aquesta promoció, la
quarta de la cooperativa que es
lliura al municipi, estava qualificada en un començament com

a règim concertat, però gràcies
al suport de l’Ajuntament de la
vila es va poder canviar al règim
general, més econòmic. Això fa
que un habitatge de 90 m2 útils,
que en el règim concertat té un
preu de més de 230.000 euros,
en aquesta promoció surti per

menys de 172.000 €. Des de
1993, Habitatge Entorn ha lliurat
les claus de 6.331 pisos. A més,
té en construcció 174 habitatges
i, en fase de promoció, 537 més.

3
Núm 109 - dimarts, 1 de març de 2011

CCOO, en defensa de l’ocupació
i la indústria catalana
El passat 17 de febrer, CCOO
va convocar una manifestació
per reivindicar polítiques actives en defensa del teixit industrial del nostre país i mesures
per avançar cap a un canvi de
model productiu. Amb el lema
“En defensa de la indústria i de
l’ocupació”, al voltant de 2.000
treballadors/es van fer sentir la
seva veu. Entre ells, els de Valeo
Climatización, en una més de
les mobilitzacions que van dur
a terme per protestar contra els
acomiadaments plantejats per la
direcció de l’empresa.

Acord a Valeo Climatización
I és que Valeo va comunicar al
comitè la decisió de traslladar
una part de la producció que ara
es fa a Martorelles a la planta
de Saragossa, i presentar un
ERO que afectaria 67 dels prop
de 400 treballadors que té en
plantilla. Finalment, la direcció i
el comitè van arribar a un acord
que ha permès retirar els acomiadaments i reduir els afectats, amb mesures no traumàtiques que es concreten en un
pla de prejubilacions per a 40
persones. També inclou el compromís de
l’empresa
de mant e n i r
l’ocupació
de
la
planta
durant els
propers 5
anys.

No al tancament de Yamaha
També s’hi van fer sentir els treballadors de Yamaha i d’altres
empreses del sector de les dues
rodes. En aquest sentit, CCOO
va advertir de les repercussions
que pot tenir la decisió de Yamaha de tancar la factoria que
té a Palau-solità i Plegamans, si
es fa efectiva, ja que no només
posa en risc els llocs de treball
d’aquesta planta sinó també els
de les empreses de components
del sector, que, en el seu conjunt,
ocupa uns 25.000 treballadors
en tot l’Estat. De fet, representants de CCOO es van reunir amb
el director general d’Indústria per
traslladar-li la seva preocupació
per la situació del sector. Des del
Ministeri es comparteix la inquietud de CCOO i s’han compromès
a intercedir davant la direcció
de la multinacional japonesa i
demanar-li la continuïtat de la
planta catalana.

Sumant bons resultats a les eleccions
Novament ens arriben resultats
favorables a les candidatures
de CCOO a diferents empreses.
Som primera força sindical en el
sector elèctric a Catalunya, havent guanyant al Grup Endesa.
També encapçalem les llistes de
Gas Natural o revalidem la majoria a l’empresa de construcció
Excover, a Neteges Tot-Net,
de Terrassa, o a la companyia
d’autobusos CRA La Hispania,
del grup Sagalés.
D’altra banda, millorem els números a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i guanyem als
de Sant Andreu de la Barca o
de Creixell, al Tarragonès, així
com a les juntes de personal dels
ajuntaments de Castelldefels i
Premià de Mar.

Encapçalem els comitès de Pierre Fabre Ibérica, de Barcelona,
especialitzada en el comerç a
l’engròs de productes farmacèutics, de BB Serveis, dedicada als
serveis d’atenció domiciliària a
Tarragona, o de Supermercados
Del Río de Badalona, per citar
exemples de diferents sectors.
Al Baix Llobregat, guanyem a
Tubsa Automoción, de Sant Just
Desvern, i a l’empresa de gestió
de residus Viuda de Lauro Clariana de Sant Boi. Som primers
a la fàbrica d’estants metàl·lics
Mecalux de Cornellà, a Gamo
Outdoor, empresa de Sant Boi
productora d’armes per al tir esportiu i la caça, així com a dues
empreses del Prat: Reyde, on
transformen plàstics i produeixen

envasos metàl·lics, i Total Petrochemicals Ibérica, fabricant de
matèries plàstiques.
A més, guanyem a empreses lleidatanes com Serveis d’Esplai,
Autobusos de Lleida, Serveis
Sociosanitaris Generals o Reg
Sistema
Segarra-Garrigues,
SAU (REGSEGA).
Quant a la NISSAN, afectada per
un context d’empitjorament de
les condicions laborals a canvi
de la producció d’una furgoneta
-que en realitat ja estava atorgada- a Barcelona, CCOO és la
segona força més votada.
Per últim, cal destacar brillants
resultats en els sectors de la
indústria química i el tèxtil-confecció, on també som el primer
sindicat.

CCOO reclama que Catalunya Caixa
mantingui la seva funció social
CCOO reclama a l’actual equip gestor de Catalunya Caixa (CX) que la transformació de la
seva activitat financera en un banc no es faci en
detriment de la seva funció social i arrelament
territorial. CCOO vol que CX no perdi el seu model de caixa amb el seu paper social finançant
les famílies i el petit empresari i impulsant la
seva obra social. Així ho demana a les diputacions de Barcelona i Tarragona, i a les entitats
fundadores de CX. CCOO també reclama a la
Generalitat una intervenció decidida i clara que
s’orienti a salvaguardar l’actual equilibri financer de Catalunya, i que no passi com en els
casos de Caixa Penedès i Caixa Laietana. Per
a CCOO, qualsevol opció que es prengui ha de
preservar l’ocupació i les condicions laborals
existents i els acords que es van signar en el
procés de fusió. CCOO vol establir un marc de
diàleg permanent i d’informació puntual i continuada, que permeti la màxima implicació de
la plantilla.

CCOO alerta de la retallada pressupostària en l’educació
La retallada en el pressupost per al 2011 en
matèria d’educació anunciada per la Generalitat afectarà, segons CCOO, la pràctica totalitat dels centres educatius públics. Es crearan
greus dificultats per garantir-ne el manteniment i els subministraments d’equipaments i
materials educatius.
A les llars d’infants del Departament
d’Ensenyament, concretament, les conseqüències poden passar per l’acomiadament de
molts professionals.
Davant d’això, el sindicat ha demanat un replantejament de les polítiques educatives amb
l’objectiu d’aconseguir una inversió de fins al
6% del PIB.

CatSalut acomiada de manera improcedent un delegat de CCOO
El responsable de CCOO a CatSalut, empresa
pública de la Generalitat, ha estat acomiadat, víctima d’una campanya de persecució
sindical i personal, orquestrada per l’antiga
direcció i ratificada per l’actual. La carta
d’acomiadament, signada per l’anterior secretària general del Departament el mateix dia del
seu cessament, reconeix la improcedència de
l’acomiadament i la impossibilitat de justificarlo. Tot i això, s’han negat a readmetre el treballador. Es dóna la circumstància que CCOO
va presentar fa temps una denúncia contra
CatSalut per prestadorisme laboral i la Inspecció de Treball li va donar la raó.
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Agenda 8 de març: DAVANT LA CRISI, LES DONES SOM CLAU
ACTES CONFEDERALS

ALTRES ACTES

Assemblea de delegades i delegats
Dia 8 de març a les 9.30 h, a la sala
d’actes de CCOO, Via Laietana, 16,
Barcelona.
Presentació: Olga Fernández MartínCorral, secretària de la Dona de la UC
del Barcelonès
Intervencions: Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO Catalunya
i Rosa Bofill, secretària de la Dona de
CCOO Catalunya

UC BARCELONÈS
Assemblea
Dia 1 de març a les 17.30 h, a la
Sala la Cuina, Espai Francesca Bonnemaison, c/ Sant Pere més baix, 7,
Barcelona.
Introducció del Grup de teatre Imagina-t’ho
Intervenció: Maria Assumpció Vilà Planas, síndica de greuges de Barcelona.

Treballadores del món
Acte conjunt amb la Fundació Pau i
Solidaritat.
Dia 8 de març a les 11.00 h, a la sala
d’actes de CCOO, Via Laietana, 16,
Barcelona.
Presentació: Rosa Sans, presidenta de
la Fundació Pau i Solidaritat.
Projecció de l’audiovisual Treballadores del món, sobre la quotidianitat
i les experiències de lluites sindicals
de les dones d’altres països del món.
Comptarem amb la presència
d’algunes de les dones protagonistes del reportatge: Flor María Torres
Vidal, membre de la junta directiva
de CUT VALLE, de Colòmbia, Jaida Zoabi, antropòloga i formadora
d’empoderament de dones del WAC,
Israel i Radojka Helman Denkovska,
presidenta de la Secció de Dones del
SIER de Macedònia.
Cloenda: Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO Catalunya.
Manifestació: “Davant la crisi les
dones som clau”
Dia 8 de març a les 12.30 h. Sortida
de la seu de CCOO de Catalunya a Via
Laietana fins a la seu de la patronal
catalana Foment del Treball, on es
faran visibles les nostres reivindicacions.

ACTE CENTRAL UNITARI
Manifestació unitària
Dia 8 de març a les 19.00h. Sortida
de plaça Universitat fins a la plaça de
Sant Jaume, passant per la plaça de
les Dones. En la manifestació hi haurà
un seguici sindical amb una pancarta
signada per CCOO, UGT i USOC amb
el lema: “Les dones no volem pagar
la crisi”

Audiovisual Treballadores del món
Dia 9 de març, a les 19 h, al Centre
Cívic del Riu Sud, c/ Lluís Companys,
9, Santa Coloma de Gramenet.
Dia 10 de març, a les 18.30 h, a la
seu de CCOO, c/ Amadeu Torner, 4147, L’Hospitalet de Llobregat.
Comptarem amb la presència
d’algunes de les dones protagonistes del reportatge: Flor María Torres
Vidal, membre de la junta directiva
de CUT VALLE, de Colòmbia, Jaida Zoabi, antropòloga i formadora
d’empoderament de dones del WAC,
Israel i Radojka Helman Denkovska,
presidenta de la Secció de Dones del
SIER de Macedònia.
UC BAIX LLOBREGAT
Jornada “Dona i acord social”
Dia 1 de març a les 11.00 h, a la seu
de CCOO – Sala 4, ctra. d’Esplugues,
68, Cornellà de Llobregat.
Intervindran: Saida Ehliluch El Antit,
secretària de la Dona de CCOO Baix
Llobregat, Yolanda Navarro Fernández, responsable de la Dona de FITEQA de CCOO Baix Llobregat, Ángeles
Martínez Yelamos, secció sindical
de Gallina Blanca, Cristina Faciaben
Lacorte, secretària de Socioeconomia
de CCOO de Catalunya i Toni Mora Nuñez, secretari general de CCOO Baix
Llobregat.
Acte de reconeixement a Isabel
Aunion, sindicalista de CCOO a
SIEMENS
Dia 1 de març, a les 17.30 h, a la seu
de CCOO, ctra. d’Esplugues, 68, Cornellà de Llobregat.
Aquest acte es realitza conjuntament
amb Iniciativa Catalunya Verds..
Es prega confirmació d’assistència al
telèfon 93 474 99 00, demanant per
Isa o Maite.

Excursió a la Maternitat d’Elna (places limitades)
Dia 12 de març, sortida a les 6.00 h
des de la seu de CCOO del Baix Llobregat, ctra. d’Esplugues, 68, Cornellà
de Llobregat.
UC VALLÈS OCCIDENTAL
Sopar solidari
Dia 4 de març a les 20.45 h, a la sala
Polivalent, Parc del Nord – Ronda de
Navacerrada, 58 (Ca n’Oriac) Sabadell.
Acte de reconeixement dones amb
compromís
Dia 24 de març a les 17.00 h, a la
sala d’actes de CCOO, c/ Unió, 23,
Terrassa.
UC VALLÈS ORIENTAL - MARESME
Cinefòrum. Projecció de la pel·lícula
Un lugar en el mundo
Dia 4 de març a les 19.00 h, a la seu
de CCOO Vallès Oriental – Maresme,
c/ Pius XII, 5-6, Granollers.
Performance Ànim xaval, que tu pots
Dia 7 de març a les 17.00 h, a la
plaça Santa Anna, Matar.ó
Dia 8 de març a les 17.00 h, a la
plaça de La Porxada, Granollers.
UI GIRONA
Cinefòrum. Projecció de la pel·lícula
Extranjeras
Dia 9 de març a les 10.00 h, a la sala
d’executives de CCOO Comarques Gironines, c/ Miquel Blay, 1, Girona.

Lectura del manifest de CCOO, seguit del sopar de dones
Dia 12 de març a les 20.00 h, a la
plaça de la Dona Treballadora, Reus.
UI TERRES DE LLEIDA
Jornada i acte reivindicatiu: Davant
la crisi, les dones som clau
Dia 8 de març a les 11.00 h, a la seu
CCOO Terres de Lleida, Av. Catalunya,
2, Lleida.
Exposició fotogràfica Sahrauís
Condicions de vida i treball de les dones
i criatures refugiades als campaments.
De l’1 al 15 de març, al cafè teatre de
l’Escorxador.
Del 16 al 31 de març, a la seu de
CCOO de les Terres de Lleida, a la av.
Catalunya, 2, Lleida.
Presentació del llibre de lectura
fàcil Les mateixes estrelles
Dia 11 de març a les 18.00 h, a la
Biblioteca Pública de Lleida.
Entrevista amb l’autora: Núria Martí.
Pica-pica i taula informativa sobre
els drets de les treballadores
Dia 8 de març a les 12.30 h
La secció sindical convoca al vestíbul
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
UI ALT PENEDÈS-GARRAF
Cine fòrum: Projecció de la
pel·lícula Las Horas
Dia 14 de març a les 10.30 h, a
l’Associació de Veïns de la Geltrú,
plaça de l’Associació d’Alumnes
Obrers, S/N, Vilanova i la Geltrú.

UI TARRAGONA
Assemblea de delegades i delegats
Breu presentació de l’audiovisual
Treballadores del món, 4 històries de
lluita.
Dia 8 de març a les 10.00 h, a la
Casa del Mar, C/ Francesc Bastos,
19,Tarragona.

FEDERACIÓ DE SANITAT
Exposició Dones sindicalistes, propietat de l’ICD.
Del 28 de febrer al 28 de març al
vestíbul de CCOO, Via Laietana, 16,
Barcelona.

Concentració conjunta amb UGT i
lectura del manifest unitari
Dia 8 de març a les 12.30 h, a la
Rambla Nova, davant dels Despullats,
Tarragona.

FEDERACIÓ DE SERVEIS FINANCERS
I ADMINISTRATIUS- COMFIA
Repartiment de 16.500 clavells entre les dones afiliades
Dia 8 de març de 8.00 a 10.00 h, a
les principals empreses de tots els
sectors de la federació.

Presentació i projecció de
l’audiovisual Treballadores del món
Dia 9 de març a les 19.00 h
A l’antic Arxiu Municipal, plaça del
Castell, Reus.

FEDE. DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
Sopar igualitari
Dia 8 de març a les 20.00h
Centre Cívic La Sedeta, Barcelona.
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DAVANT LA CRISI LES DONES SOM CLAU
Manifest de CCOO Catalunya — 8 de març 2011
CCOO de Catalunya, davant de la celebració del
8 de Març, reafirmem el nostre compromís amb
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, en un any marcat per les conseqüències
de la crisi i de les mesures que s’han pres com a forma
de pal·liar-la, que han agreujat les situacions de desigualtat estructural que ja pateixen les dones. Continuen tenint menys taxa d’activitat i més atur de llarga
durada; són, també, juntament amb les persones
joves i immigrades, les que suporten la precarietat
i la desigualtat salarial més grans, i la seva vulnerabilitat s’ha agreujat. Moltes dones no tenen dret a la
prestació d’atur (autònomes, treballadores de la llar)
i la mitjana de les que reben prestacions ho fan en
menor quantitat i temps. Tot això accentua la pobresa
femenina.
Tot i qüestionar el model productiu i plantejar-ne un
canvi cal que es tingui en compte la caracterització diferent de les dones en el mercat laboral per evitar que
les discriminacions es continuïn perpetuant.
Davant d’aquesta situació rebutgem la reforma laboral
aprovada pel Govern, que en comptes de crear ocupació el que fa és contribuir a la devaluació, encara més,
de les garanties laborals, fet que ens va abocar a una
vaga general, el 29 de setembre de l’any passat, i que
va comptar amb el suport de les associacions de dones que comparteixen les nostres reivindicacions. Per
tant, nosaltres continuarem exigint canvis substancials
d’aquesta reforma que segueix sense crear ocupació i
augmenta la temporalitat i la precarietat laboral.
Des de aquesta constatació, CCOO de Catalunya valorem positivament l’Acord pel creixement, l’ocupació
i la garantia de les pensions, que inclou mesures
d’acció positiva necessàries com la millora la contributivitat de les pensions de les dones en mantenir els 15
anys com a període mínim per accedir a la pensió contributiva de jubilació i en considerar, pel càlcul de les
futures pensions, com a temps cotitzat els tres anys
d’excedència per a cura de criatures i reconèixer fins a
dos anys de cotització per a períodes d’interrupció de
la vida laboral per la cura de filles o fills.
Alhora, la crisi ha posat de manifest l’escassa voluntat de partits polítics i governs per promoure canvis
estructurals que afavoreixin la igualtat efectiva entre
dones i homes. Una prova d’aquestes polítiques és
la desaparició d’algunes institucions i organismes
públics, com el Ministeri d’Igualtat, a escala estatal,
i l’eliminació del Programa de seguretat contra la
violència masclista del Departament d’Interior i de la
Direcció General d’Igualtat en l’Ocupació del Govern

de Catalunya, fets que poden suposar un fort retrocés
en les polítiques de gènere i una ruptura dels compromisos d’igualtat europeus i internacionals.
Alhora, CCOO de Catalunya manifesta el seu suport
i solidaritat amb les lluites de les dones dels països
del món àrab, que està expressant les seves legítimes
aspiracions i demandes de reforma i de llibertat. Així
mateix expressem el nostre rebuig a la violència que
s’exerceix contra la població civil.
Des de CCOO de Catalunya lluitem perquè:
Les administracions impulsin mesures per reactivar
l’economia i crear ocupació de qualitat. Cal tenir en
compte les reivindicacions per eliminar les desigualtats existents, fer que les dones treballin en tots els
sectors i que se superi la forta segregació ocupacional
existent i promoure, si cal, mesures d’acció positiva.
La retallada de les polítiques socials i les privatitzacions dels serveis públics no repercuteixin directament
en les condicions de vida de les dones, ja que d’una
banda es veu afectat un sector laboral marcadament
feminitzat i, de l’altra, la pèrdua de poder adquisitiu
repercuteix amb més càrrega de treball per a les dones.
Les empreses apliquin mesures destinades a evitar
la discriminació per raó de gènere a la feina, evitin els
expedients de regulació d’ocupació, avaluïn els riscos
laborals i apliquin les mesures preventives adients,
amb la incorporació de la dimensió de gènere.

Es continuïn desenvolupant mesures i plans
d’igualtat a les empreses per impulsar la igualtat
d’oportunitats i evitar tot tipus de discriminacions.
Aquests plans han de preveure actuacions d’acció positiva en l’accés al treball, la formació, la promoció, les
condicions laborals i per aconseguir, realment, el dret
d’igualtat de retribució per treballs d’igual valor.
Millori la participació real i la representació de les
dones en tots els àmbits. És essencial continuar millorant en la participació i la representació de les dones
en tots els nivells del sindicat.
Els temps de vida i de treball siguin compartits i es
faci compatible la vida laboral i personal de dones i
homes. Cal avançar en més autonomia per a les dones i reforçar la inversió pública en infraestructures
socials per educació infantil i atenció a persones amb
dependència.

CCOO DE CATALUNYA FEM UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TREBALLADORES I TREBALLADORS I AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ A PARTICIPAR EN ELS DIFERENTS ACTES I MANIFESTACIONS QUE ES CELEBRIN AMB
MOTIU DEL 8 DE MARÇ, PER REITERAR EL NOSTRE COMPROMÍS I RESPONSABILITAT PER LA CONSECUCIÓ DEL
NECESSARIS AVENÇOS CAP A UNA SOCIETAT MÉS IGUALITÀRIA, JUSTA I DEMOCRÀTICA.

Premi Aurora Gómez a la lluita
feminista en l’àmbit laboral
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha obert la convocatòria del Premi Aurora
Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral. En aquesta segona edició poden participar-hi
projectes o accions desenvolupades al llarg de 2009-2010 des de la perspectiva de gènere,
dirigits a eradicar les discriminacions en el món laboral i a posar en valor el treball de les dones.
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 30 d’abril de 2011, i el lliurament del
premi es farà en un acte públic al mes de juny. Podeu consultar les bases al web de la Fundació:
http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/.

