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7 d’octubre, Jornada Mundial pel Treball Digne

Participa a les manifestacions
convocades el dijous 6 d’octubre
El 7 d’octubre se celebra la Jornada Mundial pel
Treball Digne, impulsada per la Confederació Sindical Internacional. Amb aquest motiu, i enguany
amb el lema “El treball digne no és un privilegi”,
el dijous 6 d’octubre tindran lloc un seguit de
mobilitzacions al llarg del dia, amb assemblees a
empreses i centres comercials, i manifestacions
a les quatre capitals de província de Catalunya,

com també es faran en un gran nombre de ciutats de tot el món. CCOO fa una crida a aquestes
mobilitzacions, ja que avui més que mai és una
prioritat situar en primer lloc les persones i, per
tant, l’ocupació i les prestacions socials, la defensa dels serveis públics fonamentals, en particular l’educació i la salut, i el dret a la negociació
col·lectiva.
Pots llegir el manifest a la pàg.5

editorial

El treball digne
no és un privilegi
El treball digne no és un privilegi sinó un dret
bàsic de ciutadania. Això que en alguns països és un objectiu difícil d’assolir, també es
comença a posar en qüestió entre els sectors
econòmics i polítics que estan marcant les
polítiques de retallades de drets socials i laborals per sortir de la crisi.

MANIFESTACIONS DEL DIJOUS 6 D’OCTUBRE
BARCELONA: 18.30 hores. Plaça Urquinaona / Via Laietana.
GIRONA: 19.00 hores. Plaça de la Independència.
TARRAGONA: 11.00 hores. Concentració a l’Estàtua dels Despullats. Rambla Nova.
LLEIDA: 12.00 hores. Concentració davant la porta de CCOO, Avinguda Catalunya, 2.

Fins ara les polítiques d’austeritat i de retallades no han servit per recuperar l’economia
i han generat més atur, més precarietat i més
desigualtat social. Cal canviar les polítiques
posant la creació d’ocupació com a primer
objectiu, amb inversió dels beneficis empresarials en la millora de les empreses i amb
una reforma fiscal que recapti diners dels
que més guanyen i de les rendes del capital,
per fer polítiques públiques que estimulin la
creació d’ocupació i la millora de la competitivitat, i que assegurin la protecció social de
les persones.
Els treballadors i les treballadores, ni els que
tenen feina ni els que estan a l’atur, no són
els culpables de la crisi. Per això reivindicar
el treball digne no és reivindicar un privilegi sinó un dret bàsic i una sortida de la crisi
més justa, equilibrada i eficient.

www.ccoo.cat
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Encallat el conveni col·lectiu a Vichy
Catalan
Fa prop de dos anys que el Comitè d’Empresa i
la Direcció de Vichy Catalan negocien el conveni
col·lectiu, que a hores d’ara resta encallat. La direcció només preveu la possibilitat d’increments
salarials a partir d’una sèrie de variables vinculades a productivitat i vendes, excessives segons
el comitè, que tampoc accepta la mobilitat funcional entre les diferents seus que vol instaurar
Vichy Catalán.
CCOO, únic sindicat amb representació a
l’empresa de begudes, ja ha anunciat que no
descarta mobilitzacions si no s’arriba aviat a un
acord satisfactori.

El nou conveni de Chupa Chups crearà
63 llocs de treball fixos
La plantilla de Chupa Chups ha ratificat, amb
un 90% dels vots a favor, el seu nou conveni
col·lectiu, un conveni que permetrà la creació de
63 llocs de treball indefinits. Aquest pacte, a més,
homogeneïtza el marc laboral a l’empresa, on
fins ara cohabitaven diferents convenis i realitats,
manté el poder adquisitiu dels treballadors i fa
un important avenç en l’estabilitat en l’ocupació
gràcies a aquesta conversió de 63 llocs de treball
temporals en indefinits.
CCOO ha estat sempre l’únic sindicat que ha
apostat per la nova planta productiva de Sant
Esteve Sesrovires amb la defensa dels llocs de
treball i la millora de les condicions laborals dels
treballadors procedents d’altres empreses del
grup per bandera.
A més, cal destacar que la plantilla de Chupa
Chups ha refermat les propostes de CCOO, ja que
el sindicat ha guanyat les eleccions a l’empresa,
aconseguint 6 dels 13 representants que s’hi escollien.

CCOO emplaça Foment del Treball a impulsar urgentment
un gran pacte sobre l’ocupació a Catalunya
CCOO de Catalunya, mitjançant el
seu secretari general, Joan Carles Gallego, ha emplaçat la principal patronal catalana, Foment
del Treball, a tancar urgentment
un gran pacte sobre l’ocupació
a Catalunya per portar-lo a una
taula de negociació amb la Generalitat abans de les eleccions
del 20 de novembre. Aquest pacte hauria d’incloure mesures per
estimular l’economia, un acord
per resoldre els conflictes laborals per la via de la mediació en
comptes de la judicial, acords
sobre formació professional i
polítiques industrials actives, entre d’altres. Gallego ha destacat
la importància i la urgència del

pacte sobre l’ocupació sobretot després de recordar que les
últimes dades ens diuen que a
Catalunya hi ha 187.000 llars en
què tots els membres es troben
sense feina i a 87.000 no hi entra
cap ingrés.
Joan Carles Gallego també s’ha
adreçat al Govern de la Generalitat per reclamar que apliqui
l’impost de patrimoni a Catalunya i recuperi el de successions
per millorar les finances de la
Generalitat un cop presentada l’auditoria externa, que ha
confirmat un dèficit el 2010 del
4,2% del PIB. Gallego ha alertat
que la Generalitat voldrà equilibrar els seus pressupostos

mitjançant noves retallades en
lloc d’augmentar els ingressos,
tal com reclama CCOO. Gallego
ha assegurat que la Generalitat
té marge per actuar sobre els
ingressos, per això no pot renunciar a impostos com el de patrimoni o el de successions per
a les rendes més altes, a més
d’impulsar una reforma fiscal
adequada.

Lliurament de pisos a Llinars del Vallès
El 29 de setembre passat, la cooperativa Habitatge Entorn, promoguda per CCOO de Catalunya,
va lliurar els 18 habitatges amb
protecció oficial de règim general
construïts a Llinars del Vallès. És

la primera promoció de la cooperativa en aquest municipi i ha estat possible gràcies al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament.
Amb aquests pisos, que estan situats al carrer Collsabadell i que

tenen un preu mitjà previst de
prop de 150.000 euros, Habitatge
Entorn ha entregat més de 6.300
pisos a tot Catalunya; a part, en té
en construcció 200 més, i en fase
de promoció, 500 més.

Acord sobre l’ERO temporal a ESPA 2025
La plantilla d’ESPA 2025, empresa productora de bombes i sistemes d’aigua, ha ratificat la
proposta d’acord sobre l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de suspensió temporal de
contractes. Aquest acord millora les condicions
establertes inicialment per l’empresa i afecta
194 dels 420 treballadors que ESPA 2025 té en
plantilla, repartits en diferents centres de treball
a Banyoles.
D’altra banda, pel que fa a l’ERO d’extincions
que també ha presentat l’empresa, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya rebutja els 60
acomiadaments plantejats i exigeix mesures no
traumàtiques per a la plantilla.

Antón Costas, proper convidat d’Els dilluns del Cipri
L
La
Fundació
Cipriano
GarC
cía
c de CCOO
de Catalunya
continua el
cicle
d’Els
dilluns del Cipri, amb la participació del catedràtic de Política
Econòmica de la Universitat de
Barcelona, el Dr. Antón Costas. El

seu interès acadèmic i les seves
publicacions se centren especialment en l’estudi del paper que
tenen les idees, els interessos i
les institucions en els processos
de formació de les polítiques
públiques, en particular dels processos de reforma econòmica,
liberalització, privatització i regulació dels serveis públics. La seva

conferència es titula: “¿Hay alternativas a las políticas de ajuste?”.
L’acte tindrà lloc el dilluns 10
d’octubre, a les 18 hores, a la seu
de CCOO de Catalunya, sales 1112-13, Via Laietana, 16 (1a planta), Barcelona. Podeu confirmar
la vostra assistència a l’acte al
telèfon 93 481 27 81 o a l’adreça
electrònica fcg@ccoo.cat.
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CCOO exhibeix la seva força en un gran
acte a Madrid
Més de 20.000 persones es van
citar el dia 24 passat al Palacio
de Vistalegre de Madrid, en una
gran assemblea organitzada
per CCOO. Delegats i delegades
de CCOO d’arreu de l’Estat, entre els quals 2.000 de catalans,
van escoltar i aclamar els parlaments, entre d’altres, del seu

secretari general, Ignacio Fernández Toxo, que va reclamar
un gran pacte per l’ocupació,
amb especial atenció per als
més joves, així com la creació
d’una plataforma ciutadana
per defensar l’estat social. En
el seu discurs, Toxo va rebutjar
l’aprovació de la reforma cons-

titucional sense la celebració
d’un referèndum i va preguntar
en veu alta a què es té por. A
més, el màxim dirigent sindical
va demanar a Zapatero un últim
servei al país abans de la seva
marxa: la retirada de la reforma
laboral que s’ha demostrat injusta i absolutament ineficaç.

Cal impulsar l’eix ferroviari mediterrani
L’eix mediterrani és el principal corredor europeu i vertebra
una àrea socioeconòmica molt
àmplia. Des de la frontera amb
França fins a Algesires es troben importants ports marítims,
com a elements fonamentals
per a la connexió, pel sud, de
tota la Unió Europea. Hi ha indicis, però, que fan pensar que
el Govern de l’Estat està apostant per l’anomenat Corredor
Central-Atlàntic, que s’inicia
també a Algesires i que segueix
cap al nord d’Espanya a través
de Madrid, obviant, tal com ja
va passar l’any 2003, l’eix mediterrani. Aquesta opció només
és alternativa en els tràfics amb
l’oest de França i el Regne Unit,

però no amb la resta del continent europeu.
L’abandonament del Corredor
Mediterrani enfront de l’eix
central perd tot el sentit perquè dóna l’esquena als ports
més importants en nombre de
tones de mercaderia de l’Estat
espanyol (Algesires, Barcelona
i València). L’aposta pel Mediterrani, en canvi, permetria
connectar la zona per ferrocarril amb el centre d’Europa i
la convertiria en el segon nucli
portuari per volum de mercaderies europeu, per darrere dels
ports holandesos. L’eix central,
si es confirmés, discriminaria
Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya, amb un valor

industrial molt elevat (el 55%
de la producció industrial, el
65% del trànsit marítim i prop
del 70% del turisme), una gran
contribució a les exportacions
(60%) i una elevada densitat de
població.
CCOO de Catalunya considera
que les administracions han de
defensar l’eix mediterrani com a
part de les prioritats de la UE i
reclama que el Corredor Mediterrani sigui inclòs, des d’Algesires
fins a la frontera francesa, a la
Xarxa Transeuropea —un dels
principals reptes de futur de
l’economia i la política de transport de la UE—, abans que es
prengui la decisió definitiva durant els propers mesos.

Rebuig al canvi de
model d’escoles
bressol a Barcelona
L’anunci fet pel regidor d’Educació de Barcelona, de paralitzar la creació de noves escoles bressol i obrir la via a la concertació de
centres privats per ampliar l’oferta educativa
a la ciutat, representa un pas enrere. Des de
CCOO rebutgem el canvi de model proposat
i exigim consulta, negociació i participació.
S’ha de garantir el model d’atenció pública
i la unitat de l’oferta a la ciutat per fer de la
xarxa d’escoles bressol pública un instrument d’equitat i progrés.
Barcelona ha estat, durant molts anys, capdavantera a l’hora de definir un model
d’atenció a la infància de qualitat. Les polítiques desenvolupades els darrers anys han
minvat algunes de les condicions laborals
i de qualitat establertes però han significat
un fort creixement d’oferta i de noves places que ha arribat a satisfer un 50% de les
demandes.
CCOO ja ha proposat moltes vegades la necessitat de millorar les condicions de les escoles bressol amb unes condicions laborals i
horàries dignes, però una involució a polítiques de concertació i privatització representaria un atemptat a l’atenció dels infants. La
qualitat dels nous equipaments públics ha de

servir per dignificar també l’oferta privada,
per a la qual cosa s’ha de controlar la qualitat
dels equipaments i de les normes, assegurar
estàndards mínims i garantir que l’oferta privada compleix les normes exigibles del servei educatiu que han de prestar.
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CCOO exigeix a la Generalitat que assumeixi els seus
compromisos i faci efectiu el pagament de les ajudes a les
residències geriàtriques i centres de discapacitats
Davant l’anunci del Departament de Benestar Social i Família d’ajornar durant dos mesos
el pagament de les ajudes a residències geriàtriques i centres
de discapacitats concertats i
col·laboradors, CCOO Catalunya ha alertat de la preocupació
en tots els sectors implicats.
La mesura afectarà 7.500 entitats, al voltant de 150.000
usuaris i uns 50.000 treballadors i treballadores, posant
en perill, en alguns casos, la
viabilitat de les entitats afectades, que ja han anunciat que
no podran oferir ni la mateixa
qualitat assistencial ni pagar
les nòmines dels treballadors i
treballadores del sector. Alhora,
es denuncia que, si les retallades es compensen amb un increment del nombre d’usuaris a
atendre per cada professional,

els principals perjudicats seran
els mateixos usuaris.
CCOO de Catalunya lamenta
que, una vegada més, es faci
pagar la crisi a les capes més
febles de la societat, deixant
desateses les persones més
vulnerables i repercutint els
problemes de tresoreria en les
ja compromeses economies
dels treballadors i treballadores
dels centres afectats.
Cal denunciar que aquesta mesura es posi en coneixement de
les empreses del sector amb
tan poc temps de reacció, donat que, en finalitzar el mes,
aquestes empreses ja han de
fer front a pagaments ordinaris
com nòmines i proveïdors.
És igualment inadmissible que
l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS) no
consideri necessari informar

d’aquesta mesura les organitzacions sindicals, una mesura
que està tenint impacte directe
en les negociacions actualment
obertes, com la del sector de
l’atenció domiciliària, i en les
condicions laborals dels treballadors i treballadores dels sectors afectats.
Exigim la màxima responsabilitat al Govern de la Generalitat i li
demanem que faci l’esforç que
calgui per assumir els compromisos adquirits i fer efectius els
pagaments acordats.

Més de 50.000 persones participen en una
euromanifestació a Polònia

Més de 50.000 persones es van
manifestar el 17 de setembre
passat a Wroclaw (Polònia) a
l’euromanifestació convocada
per la Confederació Europea
de Sindicats. Amb el lema “Sí
a la solidaritat europea, sí a
l’ocupació i als drets del treball,
no a l’austeritat”, sindicalistes
i treballadors/es vinguts de tot
Europa mostraven el seu rebuig
a les polítiques europees ac-

tuals i, especialment, a les decisions del Consell Europeu de
Ministres d’Economia i Finances
(ECOFIN), reunit el mateix dia a
la ciutat polonesa.
Quan Europa és a un pas del
col·lapse per la crisi del deute
sobirà, la manca de decisió dels
seus líders polítics reforça un
escenari de recessió de conseqüències imprevisibles. En
comptes d’actuar com una autèntica Unió, les fites electorals,
el populisme i la demagògia
marquen un procés polifònic,
estrident i contradictori en el
qual l’única lletra comuna és
la de l’ajust i la retallada als
salaris, als drets i als serveis
públics. Però no serà aquesta

Europa la que ens traurà de la
crisi. Per una doble raó.
Perquè aquesta medecina ultraliberal ha ofegat el pacient allà
on s’ha aplicat. I, més enllà, perquè si Europa dóna l’esquena
als treballadors i treballadores,
renuncia a l’actiu més important del qual disposa i compromet la legitimitat del seu propi
projecte. Per això, no volem
qualsevol Europa sinó l’Europa
social. I ens farem escoltar.
Perquè, com recordava el president de la CES, “Aquest és el
moviment sindical europeu, 60
milions d’afiliats que demanen
altres polítiques. És l’Europa social, l’Europa dels treballadors,
que no es resigna”.

Acte públic contra el feixisme
i el racisme
Convocat per Unitat contra el feixisme i el racisme, plataforma de la qual forma part CCOO,
el proper diumenge 2 d’octubre, a les 18 hores,
tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume de Barcelona un acte públic contra el feixisme sota els
lemes Per la democràcia i Per la convivència en
la diversitat.
Plataforma per Catalunya (PxC), organització
dirigida pel franquista confés Josep Anglada,
ha convocat una concentració a la plaça de
Sant Jaume el mateix diumenge 2 d’octubre
al matí. Amb el nostre acte unitari a la tarda,
demostrarem el nostre rebuig vers PxC, i també
vers el fet que les autoritats hagin donat permís
per celebrar una trobada feixista al centre de
Barcelona. Amb aquest acte, comencem la feina d’evitar que un franquista com l’Anglada es
converteixi en diputat al congrés espanyol, a les
eleccions del proper 20-N.

Club de lectura Lletrafòrum
La Secretaria de Formació Sindical i Cultura de
CCOO de Catalunya organitza una nova sessió
del club de lectura Lletrafòrum. Serà el dimarts
11 d’octubre, a les 18.30 h, a la sala 01 de la
seu de CCOO a Barcelona.
L’activitat consisteix en una trobada d’una hora
i quart per parlar sobre un llibre acordat prèviament. En aquesta ocasió, tractarem la novel·la
Emulsió de ferro, amb el seu autor, Sebastià
Jovani, que ens situa una crònica negra ambientada al barri de Gràcia en el primer postfranquisme.

Mor l’històric dirigent Josep
Tablada
CCOO lamenta la mort, el dilluns
26 de setembre, de l’històric dirigent Josep Tablada Rodríguez
als 61 anys, i vol expressar el
condol a la seva família.
Josep Tablada va participar en l’assemblea
constituent de la Confederació Sindical de
CCOO de Catalunya el 1976 i juntament amb
José Luis López Bulla i Josep Maria Rodríguez
Rovira l’any 1977 va registrar els Estatuts de la
CONC al Ministeri de la Governació, a Madrid.
Provinent del sector d’aigües, havia estat responsable, en diferents períodes, de Formació
Sindical, Relacions Unitàries i Organització del
nostre sindicat.
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MANIFEST UNITARI JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE

L’ocupació i les persones, primer

EL TREBALL DIGNE NO ÉS UN PRIVILEGI
La Confederació Sindical Internacional (CSI) un any més commemora la Jornada Mundial pel Treball Digne. Treballadores i treballadors d’arreu del món som conscients que
només la lluita en comú de tot el món pel treball digne permetrà assolir els drets del
treball i una vida digna a aquelles persones que avui no la tenen i, alhora, mantenir-los
per a aquelles persones que es veuen sotmeses, avui, en els països desenvolupats, a
una ofensiva molt forta per a deteriorar les seves condicions de vida i treball actuals.
Des de 2008, la crisi econòmica mundial tan profunda que patim, provocada per la cobdícia sense límits dels especuladors financers i immobiliaris i la falta de regulacions
econòmiques i de govern democràtic del món, ha produït un increment notable de la
desocupació i un deteriorament de les condicions de treball a la majoria de les nacions.
S’han perdut prop de 40 milions de llocs de treball; el nombre de persones sense feina
ha pujat a 205 milions, i el de treballadors precaris a 1.450 milions, gairebé la meitat de
les persones que treballen al món. A Europa, el nombre d’aturats arriba a 23 milions, i
a l’Estat espanyol la xifra s’acosta als 5 milions, el 46% dels quals són joves menors de
25 anys.
Abans de la crisi, el programa de l’ONU per arribar als denominats Objectius del
Mil·lenni pretenia, entre altres, que el nombre de persones que vivien en la pobresa
absoluta al món, que comporta malnutrició, es reduís, l’any 2015, a la meitat dels 800
milions que hi havia aleshores. Avui, ha arribat a 1.000 milions! Per assolir l’objectiu
faltaven per posar 50.000 milions de dòlars d’ajuda. No hi van ser, i això era només l’1%
del que s’ha gastat en el salvament del sistema financer mundial!
Malgrat la situació tan greu de l’economia i l’ocupació europees, des de maig de l’any
passat les institucions de la UE i els governs nacionals europeus han eliminat dels seus
objectius la recuperació del creixement de les economies i la promoció de l’ocupació.
Incapaços de gestionar la crisi tan llarga dels deutes sobirans, tot i que existeixen
mesures per a fer-ho, només es plantegen com a objectius de la seves ‘polítiques de
retallades’ la reducció dels dèficits públics i dels deutes públics. No només això, sinó
que, contra tota evidència, afirmen que la creació d’ocupació es produirà per les anomenades ‘reformes estructurals’ que pretenen disminuir els costos laborals, les prestacions
socials i el cost dels serveis públics (a través, fins i tot, de privatitzar-los), i afeblir la
negociació col·lectiva i la força dels sindicats.
És a dir, ens volen imposar com a solució el pitjor de les fracassades polítiques neoliberals que ens van portar a la crisi. I, a més, han col·locat Europa a punt per una nova recessió, perquè els ajustos pressupostaris brutals, en terminis molt curts i sense consens
social, acabaran fent enfonsar les economies sense poder reduir els dèficits.
La pèrdua despietada d’ocupació està privant la classe treballadora de la seva font bàsica d’ingressos, i algunes reformes adoptades pels governs al dictat dels interessos dels
poders i mercats financers estan atacant els tres pilars del treball decent: drets, protecció social i negociació col·lectiva.

La desocupació, l’atur de llarga durada, el creixement de la temporalitat i la precarietat... estan incrementant les desigualtats socials i empenyent a un nombre cada vegada
més alt de persones a situacions de pobresa i exclusió.
La reforma laboral de 2010, l’eliminació del límit a l’encadenament de contractes temporals i el nou contracte de formació per a joves, aprovats pel Govern en el límit del seu
mandat, juntament amb la pèrdua de cobertura de la protecció per desocupació com
a conseqüència de l’allargament de la crisi, i les dràstiques retallades de la despesa
pública que estan aplicant les comunitats autònomes i ajuntaments i que amenacen el
manteniment de serveis i prestacions socials bàsics, estan rebaixant les condicions de
vida dels ciutadans i poden portar-nos a una esquerda social injustificable.
Finalment, el salari, un dels principals indicadors dels treball digne, mostra tendències
d’evolució igualment preocupants: si el 2008 el percentatge dels qui tenien un salari
igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI) era del 8,9%; el 2009, el percentatge va pujar fins a arribar al 10% sobre un total de 15.256.200 assalariats. Més d’un
de cada cinc treballadors amb baixa remuneració (21%) viu en llars amb ingressos que
estan per sota del llindar de la pobresa.
A Catalunya també s’està vivint aquesta allau de retallades socials. Sanitat, educació,
serveis socials... estan sent sacrificats en nom de l’estabilitat pressupostària. Els treballadors i treballadores de Catalunya exigim la fi de les retallades, que es comencin
a plantejar noves vies d’ingressos a través de la fiscalitat i que es deixi de condemnar
les classes populars a tenir uns serveis públics deteriorats i sense qualitat. Els serveis
públics són el nostre patrimoni, i el pensem defensar.
Per a CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya i USOC és una prioritat situar en
primer lloc les persones, i per tant, l’ocupació i les prestacions socials, la defensa dels serveis públics fonamentals, en particular l’educació i la salut, i el
dret a la negociació col·lectiva.
Els sindicats considerem que avui, més que mai, és necessari que ens mobilitzem en la Jornada Mundial pel Treball Digne, tot sumant les reivindicacions
dels treballadors i les treballadores catalans i europeus amb el rebuig del
model neoliberal de sortida de la crisi i l’exigència d’universalització del treball digne.

EL TREBALL DIGNE NO ÉS UN PRIVILEGI

