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MANIFESTACIONS CONTRA LA REFORMA LABORAL

DIUMENGE 11 DE MARÇ

BARCELONA: 12 hores
Pg. de Gràcia / Av. Diagonal
GIRONA: 12 h. Plaça de la Independència
LLEIDA: 12 h. Plaça Ricard Viñes
TARRAGONA: 12 h. Plaça Imperial Tàrraco
TORTOSA: 12 h. Plaça del Carrilet

8 de Març del 2012 DIA DE LA DONA TREBALLADORA

PELS NOSTRES DRETS
culturals, sexuals, laborals, econòmics, socials i democràtics
ACTE CENTRAL
Assemblea de delegades i delegats
8 de març a les 10.30 h
Sala d’actes de CCOO de Catalunya, Via
Laietana, 16, Barcelona
Presentació a càrrec d’Olga Fernández
Martín-Corral
Intervencions:
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya
Rosa Bofill, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya
Intervencions de delegades de diferents sectors i territoris
Manifestació
8 de març a les 12 h
En acabar l’assemblea, anirem en manifestació amb el lema: “Pels nostres drets culturals, sexuals, laborals, econòmics, socials i democràtics”
12 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

ACTIVITAT CULTURAL DEL 8 DE MARÇ
Conversa amb Lucía Etxebarria, amb motiu de
la presentació de la darrera obra de l’autora: El
contenido del silencio
8 de març a les 17 h
Conduïda per Lidia Sandalinas, de la Secretaria de
la Dona de CCOO de Catalunya
Hi intervindran:
Josep M. Romero, secretari de Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya
Rosa Bofill, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya
ACTE CENTRAL UNITARI
Manifestació unitària
8 de març a les 19 h, plaça Universitat de Barcelona
Dins 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”

www.ccoo.cat
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Actes territorials i federatius 8 de març
UC Barcelonès
Barcelona:
Acte sobre els drets de les dones en temps de crisi, i com ens
afecten les retallades, amb la participació de Chelo Chacartegui,
professora de Dret del Treball a la Universitat Pompeu Fabra, Àngels
Martínez Castells, economista i membre de Dempeus per la Salut
Pública i Carme Alguacil, tècnica del Programa Municipal de les Dones
del Prat de Llobregat
Dia: 14 de març de 10.00 h a 12.00 h
Lloc: sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona)
Barcelonès Nord:
Xerrada sobre l’origen del 8 de Març i les causes de les
desigualtats laborals de dones i homes, amb la participació de
l’alumnat del SES Badalona
Dia: 7 de març a les 9.30 h
Lloc: local de CCOO de Badalona (c. Font i Escolà, 6-8-10, Badalona,
metro: Pep Ventura)
L’Hospitalet de Llobregat:
Projecció de la pel·lícula En un mundo libre, de Ken Loach
Cinefòrum sobre els drets laborals de les dones avui
Dia: 7 de març a les 18.00 h
Lloc: local de CCOO de l’Hospitalet (c. Amadeu Torner, 41-47,
l’Hospitalet de Llobregat, Ferrocarrils de la Generalitat: Europa Fira)

UC Baix Llobregat
Assemblea per a delegats i delegades
Títol: “Integració del règim especial de la llar al règim general”
Dia: 7 de març, d’11.00 h a 13.00 h
Lloc: sala d’actes de CCOO del Baix Llobregat (ctra. d’Esplugues, 68,
Cornellà de Llobregat)
Després de l’acte, anirem a la plaça de Catalunya de Cornellà, on hi ha
una escultura d’una dona amb una bola del món a les mans. Aquesta
escultura es va fer l’any 2002 com a homenatge a les dones i aquest
any nosaltres llegirem el manifest al seu costat
Sortida conjunta amb la Secretaria de la Dona del Vallès Occidental
cap a la Maternitat d’Elna (places limitades). Dia: 17 de març
UC Vallès Occidental
Sopar solidari el 9 de març
Acte de reconeixement a dones amb compromís. Dia: 29 de març
UC Vallès Oriental - Maresme
Assemblea de delegats i delegades, 9 de març a les 10.30 h
Lloc: sala d’actes de CCOO de Granollers (c. Pius XII, 5-7, baixos,
Granollers)
Lectura del manifest, el 9 de març a les 12.30 h a Granollers
UI Girona
Taller “Sindicalisme amb perspectiva de gènera”
Dia: 8 de març de 10.00 a 14.00 hores
Lloc: sala d’actes de CCOO de Girona (c. Miquel Blay, 1, Girona)
UI Tarragona
Tarragona:
Assemblea de delegats i delegades: “Breu informe de la situació
laboral de les dones”“La reforma laboral, una agressió a la classe
obrera: com ens afecta especialment a les dones?”
Dia: 8 de març a les 10.00 h
Lloc: sala d’actes de la Delegació de Cultura de Tarragona
Lectura conjunta del manifest amb UGT i, en acabar, repartiment
de manifestos pel mercat dels dijous
Dia: 8 de març a les 12.15 h
Lloc: estàtua dels Despullats de Tarragona
Acte de reconeixement a la històrica companya Carme Casas
Dia: 8 de març a les 18.00 h
Lloc: saló de plens de l’Ajuntament de Tarragona

Reus:
Lectura del manifest de CCOO, Dia: 11 de març a les 18.00 h
Lloc: plaça de la Dona Treballadora de Reus
Projecció de la pel·lícula En terra d’homes i debat
Dia: 11 de març a les 19.00 h
Lloc: sala d’actes de CCOO de Reus
En acabar, farem un pica-pica ben complet i qui vulgui… a ballar
UI Terres de Lleida
Presentació a la premsa de l’Informe laboral de les dones a la
demarcació de Lleida durant el 2011 el 7 de març
Jornada sindical per a delegades, delegats i quadres sindicals:
“Treballadores, crisi i retallades socials” , a càrrec de Cristina Faciaben,
secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya
Dia: 8 de març a les 9.30 h a la sala d’actes de CCOO de Lleida
Concentració reivindicativa davant de la Delegació del Govern de
la Generalitat, des de CCOO de Lleida. Lema: “Pels nostres drets”
Dia: 8 de març a les 13.00 h
Acte reivindicatiu, el dia 8 de març a les 13.30 h
Lloc: vestíbul de Medicina Nuclear, soterrani de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
UC Anoia
Exposició de les conseqüències i els efectes que tindrà la reforma
laboral per al conjunt de la classe treballadora i la societat en general
A càrrec d’Alfonsa Santiesteban, responsable de l’assessorament
sociolaboral de CCOO de l’Anoia. Amb la projecció de la pel·lícula
Mataharis, de la directora Icíar Bollaín
Dia: 8 de març a les 9.00 h
Lloc: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (c. Dr. Joan
Mercader, s/n, Igualada)
Federació Agroalimentària
Assemblea de delegats i delegades de l’Alt Penedès - Garraf
Títol: “REASS (de règim agrari a règim general)”
Dia: 8 de març a Sant Sadurní d’Anoia
Federació d’Ensenyament
Jornada de Presentació del II Plan de Igualdad de la Federación Estatal, concreció del Pla a la Federació i propostes per consolidar i avançar.
Dia: 20 de març, de 10.00 h a 14.00 h
Lloc: sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona)
Acte de reconeixement a una afiliada experta en coeducació
Dia: 18 d’abril a les 18.00 h
Lloc: sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona)
Federació de Sanitat
Taller sindical “Els drets de conciliació i el repte de la coresponsabilitat”
Durarà tot un matí i se’n faran diferents edicions durant tot l’any
Federació de Serveis Financers i Administratius (COMFIA)
Repartiment de 16.500 clavells entre les dones afiliades
Dia: 8 de març de 8.00 h a 10.00 h
Lloc: principals empreses de tots els sectors de la Federació
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
Xerrada a càrrec de la psicòloga Mercè Santacana, “La igualtat real:
una pinzellada sobre el retrocés en la societat i, en particular, en el
jovent”
Presentació del grup Acció Igualitària, de l’FSC
Presentació del conte Ítaca
Dia: 9 de març a les 11.00 h
Sopar igualitari
Dia: 9 de març a les 21.00 h
Lloc: sala 1 del soterrani de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16,
Barcelona)

La situació laboral de
les dones les fa més
vulnerables a la crisi
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, que se celebra el 8 de Març,
CCOO ha elaborat un informe sobre la situació de les dones a Catalunya, on destaca la
seva situació laboral, caracteritzada per una
elevada ràtio de salarització, més parcialitat
i més temporalitat, en comparació amb la
dels homes. A més, tot i que avui les dones
tenen més presència a l’activitat productiva
i laboral, segueixen tenint taxes més baixes
d’activitat i ocupació i registren alts índexs
d’atur i temporalitat.
Paral·lelament, la participació diferent de
dones i homes a les activitats productives,
ha donat lloc a un augment de la segregació laboral, tant horitzontal (concentració de
dones i homes en sectors i ocupacions específics) com vertical (escassa presència de
dones en llocs directius, l’anomenat sostre
de vidre).
Menys salari, menys prestacions
Pel que fa als sous, el salari mitjà de les dones a Catalunya és el 76% del dels homes,
tot i que en determinades franges d’edat por
arribar al 30% de diferència. Això les porta
també a percebre unes prestacions per atur
més baixes i tenir unes cotitzacions socials
menors, fet que les converteix en persones
més vulnerables davant la crisi econòmica.
Marge de millora
Tot i els avenços, encara queda un ampli
marge de millora perquè les dones aconsegueixin el lloc que els correspon a l’economia
i la societat del nostre país, i per aconseguirho cal que desapareguin els obstacles que
limiten el desenvolupament de les seves
capacitats. En aquest sentit, algunes de les
propostes de CCOO per millorar la situació
de les dones passen per desenvolupar lleis
com la d’igualtat o la de violència de gènere,
i implementar mesures per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, que ha
de consistir en la coresponsabilitat entre homes i dones. Més concretament en l’àmbit
laboral, cal garantir la igualtat d’oportunitats,
millorar les condicions de les treballadores i
acabar amb qualsevol tipus de discriminació
mitjançant la implantació de plans d’igualtat
a les empreses.
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CCOO commemora l’assassinat del Noi
del Sucre
CCOO de Catalunya, a través de la Fundació Cipriano García i el seu Seminari Salvador Seguí, commemora el 89è aniversari
de l’assassinat del Noi del Sucre, en record
d’aquesta important figura del sindicalisme
català, assassinat el 10 de març del 1923.
Així, el Seminari Salvador Seguí ha organitzat
el dissabte 10 de març, a les 10 del matí,
una ofrena homenatge a l’antic carrer de la
Cadena, actualment de Sant Josep Oriol, al
barri del Raval de Barcelona. En aquest acte
intervindrà Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

Iniciativa penal popular en defensa de
la salut i la sanitat públiques
El dissabte 10 de març, CCOO de Catalunya
donarà suport a la presentació de la iniciativa
penal popular (IPP) en defensa de la salut i la
sanitat públiques.
A les 10.30 h, l’Auditori de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), al carrer de Ramon
Trias Fargas, 25-27, de Barcelona, acollirà un
acte on diverses entitats es comprometen a
emprendre una IPP contra els responsables
del deteriorament de la sanitat catalana, contra aquells que es volen fer rics a costa de la
nostra salut. Els convocants insten la justícia a pronunciar-se davant la gravetat de les
restriccions sanitàries que estan impulsant
els poders públics. L’acte és obert i es clourà
amb una marxa de protesta.

Lliurament de nous habitatges de protecció oficial a l’Hospitalet de Llobregat
La cooperativa promoguda per CCOO de Catalunya, Habitatge Entorn, ha lliurat aquesta
setmana 72 pisos de protecció oficial construïts al carrer Amadeu Torner de l’Hospitalet
de Llobregat. Els habitatges d’aquesta promoció, la tercera de la cooperativa a la ciutat,
tenen una superfície mitjana de poc més de
86 m2 útils, aparcament i traster, i un preu de
174.755 euros (gairebé 31.000 euros menys
que el preu autoritzat per la Generalitat).
Habitatge Entorn ha lliurat, des del 1993 fins
ara, les claus de 6.505 pisos a tot Catalunya,
164 dels quals a l’Hospitalet.

Les manifestacions del 29-F tornen a
mostrar la tensió social creixent contra les
polítiques antisocials dels governs de la UE

Novament, milers de ciutadans i
ciutadanes van sortir al carrer el
passat 29 de febrer amb el crit de
“Ja n’hi ha prou!”, per expressar
el rebuig a les polítiques antisocials que les autoritats europees
estan imposant i per mostrar el
seu suport a les alternatives del
moviment sindical per sortir de
la crisi. Les manifestacions es
van celebrar en diverses ciutats

europees, entre les
quals Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
que van aplegar uns
70.000 manifestants
convocats per la CES,
CCOO, UGT i USOC, en
el marc d’una jornada
d’acció europea. A Tortosa es
va celebrar una assemblea. La
manifestació també va recollir el
creixent conflicte social que estan provocant les retallades del
Govern de CiU i la reforma laboral
impulsada pel Govern del PP. En
aquest sentit, ja es van escoltar
molts crits que demanaven una
vaga general. Una delegació dels
sindicats francesos va participar

en la manifestació de Barcelona, on un representant va llegir
un manifest. També una delegació dels sindicats catalans es
va desplaçar des de Girona fins
a Montpeller per participar en la
manifestació que va tenir lloc en
aquesta població francesa del
Llenguadoc-Rosselló.

La reforma laboral empitjora les dades
de l’atur
Catalunya acumula ja 641.948
persones aturades, disminueixen el nombre de contractes i també el de persones beneficiàries de prestacions per atur.
Tot això amb la reforma laboral
del Partit Popular ja en marxa.
La xifra de persones registrades al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) el mes de
febrer significa un increment
interanual del 6,5% (39.337

persones aturades més que
ara fa un any), i un augment
de gairebé 9.000 persones
aturades respecte del mes de
gener. També respecte del mes
anterior, la contractació ha caigut a Catalunya un -7,1%, xifra
molt similar a la del conjunt de
l’Estat, -7,6%. És evident que
el nostre mercat de treball segueix sense tenir capacitat de
generar ocupació.

Per tot això, CCOO de Catalunya rebutja la reforma laboral i
denuncia que les propostes
del Govern de Rajoy per acabar amb l’atur se centrin únicament a facilitar i abaratir
l’acomiadament; reduir el paper de la negociació col·lectiva
afeblint la força dels treballadors i treballadores, o mantenir (i fomentar) la precarietat
laboral.

