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Mobilització contra la reforma laboral i
els endarreriments en el pagament del
FOGASA
Sota el lema “2 anys de reforma laboral: més
atur, més precarietat”, CCOO, UGT i USOC van
convocar el passat dijous, 13 de febrer, una nova
mobilització conjunta contra la reforma laboral
aprovada pel Govern del Partit Popular el 10 de
febrer del 2012. Al mateix temps, els sindicats
van denunciar la situació insostenible al FOGASA
(Fons de Garantia Salarial), que repercuteix en
molts treballadors i treballadores, que acumulen
retards en el cobrament de prestacions de gairebé dos anys.
Al matí van tenir lloc concentracions a Tarragona,
Lleida i Girona davant les seus del FOGASA. Ja a
la tarda, a Barcelona, es va fer una concentració
conjunta davant de la Delegació del Govern per
protestar contra els endarreriments en el pagament d’aquestes prestacions.
Poc després, la mobilització es va traslladar a
la plaça d’Urquinaona de Barcelona, on va començar una manifestació contra la reforma laboral i els seus efectes després de dos anys de
la seva aplicació. La manifestació va baixar per
Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, on els
secretaris generals de les organitzacions convocants van realitzar els parlaments.
Dos anys de reforma laboral han confirmat que
aquest ha estat l’atac més fort contra els drets dels
treballadors i treballadores en democràcia, amb
conseqüències demolidores: creixement de l’atur,
augment de la temporalitat i la precarietat laboral,
retallada de salaris generalitzada, augment brutal
dels expedients de regulació d’ocupació, conflictivitat laboral, bloqueig de la negociació col·lectiva,
empitjorament de les condicions laborals de les
dones, emigració de joves…
Durant aquests dos anys la mobilització contra
aquesta reforma laboral no s’ha aturat, i caldrà
continuar fent pressió perquè aquesta norma
sigui retirada i comencem a recuperar els drets

laborals i socials perduts a causa de la reforma.
CCOO fa una crida a la mobilització de tots els
treballadors i treballadores per demostrar el rebuig del conjunt de la ciutadania a aquesta reforma laboral, que ens està empobrint. Només
des de la mobilització i la unitat aconseguirem
canviar aquestes polítiques.

editorial
PROU RETALLADES
SALARIALS
Les diferents crisis econòmiques al llarg dels
anys es resolien, entre altres mesures, amb
una devaluació de la moneda per aconseguir
adequar l’economia al valor real del país.
Amb la integració a l’euro la capacitat del
Govern d’actuar sobre la moneda ja no existeix i per això la devaluació interna s’ha fet
en forma d’atur i rebaixes salarials, amb instruments com la reforma laboral impulsada
pel Govern del PP amb el suport parlamentari
de CiU.
Quan la devaluació era sobre la moneda,
l’empobriment de la població era general,
però en aquesta crisi, ateses les polítiques
de retallades, austeritat i contrareformes,
una minoria de la població s’ha continuat
enriquint i ha augmentat la bretxa entre rics
i pobres.
Avui tenir feina ja no és garantia de sortir de
la pobresa i això afebleix el consum intern i
allunya la sortida de la crisi.
Per això, la recuperació del poder adquisitiu
dels salaris és una condició imprescindible
per a la recuperació econòmica i necessària
en termes de justícia social.

Toxo participa demà, 18 de febrer, en una assemblea
a Barcelona i en l’homenatge a Josefina Pujol
Amb el títol “Recordem Josefina Pujol. Lleialtat, compromís i lluita”, la Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya ha organitzat per a demà, dimarts 18 de febrer,
un acte d’homenatge a aquesta destacada sindicalista de CCOO. El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha confirmat la seva participació en aquest
acte, que tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici de CCOO de Catalunya, a Barcelona
(Via Laietana, 16), a partir de les 17.30 hores. Prèviament, a les 12 hores i també
a la sala d’actes de CCOO, Toxo participarà en una assemblea de delegats i delegades en defensa dels drets socials, els serveis públics i el sindicalisme de classe. Podreu seguir en directe
aquesta assemblea a través de la pàgina web de CCOO de Catalunya.

www.ccoo.cat

2
Núm. 189 - dilluns, 17 de febrer de 2014

Mobilitzacions dels treballadors de
Cobega – Coca-Cola contra l’ERO
Els treballadors i treballadores de Cobega Coca-Cola han realitzat diferents mobilitzacions els dies 4, 6, 11 i 13 de febrer per manifestar el seu rebuig a l’expedient de regulació
d’ocupació presentat. A més, els dies 18 i 20
de febrer està prevista una vaga de 24 hores. Aquestes aturades són complementàries
a les vagues indefinides ja en marxa a les
plantes afectades pels tancaments. La Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya
denuncia la il·legalitat d’aquest ERO i vol que
se’n declari la nul·litat. La denúncia s’ha interposat davant la Direcció General d’Ocupació
i la Inspecció de Treball, després d’intentar
sense èxit la retirada de l’ERO per la via de la
negociació. Per al sindicat, no té sentit ni justificació tancar plantes i acomiadar milers de
treballadors i treballadores a COBEGA - CocaCola quan la companyia ha obtingut uns beneficis de 800 milions d’euros i una facturació
de 3.000 milions. Els treballadors i treballadores afectats a tot l’Estat serien 1.253 d’una
plantilla de 4.270.

Els treballadors i treballadores de TV3 fa
vaga en defensa del seu conveni
La plantilla de TV3 va votar en referèndum
fer vaga en dies alternatius a partir del dilluns 10 de febrer en defensa del seu conveni
col·lectiu. Aquest ja ha caducat i la direcció
ha posat sobre la taula una contundent rebaixa de les condicions laborals que el comitè
d’empresa considera inacceptable. La vaga,
que ha afectat quatre jornades de la setmana
passada, tindrà continuïtat demà dimarts, 18
de febrer, de 12.30 h a 00.33 h, i el dijous 20
amb una aturada de 24 hores.

La plantilla d’Alstom Transport es manifesta per reclamar el conveni col·lectiu
Davant la negativa de la direcció d’Alstom
Transport (Santa Perpètua de Mogoda) per
continuar negociant el conveni col·lectiu
d’empresa, el comitè va convocar diverses
mobilitzacions a Barcelona. Amb aquestes accions de protesta volen pressionar
l’Administració catalana per instar l’empresa
a desbloquejar la negociació col·lectiva,
complir els acords signats el passat mes
de setembre i fer una aposta clara per la
indústria ferroviària del país. D’altra banda,
també es vol instar l’Ajuntament de Barcelona perquè aposti per les empreses del país
a l’hora de desenvolupar les infraestructures
de transport de la ciutat (metro, tramvia…).

CCOO elabora el Mapa de l’atur, que mostra
una preocupant destrucció d’ocupació
Com cada any, CCOO de Catalunya ha presentat
el Mapa de l’atur a Catalunya coincidint amb la
publicació de les dades de l’Enquesta de població
activa del darrer trimestre de l’any. Aquest estudi
recull una anàlisi de les dades dels darrers cinc
anys que ens ha permès constatar, un cop més,
el clar deteriorament que està patint el nostre
mercat de treball. Es continua destruint ocupació,
l’atur ha assolit nivells sense precedents i trets
com la temporalitat i la parcialitat són cada cop
més presents en les relacions laborals, de manera
que precaritzen les condicions laborals dels que
tenen feina.
Si fem un repàs territorial comprovem com la comarca del Ripollès és la que presenta l’increment
més lleu de l’atur registrat, ja que ha incrementat un 2,5% el nombre de persones aturades
registrades mentre que la tendència general és
del 24,6%. El Priorat és la comarca que ha patit
l’increment més accentuat, concretament en un
53% i 217 persones.
Si bé la contractació registrada entre 2009 i 2013
ha augmentat en un 4% i 83.874 contractes,
aquest increment només ha estat ocasionat per
un increment de la contractació temporal (7,3%
i 131.805 contractes temporals) ja que la indefinida s’ha reduït en un 17% (–47.931 contractes
indefinits).
Cau l’afiliació a la Seguretat Social
L’afiliació a la Seguretat Social en aquests darrers quatre anys s’ha reduït en un 9% i 222.542

persones treballadores afiliades menys. La pèrdua d’afiliació s’ha donat a tot el territori català
a excepció del Ripollès, on ha augmentat en un
1,6%. A Catalunya, l’activitat s’ha reduït un 3,4%
i 131.600 persones actives menys en aquests últims anys. La taxa d’activitat el 2013 va ser del
61,8%.
L’ocupació s’ha reduït en 371.900 persones i un
11,7% menys. La taxa d’ocupació és del 47,4% el
2013. L’atur, per la seva banda, ha augmentat en
240.300 persones i un 38,8% més que el 2009. La
taxa d’atur va ser del 23,4% el 2013 a Catalunya.
La temporalitat s’ha reduït en un 9,5%, mentre
que la població assalariada indefinida ho ha fet en
un 12,9%. La taxa de temporalitat era del 18,5%
el 2013. Ha augmentat un 20% el nombre de persones que treballen a jornada parcial, i a finals del
2013 la taxa de parcialitat era del 17,2%.
Una dada molt preocupant d’aquest informe és la
desprotecció de les persones desocupades, que
és cada cop major. Ha passat d’un 59,8% a un
64,6% el percentatge de persones que no cobren
subsidi o prestació per atur.
Les dues darreres reformes laborals no han contribuït a crear ocupació estable ni de qualitat,
ans al contrari, han fet que la precarietat laboral
s’estengui i arribi a àmbits del mercat de treball
que fins fa poc eren definits de qualitat i estables.
L’ocupació que s’impulsa és precària, sense drets
i inestable, i per això CCOO exigeix la retirada
d’aquestes mesures per evitar que les relacions
laborals es precaritzin encara més.

CCOO ja té en funcionament nou punts
d’informació per a persones aturades
CCOO de Catalunya és el sindicat
de les persones treballadores, tinguin feina o no en tinguin. Amb la
intenció d’acompanyar els treballadors i les treballadores a l’atur
en la seva recerca d’alternatives
laborals, formatives i de protecció,
hem posat en marxa els punts d’informació per a
persones a l’atur, l’INFOATUR.
En una primera fase, hem iniciat els serveis el gener del 2014 a Cornellà de Llobregat, el Prat de
Llobregat, Gavà, Martorell, Granollers i Mataró. Des
del dia 12 de febrer ha començat l’activitat dels

INFOATUR de Barcelona, Badalona i l’Hospitalet de
Llobregat. Progressivament, establirem INFOATUR
a tots els locals de CCOO de Catalunya.
Posem a la vostra disposició un punt d’informació
sobre prestacions, subsidis i ajuts existents, i els
requisits per accedir-hi, així com sobre altres qüestions que us poden interessar. Disposem d’un punt
de connexió a Internet per consultar ofertes de
feina i formació i per elaborar currículums. Podem
oferir-vos assessorament i orientació sobre recursos públics i privats per a la recerca de feina, formació, acreditació de competències professionals,
solidaritat, ajuts i descomptes, entre d’altres.
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CCOO de Catalunya impulsa mobilitzacions
de rebuig a la resolució del TSJC sobre el
castellà a l’ensenyament
CCOO està impulsant accions davant la resolució del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el castellà a l’ensenyament,
en el marc unitari de Somescola. En aquest sentit, el passat dilluns,
10 de febrer, va tenir lloc una concentració de protesta davant la seu
d’aquest Tribunal.
CCOO considera que la resolució del TSJC sobre el castellà a
l’ensenyament es pronuncia sobre una premissa, “que el castellano
se vea reducido a una utilización marginal”, que no té fonament.
El castellà a Catalunya i al conjunt del sistema educatiu no té un
ús marginal, sinó d’estudi obligatori. Totes les avaluacions externes, del Govern d’Espanya i de
l’OCDE, coincideixen a observar que el nivell assolit de castellà és similar al de català a les escoles
catalanes, i similar al que adquireixen alumnes d’altres territoris de l’Estat espanyol, de tal manera
que queden garantits tant el dret com els resultats.
Poc respecte a la capacitat del professorat
El Tribunal estableix que un 25% és un percentatge mínim perquè el castellà no sigui “marginal”. CCOO se sorprèn del poc respecte a la capacitat tècnica i pedagògica del professorat de
Catalunya. Les lleis educatives, de manera raonable, introdueixen un marge d’actuació al criteri
professional i al projecte del centre educatiu per adaptar el currículum, l’organització i la didàctica
a les necessitats de l’alumnat concret. Així mateix, hi ha mecanismes d’avaluació i d’inspecció
per corregir els desajustos, si es produeixen. L’educació no és la suma de temps i temaris. En la
bona educació, el tot és més que la suma de les parts. El que s’aprèn d’una llengua millora totes
les altres llengües, i facilita el coneixement de més idiomes. CCOO no entén que la judicatura
hagi de pronunciar-se sobre metodologies i tècniques, i encara menys fixar un percentatge sense
motivació pedagògica.
Les resolucions del TSJC introdueixen una novetat en les disposicions que han pres sobre aquesta
qüestió que consisteix a ordenar directament a les direccions de cinc centres (quatre de concertats i un de públic) que compleixin la sentència al marge de les disposicions de la Conselleria.

Els agents rurals de CCOO
denuncien el Departament
d’Agricultura davant la
Fiscalia per un presumpte
delicte de prevaricació
Els agents rurals de CCOO han portat a la Fiscalia General de l’Estat una ordre manifestament
il·legal de la Secretaria General de la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat que impedeix
vetllar per la disciplina urbanística al 70% del
territori.
L’ordre apel·la a una suposada falta de competència dels agents rurals en matèria urbanística,
una competència que s’ha exercit amb normalitat des de fa més de deu anys, amb reconeixement explícit a la labor dels agents rurals en les
memòries anuals de la Fiscalia i que, segons el
mateix fiscal coordinador, en un ofici del 5 de novembre dirigit a la citada Secretaria General, és
inqüestionable.
Denúncies acumulades
Després de quatre mesos des que es va fer efectiva l’ordre, s’acumulen denúncies i atestats a
les taules dels comandaments del Cos d’Agents
Rurals, als quals es prohibeix informar a les fiscalies i els jutjats dels presumptes delictes contra l’ordenació del territori detectats pels agents
rurals. Entre les persones investigades en els
atestats aturats es troben alcaldes i promotors
vinculats a la coalició del Govern (CiU).

El Servei Lingüístic de CCOO millora i actualitza la seva web

CCOO de Catalunya ha reformat profundament
el seu web amb una actualització i millora dels
seus continguts i amb un nou enfocament molt
més adreçat als usuaris externs. Per adaptar-se a
aquest nou concepte de web, el Servei Lingüístic

ha millorat i actualitzat els continguts i la imatge
de la seva web.
La nova web ha quedat estructurada de la següent
manera:
— Presentació del Servei Lingüístic, amb les resolucions sobre la llengua aprovades pel sindicat i
les adreces del Servei Lingüístic.
— L’apartat de notícies i d’agenda: aquí s’hi troben les notícies relacionades amb les activitats del
Servei Lingüístic i l’agenda d’aquestes activitats.
— Materials elaborats pel Servei Lingüístic: el
manual Papers sindicals (en format PDF i RTF),
la Guia de llenguatge no sexista en la negociació
col·lectiva, la Guia sindical de redacció de notícies,
els tríptics “Llenguatge no sexista, guia d’ús”, “Ei-

nes i recursos” i “El català, la llengua de la negociació col·lectiva”; el Vocabulari 2.0; informació
dels llibres de la col·lecció “Llegim” de lectura
fàcil; els llibres de les diferents mostres de les
Cuines Obreres, i les revistes La Teranyina (totes
les publicades en versió paper i les dues digitals) i
En català tu hi guanyes!, sobre el “Voluntariat per
la llengua”.
Amb aquesta actualització, el Servei Lingüístic vol
oferir als seus usuaris i usuàries una eina actualitzada i funcional i, alhora, millorar la imatge i la
funcionalitat de la web a la xarxa.
Si voleu fer un cop d’ull a la nova web, aneu a:

www.ccoo.cat/sl
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CCOO abandona el Pacte
nacional de salut
CCOO ha decidit abandonar el Pacte nacional de salut per les importants
discrepàncies que manté el sindicat amb la darrera versió del document,
en la qual s’han eliminat o no s’han incorporat moltes de les aportacions
imprescindibles per garantir un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. CCOO creu que s’ha preferit elaborar un document
que intenta acontentar tothom i que, per aquest motiu, no incideix en les
mancances i ineficiències del sistema.
La proposta de pacte no garanteix una sanitat d’accés universal, considerada com un dret de ciutadania, ja que no fa referència a la retirada
de la condició prèvia de tres mesos d’empadronament per tenir dret a
l’atenció primària en el cas d’immigrants en situació irregular; considera el sistema de copagaments com a font de finançament i culpa els
usuaris i usuàries de fer “consums inadequats”; no aposta clarament per
la transparència, que es considera un mer recull de dades de resultats;
en les entitats privades amb ànim de lucre se suprimeix la proposta de
limitar-ne els beneficis; no es compromet a la despolitització de la gestió
del sistema i dels centres sanitaris; no fa referència a buscar fórmules
per tal que les mútues i asseguradores laborals, d’accidents de trànsit,
esportives i escolars es facin càrrec d’aquella part dels costos que tot i
ser responsabilitat seva actualment es traslladen al sistema públic, etc.
CCOO considera que les veritables estructures d’Estat són les que contribueixen a la cohesió social; entre elles, la sanitat és fonamental, sobretot en moments de crisi econòmica, en què és més necessari que mai
mantenir serveis públics potents que contribueixin a l’equitat i a evitar
l’exclusió social.
El sindicat defensa una sanitat pública concebuda com un dret de ciutadania, en la qual és imprescindible un replantejament radical de tots el
copagaments, que en cap cas han de tenir finalitat recaptatòria ni significar una barrera d’accés. La cartera bàsica de prestacions sanitàries ha
de ser elaborada seguint criteris tècnics, d’acord amb l’evidència científica i amb independència de grups de pressió o interessos polítics. Així
mateix, és imprescindible professionalitzar la gestió del sistema i dels
centres sanitaris. D’altra banda, els gestors han de ser nomenats seguint
procediments públics i reglats a partir de criteris estrictament professionals i absolutament independents de la conjuntura política.

Acció Jove demana a Angela
Merkel la fi de les polítiques
d’austeritat i més inversió i decisió
política per fer front a l’atur
Recentment, una delegació de deu
joves sindicalistes de vuit països diferents (Espanya, Polònia, Grècia, Lituània, Portugal, Itàlia, França i Bulgària) va
mantenir una reunió amb la cancellera
alemanya, Angela Merkel. La reunió es
va produir a demanda de la cancellera
amb l’objectiu de parlar de la situació
als diferents països i de la implementació de la Garantia Juvenil.
Aina Vidal, coordinadora Nacional d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya, va participar en la trobada i va destacar la devastadora situació que
les polítiques d’austeritat impulsades per la cancellera estan produint a
Catalunya i Espanya, i la contradicció que representa impulsar programes com la Garantia Juvenil i les retallades derivades de l’austeritat.
Mentre existeixin polítiques de contenció, no-inversió i/o retallades no
serà possible la recuperació econòmica ni la reducció de l’atur juvenil. A
més, també va destacar la passivitat i la lentitud amb què les diferents
administracions i governs (locals, nacionals i europeus) estan tractant
la resposta a l’atur juvenil. Vidal va mostrar la seva preocupació amb
relació a la incapacitat manifesta dels diferents governs de crear ocupació de qualitat en comptes d’eterns períodes de pràctiques o feines
precàries cada cop més mal pagades.
Angela Merkel es va comprometre a parlar amb els diferents presidents
per donar un impuls al diàleg social així com a demanar un pressupost
superior per desenvolupar les polítiques d’ocupació. A més, també va assegurar que pressionarà per començar sense més dilació amb l’aplicació
de la Garantia Juvenil.
Merkel es va mostrar favorable a la creació d’un marc europeu en què
s’estableixin unes condicions bàsiques per garantir processos de pràctiques i formatius de qualitat, i especialment contrària al fet que les empreses no contractin les persones que estan en pràctiques i per les quals
cobren bonificacions. Merkel entén i defensa que la Garantia Juvenil ha
d’implicar un compromís per a les dues parts i que, per tant, cal desenvolupar mecanismes per obligar la contractació en cas de rebre fons
europeus.
En la trobada es va poder parlar també de l’emigració forçosa, que ella
anomena mobilitat. La coordinadora d’Acció Jove va destacar la situació
de vulnerabilitat en què s’estan trobant molts joves emigrants d’Espanya
que pateixen clares situacions d’explotació i racisme als països receptors, com Alemanya, i el mal que estava fent aquesta situació a la imatge
d’aquest país i a la concepció d’Europa.
La cancellera va demanar paciència pel que fa a la reducció de l’atur, especialment en els països on és més elevat. La ironia, segons Vidal, és que
fa dos anys que sentim a parlar de la Garantia Juvenil i encara no s’ha
implantat ni hi ha els fons suficients per fer-ho, mentre que en un cap
de setmana van ser capaços de desencallar el finançament a la banca.
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Entitats socials reclamen a la Generalitat mesures estrictes
i determinació política en la lluita contra la contaminació
CCOO, UGT, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC),
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i Ecologistes en
Acció de Catalunya han comunicat la seva oposició a l’actual proposta del
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, a més
de detallar les al·legacions que han presentat i les seves reivindicacions
perquè el Pla sigui efectiu.
Segons les entitats, el Pla presentat per la Generalitat incompleix les obligacions legals europees de reducció d’emissions, i si s’implementa significarà perdre dos anys de temps per donar solucions al greu problema de salut pública que pateix Catalunya. Les mesures explicitades en el document
de la Generalitat ja van ser valorades i suspeses per la Comissió Europea
l’any 2012. Es tracta d’un pla que no estableix cap regulació obligatòria
ni planificació concreta per variar l’actual model de mobilitat insostenible,
que requereix actuar en la reducció significativa del trànsit del vehicle privat, principal focus de contaminació. El Pla inclou mesures que ja s’han
demostrat totalment ineficients
Mobilitat sostenible i social
El Parlament va aprovar una moció, el passat 23 de gener, que compromet
la Generalitat a rectificar en profunditat el Pla presentat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat. En aquest sentit, les organitzacions insten a la
reformulació del Pla en la seva totalitat i demanen a la Generalitat, amb
caràcter d’urgència, la retirada immediata de l’augment del 2014 i la con-

Signat el primer Conveni autonòmic
del cicle integral de l’aigua de
Catalunya 2014-2015
El Conveni autonòmic del cicle integral de l’aigua de Catalunya 20142015 era un plantejament sindical estratègic de CCOO des de fa molt
de temps, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les condicions laborals dels
treballadors i treballadores independentment de la província en què desenvolupessin la seva activitat i aconseguir, en el futur, poder negociar a
Catalunya el 100% de les nostres condicions laborals. L’acord és positiu
econòmicament i socialment, atesa la situació política i social que vivim,
així com les dificultats que actualment hi ha tant per mantenir les condicions salarials i laborals de què fins avui gaudíem com per aconseguir
millorar-les, atesa la realitat també de la mateixa negociació col·lectiva
després de la reforma laboral aprovada pel Govern de l’Estat.
Aquest acord, que va ser signat pel secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, consolida la negociació col·lectiva com l’eina
que ens ha permès a les parts regular el sector en el present i ens ha
de permetre també millorar-lo en el futur. També s’han signat les pròrrogues dels convenis provincials per als anys 2011, 2012 i 2013, en els
quals figuren els endarreriments que cal percebre.

gelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013, i la
convocatòria d’una taula social per a la implantació d’un nou sistema tarifari social i ambiental. També reclamen un nou “full de ruta” amb mesures
efectives i d’obligat compliment per assolir els valors legals a què obliga
la normativa europea de qualitat de l’aire. D’altra banda, reclamen un nou
Pla per a la transició cap a un model de mobilitat sostenible i social, de
persones i mercaderies, que ha de tenir com a principals vies d’actuació la
reducció del 50% del trànsit de vehicles privats i la potenciació i la millora
del transport públic urbà i interurbà. Entre altres mesures, les organitzacions proposen aquelles actuacions que ja són aplicades amb resultats
demostrats a altres ciutats europees.

La Justícia dóna la raó a CCOO en un
cas de malaltia professional a Alstom per
exposició a l’amiant
El Jutjat Social número 21 de Barcelona ha donat la raó a CCOO en
un cas de malaltia professional per exposició a l’amiant a l’antiga
MACOSA, avui Alstom Transport, i insta l’empresa a pagar el recàrrec
del 50% de les prestacions derivades de la malaltia professional a
la vídua del treballador finat per la manca de mesures de seguretat,
que va provocar el desenvolupament d’un mesotelioma, una malaltia
que només es pot contraure per haver estat exposat al contacte amb
les fibres de l’amiant.
La sentència del Jutjat confirma la resolució dictada per l’INSS el
març del 2011, amb la intervenció de la Inspecció de Treball, en
què reconeixia la malaltia professional i l’existència de responsabilitat patronal per manca de mesures de seguretat, i va imposar a
l’empresa un recàrrec del 50% de les prestacions derivades de la
malaltia professional. Alstom va impugnar judicialment aquesta decisió de l’INSS, però el tribunal ha desestimat la seva demanda i ha
donat la raó al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, que ha representat
la vídua en aquest procés.
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Rafael Ribó, a Els dilluns
del Cipri de febrer

‘Esborrat pel feixisme’, els films més colpidors
de la Guerra Civil al descobert. Suma-t’hi!
Laya Films va ser la productora de la Generalitat de Catalunya durant la República. Nodrida amb
els millors cineastes, va retratar els fets més colpidors de la Guerra Civil i de la societat del
moment. Un cop finalitzat el conflicte, el règim va iniciar una política de destrucció i ocultació
per reconstruir una història que ha arribat fins als nostres dies. “Estem vivint en una mentida”,
afirmava contundentment el periodista d’investigació Eduardo Martín de Pozuelo en la darrera
entrevista realitzada.
Aquest és el leitmotiv del projecte de documental Esborrat pel feixisme, una iniciativa d’un grup
de cineastes i amants de la nostra història, dirigits per Joaquim Roqué i Pep Garrido, i produïda
per Dinàmic Enginy, per recuperar aquelles imatges inèdites enregistrades per Laya Films i que
només es van conservar en el record dels perdedors. L’objectiu: posar-les a disposició de la memòria col·lectiva.
La base del projecte és la societat civil. El projecte ja té el suport d’entitats com la Federació
d’Ateneus de Catalunya, la Federació de Cineclubs de Catalunya, institucions com la Filmoteca
de Catalunya i la Universitat de Barcelona, i mitjans de comunicació com Barcelona Televisió.
Cineastes com Joan Mariné, estudiosos com els catedràtics Josep M. Caparrós i Magí Crusells, i
periodistes com Eduardo Martín de Pozuelo ja han estat entrevistats.
Actualment, Esborrat pel feixisme promou una campanya participativa adreçada a entitats i ciutadans per recuperar fotografies, documents gràfics i films inèdits dels cineastes i del cinema rodat
durant la Guerra Civil. Tothom que disposi d’aquest material pot enviar-lo per correu electrònic a:
documental@esborratpelfeixisme.com. Els donants apareixeran als crèdits del documental.
A la pàgina web oficial hi ha informació ampliada sobre les motivacions del projecte i el context
en què es treballa. També es poden veure els primers minuts promocionals del documental amb
entrevistes i imatges inèdites cedides gratuïtament per la Filmoteca de Catalunya. Entitats i particulars també poden col·laborar en la campanya de micromecenatge impulsada a través de la
mateixa web. Qualsevol donació serà benvinguda per donar suport a aquest projecte col·lectiu de
memòria històrica. Entre tots ho farem possible! Suma-t’hi.

DADES DE CONTACTE

A/e: documental@esborratpelfeixisme.com
Web: www.esborratpelfeixisme.com
Facebook: http://www.facebook.com/EsborratPelFeixisme
Twitter: @esborratfeixism
Google +: https://plus.google.com/+Esborratpelfeixisme/posts

E síndic de greuEl
ges de Catalunya,
g
Rafael Ribó, és el
R
proper convidat
p
a les conferències d’Els dilluns
del Cipri que organitza la Fundació Cipriano
García
CCOO de CataG
í - C
lunya, dins del cicle “Catalunya, un país
on viure i treballar amb drets”.
Serà el dilluns 24 de febrer del 2014 a
les 18.00 h, a la sala d’actes de la seu
del sindicat a Barcelona (Via Laietana,
16, planta baixa), amb el títol “Els drets
socials a la nostra societat actual: una
visió des del Síndic”.
La presentació serà a càrrec de Montse
Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura, i farà la cloenda
Joan Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya.

Nova
etapa de
‘Segle XX,
Revista
Catalana
d’Història’
Amb el número 6, s’inicia una nova etapa
de Segle XX, que passa a ser una revista
multilingüe i d’edició electrònica, mantenint la seva estructura de continguts,
editada conjuntament per la Fundació
Cipriano García de CCOO de Catalunya
i la Universitat de Barcelona, com a revista científica de la UB (RCUB). A partir
d’ara podreu fer la vostra consulta gratuïta a:

http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX

