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CCOO tornarà a reivindicar la Catalunya
social en la Diada de l’11 de Setembre
Un any més, CCOO de Catalunya participarà en els
actes de la Diada Nacional, el proper 11 de Setembre. I un cop més ho farà amb les entitats de la
campanya “Per una Catalunya Social”, amb la qual
realitzarà la tradicional ofrena floral al monument de
Rafael Casanova amb la reivindicació de la Catalunya social i el dret a decidir de la ciutadania sobre el
seu futur i, molt especialment, sobre les polítiques
de retallades socials que està duent a terme el Govern de la Generalitat. El lema torna a ser “Per una
Catalunya social, #jovulldecidir”. La convocatòria de
CCOO de Catalunya és a les 8.30 hores a la ronda
de Sant Pere amb el carrer Girona (cantonada
mar) de Barcelona. Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la delegació del sindicat.
D’altra banda, als treballadors i treballadores que
decideixin participar a la Via Lliure, que tindrà lloc

a l’avinguda Meridiana de Barcelona la tarda de la
Diada, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana, CCOO de Catalunya els demana que reivindiquin amb força els seus drets socials i laborals en el
marc d’una veritable Catalunya social.

CCOO organitza la 13a Jornada del
Seminari Salvador Seguí
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat la 13a Jornada del Seminari Salvador Seguí, amb el títol “Classe i nació a Comissions Obreres de Catalunya”.
Hi intervindran Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya - Fundació Cipriano
García, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. Presentarà la jornada Montse
Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya.
L’acte tindrà lloc el dimecres 9 de setembre a les 10 h, a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona).

editorial
Vergonya i indignació!
Vergonya i indignació és el que sentim moltes persones davant les imatges de gent que
fuig de la guerra, la violència i la fam que
viuen als seus països.
Vergonya i indignació davant l’actitud de la
Unió Europea, incapaç d’assumir la seva responsabilitat i respondre amb immediatesa
davant d’una de les majors crisis humanitàries viscudes els darrers anys.
Vergonya i indignació davant la doble moral
dels governs que posen fronteres, murs i traves burocràtiques per expulsar la gent que
fuig dels conflictes i la fam buscant una vida
millor, mentre que les mercaderies i els diners es mouen lliurement pel món al servei
dels poders econòmics.
Però no ens podem quedar només amb això.
Cal exigir als governs mesures urgents per
acollir les persones que estan arribant a Europa fugint dels conflictes. I cal reivindicar
canvis en les polítiques migratòries i d’asil,
i la pau i la no-violència en la resolució dels
conflictes.
Com altres vegades, la mobilització social
i la solidaritat
faran moure els
governs.

Mobilització en defensa de la indústria a Catalunya
El proper dimecres 9 de setembre, CCOO d'Indústria i UGT convoquen una gran
concentració amb el lema "En defensa de la indústria a Catalunya" per denunciar
els conflictes que estan patint moltes empreses dels nostres sectors i deixar clar
a l'Administració, als poders públics, als empresaris i a la societat en general
que sense indústria no hi ha futur per al país. La concentració serà a partir de les
18.30 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

www.ccoo.cat
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MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DE 2015

Per una Catalunya social
Un any més, la Diada Nacional, en aquest
11 de Setembre del 2015, s’inscriu en
una greu crisi social, democràtica i institucional davant la qual CCOO expressem
la ferma voluntat de seguir reivindicant i
lluitant per fer avançar els drets nacionals i socials de Catalunya. La pobresa,
la precarietat i la desigualtat conformen
un trist panorama social on les continuades retallades afebleixen la cohesió
social. La qualitat de la democràcia es
ressent cada cop més dels continuats
atacs legislatius que qüestionen drets i
llibertats, i de la sensació que la corrupció i l’opacitat segueixen instal·lades en
les pràctiques dels governs. Els atacs a
l’autogovern via invasió competencial, el
dèficit fiscal i el no-reconeixement dels
drets nacionals i lingüístics dels país emmarquen un conflicte polític que només
es pot abordar per la via de la negociació
i la democràcia.
CCOO de Catalunya afirmem la voluntat
d’avançar en la construcció d’una Catalunya social, per la qual cosa és necessari eradicar les polítiques de retallades
que durant aquests darrers anys han
generat atur, pobresa i un enorme increment de les desigualtats al nostre país,
amb un impacte negatiu en la igualtat
social, generacional i de gènere. Hi ha
més de 700.000 persones a l’atur, la majoria de llarga durada, i una quarta part
de la població catalana es troba en risc
de pobresa o exclusió social.
CCOO creiem que davant d’aquesta
realitat cal situar en el centre del debat
les propostes i solucions per recuperar
drets i millorar les condicions de vida i
treball. Els problemes socials són tan
greus, i la necessitat d’abordar-los, tan
urgent, que no es poden subordinar a
cap altre objectiu.
Hem de construir una societat articulada al voltant del treball digne, amb salaris suficients i llocs de treball estables
i amb drets. És necessari un nou model
productiu, més eficient i capaç de crear
ocupació de qualitat, amb una indústria
renovada i orientada cap a la producció
de béns de més valor afegit.

Cal defensar allò que és de tots i retornar a la gestió pública serveis que han estat
privatitzats o externalitzats. Aquestes privatitzacions han contribuït a l’acumulació
de riquesa per part d’una minoria i es troben, sovint, a l’origen de fenòmens de corrupció.
És necessari disposar d’un sector públic potent i eficient que generi ocupació en
sectors claus per al futur del país i el benestar de les persones, com l’ensenyament
i la salut i els serveis relacionats amb els drets de ciutadania.
Davant l’augment de la població que es troba en risc de pobresa, és urgent l’aprovació
d’una renda garantida de ciutadania per a totes les persones sense recursos a fi
d’evitar que caiguin en l’exclusió social.

Dret a decidir sobre el marc institucional i el model social
CCOO considerem que davant la crisi democràtica i institucional que estem vivint és
necessari reforçar la democràcia. Per això, cal una participació directa de la ciutadania en els temes que l’afecten i que són del seu interès. El dret a decidir és un principi
democràtic per defensar i que s’ha de poder exercir de forma àmplia, tant pel que fa
al marc institucional com en relació amb el model social.
Catalunya és una nació i té dret a decidir el seu propi futur i la forma de relació que
vol tenir amb l’Estat espanyol. I les Comissions Obreres de Catalunya, en el 50è
aniversari de la seva fundació, volen reafirmar aquest principi, que està vigent en els
seus Estatuts des de la seva constitució. Per CCOO, la defensa dels drets socials i
dels drets nacionals és indestriable.
El coneixement de la llengua catalana s’ha d’entendre com un dret de ciutadania i
se n’ha de promoure l’ús en tots els àmbits. La nova realitat social reforça aquesta
necessitat, per la qual cosa cal rebutjar els atacs contra la llengua i el model d’escola
catalana, que busquen trencar la convivència.
Convençuts que no pot haver-hi progrés nacional sense progrés social, CCOO de
Catalunya, aquest 11 de Setembre, fem una crida als nostres afiliats i afiliades a expressar, en els actes i mobilitzacions, la profunda aspiració de construir un país més
just on viure i treballar amb drets. I poder-ho decidir amb plena llibertat.
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La plantilla d’Inovyn-Solvay veu perillar
els seus llocs de treball

Actes i ofrenes florals de CCOO als territoris

Els treballadors d’Inovyn-Solvay de Martorell han
començat mobilitzacions per informar la societat
que senten perillar seriosament els seus llocs de
treball. La raó és l’exclusió per part del Ministeri
d’Indústria de l’actual contracte elèctric que els
permetia seguir sent competitius i que ara els situa davant d’un perill real de continuïtat. Aquesta
situació afecta un total de 12 fàbriques, però en el
cas de la planta de Martorell podrien perillar uns
500 llocs de treball directes i uns 2.000 llocs indirectes, a més de l’impacte econòmic que suposaria. Aquesta fàbrica, amb més de quaranta anys
d’història, ha travessat tota mena de situacions a
causa de l’estat del mercat al qual es dedica i com
a conseqüència de l’enorme crisi que ha patit. Des
del 2007 ha estat una lluita diària mantenir aquesta fàbrica operativa per la gran disminució de la
demanda dels seus productes. Els grans esforços
de la plantilla han aconseguit mantenir l’activitat
industrial sense perdre ni un sol lloc de treball.

B
BARCELONA
Homenatge a Salvador Allende
El Comitè Ciutadà per l’Homenatge
a Salvador Allende a Barcelona,
ambb lla participació
ti i ió de CCOO de Catalunya, la Casa
Amèrica i el Centre Salvador Allende a Barcelona, han
organitzat un acte per commemorar el 42è aniversari
del cop d’estat a Xile i la mort del president Salvador
Allende.
L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc el
proper 11 de setembre, a les 10.30 h, a la plaça de
Salvador Allende del barri del Carmel, que enguany fa
30 anys que va ser inaugurada. A l’acte participaran
el cantautor Joan Manel Serrat i el músic i intèrpret
xilè de guitarra clàssica i president del Centre Salvador
Allende, Eulogio Dávalos.

CCOO alerta que Ràdio Nacional pot
desaparèixer a Barcelona

Berga
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument
a Rafael Casanova, al parc del carrer Bruc.

RTVE ha decidit vendre l’edifici que acull RNE a
Barcelona, situat al carrer Roc Boronat, i traslladar
l’emissora al centre de producció de Sant Cugat.
CCOO considera que aquesta és una decisió empresarial deficitària i que pot suposar el final de
RNE a Barcelona. El cost de la unificació entre TVE
i RNE Barcelona suposarà 3,5 milions d’euros, que
serà superior a la quantitat que la corporació obtindrà per la venda de l’edifici. CCOO ho considera
un despropòsit que acabarà afectant la qualitat
dels col·laboradors, el temps efectiu de la feina i
la capacitat de resposta davant una notícia, així
com la despesa dels desplaçaments, entre altres
aspectes. El sindicat ha assegurat que farà tot el
que faci falta per evitar aquest trasllat.

CCOO denuncia la salvatge agressió soferta
per un interventor de Renfe Rodalies
El dissabte 22 d’agost un interventor de Renfe Rodalies de Catalunya va ser salvatgement agredit
per un viatger desproveït de bitllet a l’estació de
Mollet - Santa Rosa.
El viatger es va abraonar sobre l’interventor de
manera inesperada i li va fer una mossegada a
l’orella que li va seccionar el lòbul. El treballador
agredit va haver de ser evacuat a l’hospital i intervingut quirúrgicament. L’agressor va fugir abans
que es personessin les forces de seguretat i per
això no es va poder procedir a la seva detenció ni
a la seva identificació per presentar la denúncia.
De nou es posen de manifest les condicions de
precarietat extrema pel que fa a la seguretat en
què els interventors de Rodalies de Catalunya
presten el seu servei en trens i estacions. Les
agressions a treballadors i viatgers són reiterades
i insostenibles. CCOO considera que el Departament de Territori i Sostenibilitat, titular del servei; el Departament d’Interior, responsable de la
Brigada de Transports dels Mossos d’Esquadra,
i la direcció de Rodalies de Catalunya de Renfe,
responsable de la prestació del servei, són els
únics responsables d’aquesta situació de falta de
seguretat de treballadors i viatgers i de l’absència
d’unes condicions dignes de qualitat del servei.

El Prat de Llobregat
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça del
Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).
Granollers
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument,
a la plaça de l’11 de Setembre.
Lleida
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a la Seu Vella
(davant del pont llevadís).

Moià
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral al monument
de Rafael Casanova a la plaça de l’Hospital.
Mollet del Vallès
11 de setembre, a les 11.30 h, ofrena floral a la plaça
de Rafael Casanova.
Rubí
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça de
l’11 de Setembre.
Sabadell
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral al monòlit a
Lluís Companys (Masia de Can Rull, parc de Catalunya).
Sant Boi de Llobregat
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a l’Església
de Sant Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova,
conjuntament amb CCOO de Catalunya.
Tarragona
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument
a Rafael Casanova (passeig marítim de Rafael Casanova).
A les 11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador
Allende (Jardins del Camp de Mart).
Terrassa
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la plaça de
l’11 de Setembre.

Manresa
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça de
l’11 de Setembre.

Vic
10 de setembre, a les 19.30 h, ofrena floral davant la
placa commemorativa (Bac de Roda, cruïlla amb la
rambla de les Davallades i el carrer de Verdaguer).

Mataró
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la plaça
de Rafael Casanova.

Vilanova i la Geltrú
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral davant del
monument a Francesc Macià (rambla de la Pau).

Mor la companya Silvia Huerto
El passat 5 d’agost va morir la companya Silvia Huerto Vives, que havia estat secretària durant més de 20 anys del Comitè d’Empresa de Laboratorios Esteve.
Havia estat membre de la direcció de l’antiga FITEQA i també, entre altres tasques
sindicals, responsable de Cooperació a l’antic Barcelonès, i activa sindicalista en
totes les lluites dels darrers anys. La seva darrera activitat militant, ja molt malalta,
va ser a la manifestació del 1r de Maig passat.

CCOO s’acomiada de dos històrics companys,
Paco Mur i Andrés Cañas
En les darreres setmanes, també hem hagut de lamentar la pèrdua de dos històrics
companys del sindicat, Paco Mur i Andrés Cañas. Paco Mur era un històric delegat de
CCOO a la Generalitat, exemple de lluita, compromís i honestedat. Va morir el passat
2 de setembre amb 54 anys. Dies abans, el 15 d’agost, va morir el company Andrés
Cañas amb 88 anys. L’Andrés es va afiliar a CCOO en un moment tan difícil com era
l’any 1967, quan treballava a Tranvías de Barcelona, que després va esdevenir TMB.
L’any 1984 es va jubilar, però va continuar afiliat fins al moment de la seva mort.

4
Núm. 225 - dilluns, 7 de setembre de 2015

Aferrissada defensa dels llocs de treball per
part de la plantilla de Valeo a Martorelles

Des de finals del mes de juliol els treballadors i
treballadores de la planta de Valeo a Martorelles
estan realitzant una vaga indefinida, després que
a les portes del període de vacances, l’empresa
fes pública la seva intenció de deslocalitzar la
producció de la planta catalana a Saragossa, incomplint el Pla industrial vigent fins al 2019 acordat fa un any amb els 257 treballadors. Aquests
van reaccionar immediatament amb la convocatòria de vaga indefinida i amb la instal·lació d’un
campament de vigilància davant l’empresa que
s’ha mantingut durant tot l’estiu.
Els empleats i empleades de Valeo han preparat
diferents accions durant el mes de setembre i faran arribar les seves reclamacions als partits polítics amb l’objectiu de pressionar l’empresa perquè
no deslocalitzi la producció, i més quan la planta
de Martorelles sempre ha estat al capdavant dels
estàndards de qualitat i productivitat del grup i ha
tingut constantment una rendibilitat positiva.
El passat 1 de setembre els treballadors i treballadores es van concentrar davant la fàbrica de
SEAT a Martorell per a la qual Valeo treballa fabricant i instal·lant sistemes d’aire condicionat. El 3
de setembre la concentració va tenir lloc davant

Nissan de la Zona Franca. En ambdós casos van
rebre la solidaritat dels treballadors i treballadores de les plantes automobilístiques.
El dia 8 s’ha convocat una manifestació entre
les localitats de Martorelles i Mollet de Vallès. La
plantilla pensa participar també en la concentració de l’11 de Setembre a l’avinguda Meridiana
per reclamar el dret a viure i treballar a Catalunya. El 15 de setembre es concentraran a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona davant l’edifici del
Govern de la Generalitat. I el dia 18 es celebrarà
un concert solidari al mateix campament
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, acompanyat per membres de
la Federació d’Indústria i del territori del Vallès
Oriental - Maresme - Osona de CCOO de Catalunya, van visitar el passat 27 d’agost el campament de vigilància instal·lat pels treballadors i
treballadores de Valeo davant la planta de Martorelles. Gallego va reiterar el suport incondicional
del sindicat en la defensa dels llocs de treball a
Valeo i va reclamar a la Generalitat que no miri
cap a una altra banda i entomi la resolució del
conflicte pressionant l’empresa per mantenir la
planta de Martorelles i l’ocupació.

El TSJC ratifica una sentència guanyada per CCOO que
obliga Iberia a pagar dietes a una treballadora amb reducció
de jornada
CCOO de Catalunya valora molt positivament la
sentència guanyada pel seu Gabinet Tècnic Jurídic que obliga Iberia a pagar les dietes a un treballador o treballadora quan està en situació de
reducció de jornada per guarda legal. En aquest
cas, la demandant va ser una treballadora amb
reducció de jornada per cura de fills.
La sentència del Jutjat Social número 29 de Barcelona ha estat ratificada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), que ha desestimat
el recurs presentat per l’empresa.
Segons fonamenta la sentència del TSJC, la re-

tribució de dietes per major disponibilitat del treballador o treballadora és un plus que recull el
conveni col·lectiu de l’empresa, que, de manera
unilateral, va decidir deixar de retribuir-lo sense
cap justificació econòmica, tècnica, organitzativa
o de producció.
L’empresa, fins al novembre del 2007, havia abonat a tots els treballadors i treballadores, amb
reducció de jornada o sense, el concepte de dieta
(esmorzar, dinar i sopar), d’acord amb les condicions establertes entre l’empresa i els representants legals dels treballadors.

Participa en la 2a
Diada del Treball
Digne de CCOO de
Catalunya, que se
celebra a Terrassa
el 19 de setembre
El proper 19 de setembre celebrarem la 2a
Diada del Treball Digne de CCOO de Catalunya. Enguany tindrà lloc a Terrassa, concretament a la zona anomenada els Bellots.
Aquesta festa intergeneracional vol ser un
espai de trobada per a la gent de CCOO i un
acte de commemoració del 50è aniversari de
CCOO de Catalunya. Una diada a la qual us
convidem a participar. També us animem a
fer-ne tota la difusió que cregueu convenient.
Podeu adquirir els tiquets del dinar d’aquesta
diada a les vostres federacions o als locals
de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya
Central. Pel que fa al menú, n’hi haurà per
a persones celíaques i també per a persones
vegetarianes i musulmanes: només caldrà
que ens ho digueu quan compreu el tiquet.
El preu del menú és de 10 € i el del menú infantil és de 5 € (fins a 12 anys). Teniu temps
d’adquirir el tiquet fins al 10 de setembre.
Programa de la jornada
11.00 h Acte institucional del 50è aniversari
de CCOO de Terrassa. Passeig de les Lletres,
Terrassa.
12.00 h Obertura de l’espai infantil i del servei de bar-cafeteria.
13.00 h Parlaments. Hi intervindran Enrique
Rodríguez, secretari general de CCOO del
Vallès Occidental - Catalunya Central; Joan
Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya, i Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.
13.30 h Acte de reconeixement als 25 anys
d’afiliació.
13.45 h Acte de commemoració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya.
14.00 h Dinar (graellada, pa, aigua i vi).
16.00 h Concert. Ràdio Vintage Club.
Més informació: http://goo.gl/11lJv8
Telèfons dels locals de CCOO: Sabadell (93
715 56 00), Terrassa (93 780 71 66) i Manresa (93 873 00 00).
Adreça electrònica: vocc_catc@ccoo.cat
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CCOO mostra en un informe les ombres de
la recuperació del mercat de treball català
CCOO de Catalunya, mitjançant la seva Secretaria de Socioeconomia, ha presentat aquest estiu
un informe en què es mostren amb dades contundents les ombres de la recuperació del mercat de treball a Catalunya.
Analitzar les dades del mercat de treball català
més enllà de les estrictes xifres de l’atur ens permet comprovar que el nostre país perd població
total, i, el que és més greu, perd població activa. Concretament, hi ha 9.200 persones actives
menys que fa un any, especialment persones entre 25 i 34 anys, una de les franges més actives.
El nivell d’atur, tot i que va baixant, és desorbitat
i insostenible. Al ritme de reducció de la desocupació actual, caldrien deu anys per assolir les
xifres d’atur anteriors a la crisi. L’atur de llarga
i molt llarga durada, més d’un any i més de dos
anys, no para de créixer, i amb ell, la desprotecció, en més de 60.000 persones que han perdut
prestacions des del 2011.
La permanència a l’atur, és a dir, la impossibilitat
de trobar una ocupació, ha passat d’afectar 1 de
cada 2 aturats l’any 2011, a afectar-ne 3 de cada
4. A més, l’ocupació que es genera és insuficient, i
caldrien 16 anys a aquest ritme de creixement per
assolir el nivell d’ocupació del 2008, després que
s’hagin destruït més de 500.000 llocs de treball.
La nova contractació és cada cop més precària.
La temporalitat creix, ja és del 19,5%, mentre els
contractes indefinits cauen. Els contractes són
cada cop més curts, fins i tot de dies i hores. Hi ha
una enorme rotació i, de mitjana, cada treballador
que entra al mercat de treball té 2,40 contractes a
l’any. La parcialitat involuntària es manté i baixen
els salaris en més de 2 euros/hora.
Creixen les desigualtats al mercat de treball. Sobretot, les dones són les que més estan patint les
conseqüències de la crisi. L’activitat entre les dones cau en més de 36.400 dones actives menys
que el 2011. Augmenta la inactivitat femenina,
sobretot per tasques a la llar, que tornen al rol
reproductor. Cada cop és major la proporció de

dones aturades de llarga i molt llarga durada.
Només 4 de cada 100 persones que han deixat
d’estar a l’atur aquest any eren dones. La protecció per atur entre les dones és 6 punts inferior a
la dels homes. L’ocupació femenina cau, mentre
augmenta la total.
Els joves tampoc milloren la seva posició al mercat de treball. Cau la seva activitat i l’ocupació.
Només 1 de cada 15 joves menors de 30 anys
sense feina tenen alguna protecció per atur i
180.000 joves estan desprotegits. La permanència en l’atur, no trobar feina, afecta el 75% dels
joves aturats. I les persones d’origen estranger
han reduït la seva presència a l’atur, però en gran
mesura perquè molts han marxat del país.
Finalment, les condicions de vida han empitjorat. L’ocupació als serveis públics s’ha reduït,
cosa que evidencia els efectes de les retallades
i afecta, sobretot, qui es troba en una major vulnerabilitat social i econòmica. Més de 233.000
llars tenen tots els seus actius a l’atur i més de
124.000 llars no disposen d’ingressos. La taxa
de risc de pobresa i exclusió social creix i ja és
del 26%. Més d’1,5 milions de persones a Catalunya corren el risc de ser pobres.
SENSE MOTIUS PER A L’EUFÒRIA
Totes aquestes dades demostren que no hi ha
motius per a l’eufòria.
Milloren les dades a escala macroeconòmica,
però això no suposa la millora generalitzada per
a tota la societat.
Els indicadors laborals empitjoren qualitativament (ocupació precària) i no milloren prou
quantitativament (insuficient creació d’ocupació
o reducció de l’atur) o directament són negatius
(cronificació de l’atur, augment de la desprotecció, reducció de l’activitat…).
La recuperació de l’ocupació no pot ser a qualsevol preu, sortir de la crisi no pot ser l’excusa per
bombardejar les condicions de treball i vulnerar
els drets laborals més bàsics.

A curt termini no es veuen signes d’un canvi radical de tendència que redueixi dràsticament l’atur
i generi suficient ocupació.
Moltes persones aturades de llarga durada amb
edats elevades i dèficits de qualificació tindran
grans problemes de retorn al mercat de treball.
Les dones poden acabar sent les principals víctimes de la crisi i els seus efectes, perquè tenen
moltes més dificultats de retorn al mercat de treball; així, es corre el risc que moltes en quedin
excloses definitivament i que es torni als models
de baixa activitat i ocupació femenina.
Augmenta la pobresa tant de les persones aturades sense protecció com la pobresa laboral que
la precarietat de l’ocupació genera. És imprescindible implementar mecanismes de protecció
per a qui no té feina ni recursos, com la renda
garantida de ciutadania i la prestació d’ingressos
mínims vinculada a la Seguretat Social.
Les condicions laborals i socials de gran part de
la societat han canviat com a conseqüència d’un
model de producció que reprodueix les velles fórmules que han agreujat la crisi i les seves conseqüències i que es basa, principalment, en baixos
costos laborals.
No existeixen motius que justifiquin l’eufòria i cal
exigir als dirigents polítics responsabilitat i respecte a l’hora d’interpretar les dades sobre el mercat
de treball, ja que darrere les xifres hi ha persones.
Massa ombres en la recuperació del mercat de
treball català que posen en dubte la sortida de la
crisi i que evidencien un nou escenari de major
precarietat, pobresa i pèrdua de drets.
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Augmenta el nombre de persones immigrants en situació
irregular ateses pel CITE de CCOO de Catalunya
En les dades recollides en la memòria del primer
semestre del 2015 del Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya
(CITE), se segueixen posant de manifest, com en
les memòries dels darrers anys, els efectes de la
crisi econòmica en les persones immigrades. Això
s’exemplifica amb el gran nombre de consultes
realitzades vinculades a l’accés i al manteniment
de la regularitat, però també amb la mobilitat internacional de treballadors nacionals i estrangers que
cerquen una oportunitat laboral en un altre país.
Les dades demostren que s’ha passat d’un model
basat en l’arribada continuada de població estrangera atreta per la demanda massiva de mà d’obra
a una situació més complexa en què es donen, a
la vegada, processos d’arribada de nova població
estrangera, amb d’altres de retorn o reemigració,
i també d’emigració de població espanyola, nacionalitzada o d’origen. Això fa que continuï augmentant la demanda del nostre Servei de Mobilitat
Internacional de Treballadors del CITE.
Les dades de la memòria posen de manifest les dificultats de les persones estrangeres per mantenir
o accedir a la regularitat, com a conseqüència de la
crisi econòmica, que fa difícil garantir els requisits
per renovar les autoritzacions de treball o residència, o per acollir-se a l’arrelament social. I tot això,

per la manca de cotitzacions a la Seguretat Social,
la finalització de subsidis o la falta d’un contracte
de treball. Continua el problema de moltes famílies
estrangeres reagrupades que no poden renovar les
autoritzacions de tots els membres de la unitat familiar i això fa que molts infants estiguin caient en
la irregularitat. La legislació d’estrangeria actual és
ineficaç per gestionar la situació, ja que està pensada per a un moment de creixement econòmic,
amb fluxos d’entrada molt grans, i no per a un moment de crisi de llarga durada. En aquest sentit,
CCOO reclama un canvi radical en les polítiques
immigratòries de l’Estat espanyol, de manera que
passi d’una política centrada en el control de fluxos
i en una concepció utilitarista de la immigració a
una política basada en els drets de ciutadania.
Dades rellevants
Durant el primer semestre d’aquest any les oficines del CITE a Catalunya han rebut 7.067 visites,
i s’han atès 5.618 persones que han plantejat
12.328 consultes. Respecte de l’any 2014 hi ha
una lleu reducció del nombre de visites, usuaris
i consultes, segurament vinculada a la reducció
de la població estrangera al nostre país a causa de la crisi econòmica. Tot i aquesta reducció,
el manteniment d’uns elevats nivells de consul-

tes posa de manifest la utilitat del nostre servei
d’assessorament en un moment d’agreujament de
la situació que pateixen les persones immigrades,
però també l’oferta de nous serveis d’informació
vinculats a la mobilitat internacional dels treballadors. Les consultes sobre aquest darrer aspecte
representen el 2,9% del total.
S’incrementa lleument el nombre de dones ateses
pel CITE, que representen el 58% del total. Per
països d’origen, el primer continua sent el Marroc,
amb un 15,5%, seguit de Bolívia, amb un 10,1%;
d’Hondures, amb un 5,5%; l’Equador, amb un
5,5%, i Colòmbia, amb un 4,6%.
Les principals consultes realitzades, en la línia
de l’any anterior, han estat l’arrelament social,
la renovació de l’autorització de residència i la
renovació de l’autorització de treball. En la memòria s’observa com es continua incrementant la
irregularitat de les persones immigrades ateses
al CITE, que passa del 37,6% de l’any 2014 al
43,3% d’enguany. També destaca el fet que es
redueixen les persones que treballen, que passa del 50,7% de l’any 2014 al 44,3% del 2015.
Encara que continua essent important, el pes
del servei domèstic es redueix una mica a favor
d’altres serveis, com és el cas de l’hostaleria, que
passa del 12,8% al 14%.

La Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació convida a un
acte públic amb representants polítics, el 22 de setembre
Sota el títol “Com garantim el dret a la informació i la comunicació de la ciutadania després del 27-S?”, la Xarxa DIC - Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació, de la qual forma part CCOO de Catalunya, convoca
partits polítics i moviments socials a debatre sobre els drets d’informació i
comunicació el proper 22 de setembre. Els punts per tractar seran:
• Té la societat catalana ben garantit el dret a la informació?
• Els mitjans públics són prou plurals i neutrals? Ho és la CCMA o els mitjans
públics locals de Catalunya?
• Els mitjans privats han de garantir el dret a una informació veraç i plural?
• Com pot participar la societat civil en la gestió dels mitjans?
• Com es pot garantir la legalitat i la viabilitat dels mitjans comunitaris?
• Com es pot assegurar el dret a l’educació en comunicació de la ciutadania?

El proper 27-S la ciutadania de Catalunya elegirà la seva representació al
Parlament en una legislatura política marcada per la relació amb Espanya. En
l’àmbit espanyol la “llei mordassa” ha limitat la llibertat d’expressió, el dret
a manifestació i també el dret a la informació. Des de la Xarxa DIC, volem
posar el focus en el dret a la informació i la comunicació de la ciutadania com
a drets bàsics en democràcia. Actualment ja existeix el mandat de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, en el seu article 52, per legislar i garantir el dret a
la informació, encara no desenvolupat.
Les principals candidatures al Parlament exposaran les seves propostes i respondran a les preguntes que es facin des dels moviments socials presents,
a banda de les persones assistents que ho facin a títol individual. S’espera
la participació de Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, CUP, Junts pel Sí, PSC,
PPC i UDC.

Dia i hora: 22 de setembre del 2015 a les 19.00 h.
Lloc: sala d’actes de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, c/ Doctor Aiguader, 18, metro
Barceloneta, Barcelona.
Organitza: Xarxa DIC - Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació.
Cal confirmar assistència a l’adreça de correu electrònic dretalainformacio@gmail.com

