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El proper 2 d’abril, al Fòrum de Barcelona

Assemblea nacional de
delegats i delegades
CCOO de Catalunya celebra els 30 anys com a primer sindicat de Catalunya amb
una Assemblea nacional de delegats i delegades.
CCOO de Catalunya celebrarà
el proper 2 d’abril els 30 anys
com a primer sindicat de
Catalunya amb una Assemblea
nacional de delegats i delegades que tindrà lloc al Fòrum de
Barcelona. Aquests 30 anys
coincideixen amb la nova victòria de CCOO en el darrer procés d’eleccions sindicals, en el
qual CCOO de Catalunya ha
aconseguit un 44,10% de la
representació sindical amb
24.916 delegats i delegades,
gairebé quatre punts per sobre
del segon sindicat.
La convocatòria està prevista
per a les 10.30 hores. L’acte
serà presentat per dos companys sindicalistes, l’Álvaro
Muñoz, del sector del Metall
del Baix Llobregat, i la Mercè
Haro, del sector del Comerç i
l’Hostaleria de les comarques
tarragonines. La benvinguda
anirà a càrrec d’Àngel Crespo,

secretari general de CCOO del
Barcelonès, i també hi intervindran Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de
Catalunya, i José María
Fidalgo, secretari general de la
Confederació Sindical de
CCOO. A més, l’acte també
acollirà un seguit d’intervencions breus d’un bon ventall de
delegats i delegades de CCOO
de Catalunya i d’un bon nombre de sectors i territoris, que
explicaran quina ha estat la
seva experiència en aquestes i
altres eleccions sindicals i per
què creuen que els treballadors i les treballadores
es decideixen majoritàriament per les
candidatures
de CCOO.
Els delegats i les
delegades
que
assisteixin a l’assemblea rebran un obsequi,

que serà intercanviat per un
full amb les seves dades
actualitzades. Aquesta assemblea vol ser una gran celebració i, alhora, un homenatge als
més de 24.000 homes i dones
que en representació de CCOO
han estat elegits pels seus
companys i companyes de
feina en tots els sectors de la
producció i els serveis, en les
diverses professions, categories professionals i en el conjunt del territori de Catalunya.

DIA:
Dimecres, 2 d’abril
HORA: 10.30
LLOC: Auditori del Fòrum de Barcelona (CCIB)
Carrer Taulat - Pl. Llevant, Barcelona
Metro: El Maresme - Fòrum (Línia IV)
Autobusos: Línies 7 i 41
Tramvia: Fòrum (Línia T4)

editorial
Conclusions del
9 de març
Les eleccions del passat 9 de
març ens permeten extreure
algunes primeres conclusions.
En primer lloc, cal considerar
molt satisfactòriament l’alta participació ciutadana. Això és
especialment important després
de l’actuació assassina del
terrorisme d’ETA.

En segon lloc, cal destacar que
en aquestes eleccions s’ha produït una clara bipolarització del
vot en les opcions del PSOE i el
PP. Aquest fet ha comportat un
resultat força negatiu per a les
altres forces polítiques, especialment ERC i IU-ICV, i també un
empobriment del pluralisme
polític, derivat, en gran mesura,
d’una injusta llei electoral que
sembla que als grans partits no
interessa canviar.
Finalment, per CCOO de
Catalunya, aquest resultat ens
ha de portar a reivindicar amb
més força i més responsabilitat
la necessitat d’aconseguir una
millor i més justa redistribució
de la riquesa generada, ja que,
fins ara, el creixement econòmic
s’ha traduït en més desigualtat
social. També esperem que la
nova legislatura comporti aconseguir un desplegament positiu
de l’Estatut de Catalunya i del
nou model de finançament.
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més.....
CCOO inicia mobilitzacions en la
Funció Pública
Més d’un centenar de delegats de CCOO
es van concentrar per denunciar els
incompliments dels acords que afecten els
treballadors de la Generalitat i la manca de
voluntat negociadora dels responsables de
la Funció Pública catalana. Es tracta de
l’inici de les mobilitzacions que es portaran
a terme a causa del desgavell, del desgovern i dels incompliments reiterats dels
acords i de la manca de voluntat negociadora. CCOO valora molt positivament la
resposta dels delegats/ades i mantindrà
les mobilitzacions mentre no es produeixin
canvis significatius per part de
l’Administració.

El personal de l’Hotel Cristal Palace
de Barcelona es mobilitzen
La Federació de Comerç, Hostaleria i
Turisme (FECOHT) de CCOO de Catalunya
ha donat suport a les mobilitzacions del
personal de l’Hotel Eurostars Cristal Palace
de Barcelona. En un mes, 8 persones de la
secció de pisos van ser acomiadades,
algunes d’elles després d’haver sofert un
brot contagiós de sarna a l’hotel i d’altres
amb l’excusa de baix rendiment. Es dóna
el cas que l’hotel ha reconegut la seva
intenció de subrogar tota la secció de
pisos.
Els treballadors han fet concentracions
davant la porta de l’hotel, al carrer
Diputació, 257, i han demanat la intervenció de la Inspecció de Treball i la Fiscalia.

Vaga en el sector de la construcció a
Girona, el 14 de març i el 3 i 4 d’abril
CCOO dóna suport a la convocatòria de
vaga del sector de la construcció a les
comarques gironines els dies 14 de març i
3 i 4 d’abril. El sindicat, però, assistirà a la
mediació que ha convocat el Departament
de Treball de la Generalitat, si bé es mostra inflexible quant a la reivindicació d’exigir la recuperació dels dos punts de diferència que en matèria salarial –i durant la
vigència de l’anterior conveni- han perdut
els treballadors del sector. CCOO considera
inadmissible que no s’apliqui aquesta
mesura, que ja s’ha signat en els convenis
de Tarragona, Lleida i Barcelona.

Es reprenen els treballs de la Comissió de
seguiment del Pacte Nacional per a l’Educació
Després de l’èxit de la vaga
d’ensenyament del passat 14
de febrer, el conseller
d’Educació, Ernest Maragall,
va convocar la Comissió de
seguiment del Pacte Nacional
per a l’Educació (PNE), que
estava aturada des del mes
d’octubre.
CCOO
de
Catalunya valora positivament la represa del funcionament de la comissió, necessària per fer el seguiment
dels compromisos adquirits i
per garantir que el text de la
futura Llei d’educació de
Catalunya reculli el contingut
del pacte. Amb aquesta reunió, i el compromís del

Departament d’Educació de
traslladar a l’articulat de la
llei el contingut del PNE, es
recupera el consens i la participació preferent dels dife-

rents agents de la comunitat
educativa signants del pacte.
A més, considerem com un
primer pas el compromís del
Departament d’Educació de
convocar un àmbit de participació específic dels sindi-

cats representatius del sector per tractar tots els aspectes de la futura llei que tenen
a veure amb les condicions
laborals dels treballadors/es
de l’educació.
Caldrà treballar conjuntament, doncs, per aconseguir
que els objectius del Pacte
Nacional per a l’Educació
d’avançar en la creació d’un
únic servei públic educatiu
format per tots els centres
que reben fons públics i de
garantir la qualitat i la gratuïtat real de l’ensenyament
obligatori quedin degudament reflectits en la Llei
d’educació de Catalunya.

CCOO de Catalunya denuncia l’actuació de
“telepredicadors moralistes” a TV3
CCOO de Catalunya i la nostra
representació sindical a TV3
hem defensat sempre la pluralitat d’opinions i la llibertat
d’expressió dels periodistes.
Es pot mantenir una opinió
favorable o no
sobre
tema
diversos, sigui
la vaga d’estudiants, la dels
mestres o qualsevol altre
tema. El que no és sostenible
ni acceptable, especialment
en una televisió pública, és
que hi hagi qui faci entrevistes des de l’apriorisme de
considerar com a culpables o
irresponsables als entrevistats, especialment si repre-

senten a entitats representatives de moviments socials o
reivindicatius diversos. És
inacceptable que s’arribi a
coartar, fins i tot, sense gairebé donar possibilitats de
rèplica als entrevistats, i amb
advertències des d’una suposada autoritat moral, per
sobre de tothom, que s’adjudica la persona entrevistadora
que es permet aprovar o desqualificar les posicions dels
entrevistats. Tot això adornat,
quan convé, amb desqualificacions personals o col·lectives amb to en ocasions paternalista o prepotent.
CCOO denunciem que en
determinades produccions

privades associades de TV3,
s’utilitzi un estil que s’allunya de les tasques de l’informador per acostar-se a les
maneres mes pròpies de
“telepredicadors” impartint,
des d’una suposada autoritat moral neutral, benediccions o condemnes sobre el
agents de la realitat social.
Davant la reiteració d’aquestes actuacions, CCOO
hem decidit posar aquesta
situació en coneixement del
Comitè Professional de TV3
i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, alhora
que reiterarem les nostres
queixes davant la pròpia
direcció de TV3.
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Per denunciar la desestructuració de les empreses ferroviàries tradicionals

Jornada d’acció internacional
dels ferroviaris
El dijous 6 de març va tenir
lloc a la frontera entre Portbou
i Cerbère un acte conjunt de
protesta contra les polítiques
desreguladores de la Comissió
Europea en matèria ferroviària. Els sectors ferroviaris de
CCOO i UGT es van trobar amb
el sindicat francès CGT per
denunciar la desestructuració
de les empreses ferroviàries
tradicionals.
Els darrers quinze anys les institucions europees i els
governs dels estats membres
han aplicat polítiques liberals
que han desmantellat les
empreses ferroviàries, desregulant així les condicions labo-

rals dels seus treballadors i treballadores.
La
Federació
de
Comunicació i Transport
de CCOO considera que
encara està per demostrar que l’aplicació d'aquestes receptes hagi
produït un millor funcionament del mercat
ferroviari. Aquesta situació ha afavorit que la
patronal del sector tracti
de disminuir els estàndards socials dels treballadors
i les treballadores, i busqui
l'enfrontament.
En aquest marc, la Federació
Europea de Treballadors del

Seminari sobre la
mobilitat laboral
a Europa
Amb el títol “Mobilitat laboral a
Europa, ara”, CCOO de Catalunya i la
xarxa EURES van organitzar el passat
13 de març, al Col·legi de Periodistes
de Catalunya, una jornada informativa sobre mobilitat, que va comptar
amb la participació de destacats
experts europeus. Aquest seminari va
servir per informar sobre les condicions actuals de la mobilitat laboral a
la Unió i també sobre els principals
recursos que tenen al seu abast les
persones que vulguin buscar feina a

Transport (ETF) referma la seva
voluntat de promoure el desenvolupament del servei públic
ferroviari amb la creació d’ocupació estable i amb el manteniment del poder adquisitiu.

L’IPC puja una dècima a Catalunya i es situa en el 4,4%
CCOO de Catalunya considera
preocupants les dades de l'IPC del
mes de febrer, que ha augmentat
un 0,2% a l’Estat -4,4% interanual- i un 0,1% a Catalunya, on
la interanual també es situa al
4,4%, un 1,2% superior a la mitjana dels països de la Zona Euro.
L’increment de la inflació subjacent, l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants,

s’ha situat en el 3,3%. Aquesta
elevada inflació està castigant de
forma directa les economies familiars, especialment les que tenen
menors rendes.
Des de CCOO reclamem al govern
de Zapatero un canvi urgent en la
política econòmica del Govern
que actuï sobre les causes de la
inflació estructural, derivades en
gran mesura d’elevats marges
empresarials i la manca de com-

petència en determinats sectors,
com els de la distribució i els serveis.
CCOO defensem l’establiment de
clàusules de revisió salarial en
tots els convenis per tal de garantir el poder adquisitiu dels treballadors, així com establir increments inicials superiors a les previsions oficials d’inflació que
s’han demostrat mancades de la
més mínima credibilitat.

Èxit en la vaga del sector de la geriatria
El passats 3 i 4 de març, la
Federació de Sanitat de CCOO
de Catalunya va convocar una
vaga dels empleats del sector
de la geriatria. Tot i que molts
d’ells es van veure obligats a
complir serveis mínims –com
gairebé els 365 dies de l’any—
el seguiment i la concentració
del dia 3 davant la patronal
ACRA van ser tot un èxit.

CCOO defensa un conveni
digne, que inclogui l’impuls
de millores en l’estabilitat de
l’ocupació i un nivell retributiu proporcional a les càrregues de treball. També caldrà
adequar un bon nivell de formació per a cada perfil professional i potenciar mesures
de conciliació de la vida personal i la laboral.

La Federació de Sanitat demana mecanismes per afavorir el
reconeixement social dels
empleats del sector, així com
un pla específic d'acollida i
formació
per
als
treballadors/es immigrants, a
més de jornades de treball
saludables en concordància
amb la Llei de prevenció de
riscos laborals.

Europa, una oportunitat especialment
interessant per als més joves. Amb
1.343.357 ofertes de treball, Europa
és un gran mercat d’ocupació.
Una part important de la ciutadania
europea identifica com un dels avantatges més importants de la nostra
Unió la llibertat que ofereix per viatjar
i per treballar a Europa. La ciutadania
aprecia la mobilitat laboral com a
exercici d’una llibertat individual que
pot enriquir la pròpia trajectòria professional i humana, però que també
obre noves oportunitats per a la
recerca d’una ocupació de qualitat.
També des del punt de vista polític la
mobilitat és un instrument important
per a la Unió Europea: tant per fer
més competitiva i dinàmica la nostra
economia, com per ser un factor de
cohesió que permet desenvolupar la
ciutadania i la sensibilització europees millorant la comprensió de la
diversitat cultural i lingüística
d’Europa.
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La CES convoca una “euromanifestació”
el 5 d’abril a Ljubljana (Eslovènia)
Coincidint amb la reunió dels ministres de finances de la UE i del Banc Central
Europeu, la Confederació Europea de Sindicats ha convocats una “euromanifestació” a Eslovènia, estat que ostenta actualment la presidència de la UE.
Els objectius d’aquesta “euromanifestació” dels sindicats europeus, que comptarà amb la presència de sindicalistes de CCOO, són:
• Reivindicar la millora del poder adquisitiu per aturar la pobresa i estimular la
demanda econòmica.
• Aconseguir salaris mínims dignes en tots els països europeus i reduir la diferència d’ingressos entre els països.
• Assolir més igualtat entre directius (que tenen ingressos excessius) i treballadors, i entre homes i dones.
• Promoure un tracte més just per a totes les persones treballadores, incloenthi els funcionaris.

Convocada per la Confederació Sindical Internacional - CSI, el 7 d’octubre:

JORNADA D’ACCIÓ MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE
La
Confederació
Sindical
Internacional, formada per sindicats
de tot el món, va decidir, ja en el
moment de la seva constitució,
celebrar una Jornada mundial pel
treball digne. Els objectius d’aquesta acció serien:
• Defensar el treball digne per a
tots els treballadors i treballadores
del món.
• Aplicar universalment els princi-

pis i els drets fonamentals del treball a tots els països del món.
• Lluitar a escala mundial contra la
pobresa i la desigualtat.
• Reforçar la solidaritat entre tots els
treballadors i treballadores del món.
Aquesta Jornada mundial pel treball
digne està convocada per al proper
7 d’octubre arreu del món, i inclou
la necessitat d’introduir en la convocatòria referències pròpies de

cada país. En el nostre cas, la
Jornada faria referència a la lluita
contra la precarietat, la sinistralitat,
el treball submergit i l’incompliment
de l’aplicació de les lleis laborals i
la discriminació en el treball.
La
Confederació
Sindical
Internacional (CSI) és el nostre referent sindical a escala mundial, de la
mateixa
manera
que
la
Confederació Europea de Sindicats
(CES) ho és en l’àmbit europeu. La

mobilització que es proposa és una
acció global a escala mundial, que
caldrà concretar en l’àmbit local de
cada país, i que es preveu que tingui repercussió tant en l’àmbit de la
societat com en el de les empreses.
Per tot això, d’ara fins al mes d’octubre hem de començar un treball
de concreció i de sensibilització per
aconseguir la major mobilització
sindical i laboral a escala planetària
que s’hagi fet mai fins ara.

