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Dimecres, 2 d’abril, a l’Auditori del Fòrum

Assemblea nacional de delegats i
delegades de CCOO de Catalunya
Els delegats i delegades de CCOO de Catalunya celebrarem els 30 anys ininterromputs
com a primer sindicat de Catalunya
CCOO de Catalunya celebrarem una assemblea nacional
de delegats i delegades el proper dimecres, 2 d’abril, a
l’Auditori del Fòrum de
Barcelona.
L’objectiu no és un altre que
celebrar, una vegada més, i ja
van 30 anys de forma ininterrompuda, que els treballadors

de tots els sectors de la producció, de la indústria i dels
serveis, de l’Administració
pública i de la construcció,
escollits amb les sigles de
CCOO de Catalunya, i això es
complementa amb els més de
185.000 treballadors i treballadores que estan afiliats al nostre sindicat.

deixin presentar-se amb les
nostres sigles.
L’Assemblea pretén ser representativa del conjunt de les
nostres experiències sindicals
en els diversos sectors productius, i de la nostra pròpia diversitat, generacional, territorial,
de gènere, de procedència,
d’edat i d’identitat, que compo-

DIA: Dimecres, 2 d’abril
HORA: 10.30
LLOC: Auditori del Fòrum de
Barcelona (CCIB)
Carrer Taulat - Pl. Llevant,
Metro: El Maresme - Fòrum
(Línia 4)
Autobusos: Línies 7 i 41
Tramvia: Fòrum (Línia T4)
i treballadores de Catalunya
han tornat a ratificar-nos com a
primera força sindical de
Catalunya.
Després de 30 anys, des de les
primeres eleccions sindicals en
democràcia, els treballadors i
treballadores han tornat a
donar-nos la seva confiança,
que es reforça en cada procés
electoral. Avui ja som gairebé
25.000 delegats i delegades,

La confiança que ells i elles
ens han tornat a fer és fruit,
sens dubte, en primer lloc del
treball coherent i sacrificat del
conjunt de les persones que
com a delegats i delegades ens
representen en els llocs de treball, i, en segon lloc, de la política seriosa, responsable i reivindicativa que el nostre sindicat porta a terme, i que fa que
els delegats i delegades deci-

nen en el seu conjunt la riquesa i la pluralitat d’aquesta
organització que som CCOO de
Catalunya, la nostra Comissió
Obrera Nacional de Catalunya,
sindicat nacional i de classe.
Dimecres, 2 d’abril, celebrem
els 30 anys de CCOO de
Catalunya com a primer sindicat de Catalunya.
Anem tots i totes al Fòrum!!!

editorial
El nou Govern i
el repte de l’economia
CCOO de Catalunya considerem
que el nou Govern ha de tenir
com a prioritat afrontar el repte
de fer front al canvi del context
de la nostra economia. La construcció i el consum, principals
sectors que han produït el creixement econòmic dels darrers
anys, estan de baixa.
Mentrestant, la inflació continua
castigant de forma especial la
nostra economia, amb més d’un
1% per sobre del països de la
zona euro. I la inflació afecta, de
forma principal, les economies familiars més
febles.
És evident
que cal un
canvi en la
política
econòmica
i fiscal. No
pot ser que
el canvi de cicle el paguin
els de sempre, els més febles,
mentre els que han acumulat
beneficis durant els anys de
“vaques grosses” fugin d’estudi.
Cal una política econòmica que
incrementi la inversió pública,
que aposti decididament per
desenvolupar els serveis públics,
tant les infraestructures com els
serveis educatius, sanitaris, de
dependència, etc., la qual cosa
comportarà, alhora, eficiència
econòmica i creació d’ocupació.
I per aconseguir-ho cal un canvi
de política fiscal; no es pot deixar tot a gravar el consum, i per
tant les economies més dèbils;
cal recuperar de nou el principi
que pagui més qui més guanya,
i que els que s’han enriquit els
darrers anys paguin ara el preu
de la desacceleració.
Podem esperar que Zapatero
afronti el repte?
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més.....
Reunió de la Comissió Negociadora
del Conveni de geriatria el 4 d’abril
La mesa de negociació del sector de geriatria
s’ha convocat per al proper 4 d’abril, i serà la
primera reunió amb les patronals després de
la vaga de primers de març.
CCOO considera que, en aquests moments, el
que cal és forçar la negociació i comprovar si
la vaga ha servit perquè les patronals hagin
reflexionat sobre el conflicte i assumeixin la
necessitat de regular un conveni de
Catalunya que permeti millorar de forma
substancial les condicions laborals i retributives del sector.
CCOO considera que ara una nova convocatòria de vaga, més si es planteja de forma indefinida, és precipitada, ja que pot ser utilitzada
per les patronals com a pretext per no negociar, tal com ja varen fer en el moment de la
convocatòria anterior, quan van suspendre
totes les reunions negociadores previstes.
CCOO vol valorar les propostes que les patronals puguin realitzar i serà en aquest moment,
si considerem que no satisfan les legítimes
aspiracions del sector, quan plantejarem la
convocatòria de noves mobilitzacions.

CCOO desmenteix qualsevol mena
d’acord sobre el sistema retributiu
dels metges
Davant les informacions segons les quals el
Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
va acordar un nou model retributiu per als
metges catalans, CCOO ha volgut deixar clar
que no és cert que en aquest consell s’arribés a un acord per canviar el sistema retributiu dels metges catalans. Tot el contrari:
es van evidenciar greus discrepàncies en el
si del consell, que van obligar la Conselleria
de Salut a proposar la creació d’una comissió mixta per intentar fer un document de
consens.
La difusió d’informacions falses sobre les
retribucions dels metges catalans pot crear
falses expectatives en els professionals, que
només serviran per incrementar el seu descontentament. Els únics òrgans legitimats per
negociar les retribucions dels metges són les
meses de negociació i les comissions negociadores dels convenis. Només en aquestes
meses hi ha representats els diferents sindicats en proporció als seus resultats en les
eleccions sindicals, en les quals els treballadors elegeixen lliurement i democràticament
els seus representants.

Per CCOO de Catalunya, la futura Llei d’educació de
Catalunya no és un problema només dels mestres
CCOO de Catalunya sempre hem
considerat que l’educació és una
de les prioritats a afrontar per la
societat catalana. Per això, CCOO
de Catalunya, com a sindicat
general, vàrem signar el Pacte
Nacional per a l’Educació, juntament amb la nostra Federació
d’Ensenyament, ja que enteníem
que aquesta problemàtica afectava el conjunt del sindicat i no
només els mestres i professors,
que també, i de forma especial.
Per CCOO de Catalunya, els objectius que ens van dur a signar el
Pacte Nacional per a l’Educació
són plenament vigents. I és per
això que hem pres posició en contra del document de “Bases per a
la Llei d’educació de Catalunya”,
presentat pel conseller Maragall,
ja que, al contrari del que plantejava aquest document, entenem
que la llei ha de servir per trencar
amb l’actual sistema educatiu
dualitzat i segmentat entre l’escola pública i la privada concertada,
garantir la gratuïtat, l’equitat i la
qualitat del sistema educatiu.
Nosaltres defensem que la futura
Llei d’educació de Catalunya
reculli el contingut i els compromisos del PNE pel que fa a:
• Avançar en la creació d’un
únic servei públic educatiu format per tots els centres que
reben fons públics, amb igualtat
de drets i obligacions.

• Garantir la
gratuïtat real
de l’ensenyament obligatori, acabar amb
les quotes obligatòries que
paguen
les
famílies dels
centres privats
concertats.
• Afavorir la
implicació de
les famílies i la seva participació.
• Desenvolupar els altres aspectes
de l’educació que van més enllà de
l’ensenyament obligatori.
• Garantir la igualtat de drets
laborals i professionals de tots els
treballadors i treballadores del
servei públic educatiu.
• Planificar l’oferta educativa des
de la proximitat del territori.
• Garantir l’aplicació dels compromisos econòmics del Pacte
Nacional i, en especial, incrementar la inversió en educació fins al
6% del PIB (actualment se situa
en el 2%).
En resum, doncs, es tracta de:
1. Fer que el PNE sigui la base de
la futura llei.
2. Fer que s’obri un procés de
negociació amb els signants del
PNE, per tal de traslladar a l’articulat de la llei el contingut del
Pacte.

3. Fer que s’obri un espai de
negociació amb els sindicats
representatius del sector educatiu
sobre els aspectes que afecten les
condicions laborals.
Ara caldrà comprovar que el
Departament d’Educació té realment una voluntat efectiva de
negociar la futura llei i que accepta tenir com a referència el Pacte
Nacional. És imprescindible que la
llei prevegi aspectes essencials
del Pacte, com la mateixa definició
del servei públic educatiu, en
especial pel que fa a la gratuïtat i
la coresponsabilització de tots el
centres.
Si la negociació no avança, caldrà
plantejar-se l’horitzó d’una forta
mobilització del conjunt de la
comunitat educativa, en la qual
caldrà que el conjunt del sindicat
s’impliqui per aconseguir que sigui
una realitat a Catalunya un sistema
educatiu públic, únic i de qualitat.

CCOO de Catalunya lamenta la mort de Josep Benet
CCOO lamenta la mort de l’historiador, advocat, polític i editor, Josep
Benet, a l’edat de 87 anys. Benet va
estar sempre compromès amb la
recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals, i va ser un
dels principals protagonistes de la
transició a Catalunya; va ser el
senador més votat d’Espanya en
les primeres eleccions, i va formar
part de l’Entesa dels Catalans.

CCOO de Catalunya vol recordar en
aquests moments, de manera molt
especial, la seva estreta vinculació
amb el sindicat des del mateix
moment de la seva creació, a
començament dels anys 60. Josep
Benet va defensar, ja en aquells
moments com a advocat, els sindicalistes de CCOO empresonats per
la dictadura franquista.
Posteriorment, Benet va continuar

vinculat a CCOO de Catalunya i
fins ara era membre del Consell
Assessor de la Fundació Cipriano
García - Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya.
El novembre de l’any passat va
rebre de CCOO de Catalunya el
seu Carnet Solidari en representació del col·lectiu d’historiadors
vinculats al moviment obrer, del
qual era un destacat representant.

