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Massiva Assemblea nacional de delegats
i delegades de CCOO de Catalunya
Uns 4.000 delegats i delegades
de CCOO de Catalunya van omplir
de gom a gom l’Auditori del
Fòrum de Barcelona el passat 2
d’abril en una Assemblea nacional que celebrava una fita molt
important per al nostre sindicat:
haver guanyat novament les
eleccions sindicals i ser durant

30 anys ininterromputs la primera força sindical de Catalunya.
Les intervencions dels secretaris
generals de Catalunya i
d’Espanya, Joan Coscubiela i
José María Fidalgo respectivament, van anar acompanyades
d’un seguit d’intervencions de
diferents delegats i delegades de

tots els sectors i territoris de
Catalunya que mostraven la gran
diversistat i la força de
Comissions Obreres. Aquí teniu
en imatges una petita mostra del
que va ser aquesta històrica
assemblea, de la qual també va
destacar l’espectacularitat de
l’escenografia.

editorial
INFLACIÓ
La inflació continua el seu creixement i el govern continua
absent, sense prendre cap
mesura per evitar-la.

La inflació castiga de forma
directa les economies familiars,
especialment les que tenen
rendes més baixes, que es
veuen greument afectades per
l’increment continu dels preus
dels béns de consum més
bàsics i que perden tota capacitat per estalviar.
El Govern es dedica a tirar pilotes fora culpant els carburants
o els aliments. Però el fet que
tinguem un 1,1% d’inflació per
sobre de la resta de països de
la “zona euro” es deu a problemes interns de la nostra economia. A la manca de competència en el mercat interior que
provoca més inflació derivada,
en gran mesura, dels elevats
marges empresarials, beneficis,
en determinats sectors, com els
de la distribució i els serveis.
Això i una política fiscal injusta,
que grava el consum, i, per
tant, és inflacionària, en lloc de
gravar les rendes més altes i
els beneficis especulatius.
Per defensar-nos de la inflació
calen més increments salarials,
especialment els més baixos, i
clàusules de revisió salarial que
ens permetin garantir el poder
adquisitiu dels salaris pactats.
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més.....
El sector de l’hostaleria es mobilitza
per la negociació del conveni
Prop de 500 delegats i delegades de CCOO
es van manifestar davant la porta de l’Hotel
Cristal Palace de Barcelona en protesta per 9
acomiadaments que han tingut lloc a l’hotel i
en contra de la política d’externalització de
serveis al sector, durant la jornada de vaga
convocada a l’empresa el passat 1 d’abril.
Aquell mateix dia també va tenir lloc una
concentració per denunciar l’estancament en
la negociació del Conveni d’hostaleria de
Catalunya. La patronal no accepta cap de les
reivindicacions que CCOO considera estratègiques, com ara la desaparició del nivell retributiu per als treballadors que accedeixen a la
primera ocupació en el sector, la reducció de
la jornada de treball o l’equiparació de les
diferents taules salarials als salaris de
Barcelona.

Agressió al Reial Cercle Artístic de
Barcelona
La Federació de Serveis Financers i
Administratius (COMFIA) de CCOO de
Catalunya ha denunciat el Reial Cercle
Artístic de Barcelona per agressió i actuació
antidemocràtica.
El 2 d’abril, la Direcció d’aquesta entitat cultural va impedir físicament que se celebressin eleccions sindicals. Els representants de
CCOO van ser testimonis de les agressions
físiques que es van produir al candidat pel
sol fet d’anar a votar i de les coaccions als
treballadors per impedir-los exercir el seu
dret a vot. Ara el cas està en mans de la
Justícia i de la Inspecció de Treball.

CCOO critica el partidisme present a
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)
CCOO de Catalunya ha denunciat la situació
de crisi del Consell de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
fruit de la seva composició partidista.
Considerava, en el moment de l’elecció dels
consellers, que el seu perfil no complia amb
l’esperit de la Llei de la CCMA, i per això els
exigeix ara que deixin de fer política de partit per fer política d’empresa.
El sindicat, per la seva banda, ha demanat la
presència dels agents socials al Consell
Assessor de la CCMA, així com la dels seus
treballadors i professionals.

28 d’abril i 6 de maig

Celebracions del Dia de la seguretat
i salut en el treball
El dilluns 28 d’abril se celebra, a iniciativa de la
Confederació
Sindical
Internacional (CSI), el Dia
internacional de la seguretat i
la salut en el treball. CCOO té
previst participar-hi amb un
acte conjunt amb UGT el
mateix dia 28 i amb una
Assemblea anual de salut
laboral el dimarts 6 de maig.
El lema és “Prevenció sí, però
de qualitat”.
El primer esdeveniment, organitzat pel Departament de
Salut Laboral de CCOO, vol ser
un acte de reconeixement a
les víctimes dels accidents a
la feina. Així, amb el lema
“Treballem per viure, no per
morir ni emmalaltir”, el
dilluns 28 d’abril, a les
11.30 h, al Parc Nova Icària,
es farà una plantada d’un
arbre com a símbol del valor a

la vida. Serà un dia per recordar i conscienciar-nos que
cada any perden la vida treballant més de dos milions de
persones.
ASSEMBLEA AL CASINO DE
L’ALIANÇA DEL POBLENOU
Pel que fa a l’Assemblea, tindrà lloc al Casino de l’Aliança
del Poblenou, a Barcelona, al
matí del dia 6. Hi participaran,
a més de Llorenç Serrano,

secretari de Salut, Ambient i
Treball de CCOO, Pere Boix,
codirector de l’Observatori de
Salut Laboral, Neus Moreno,
responsable de Salut Laboral
de CCOO, Joan Coscubiela,
secretari general de CCOO de
Catalunya, i alguns delegats i
delegades de prevenció per
explicar experiències sindicals de com s’ha millorat la
qualitat de la prevenció a les
seves empreses.

Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya hi participa

La plataforma Actua organitza
les I Jornades de joves migrats
El proper dissabte, 19 d’abril, a
les 16 h i al Centre Cívic
Convent de Sant Agustí (C/
Comerç, 36), tindrà lloc una trobada reivindicativa sobre joves,
immigració i treball, organitzada per la plataforma Actua.
Les I Jornades de joves migrats
neixen de la necessitat d’establir una xarxa entre la gent jove
autòctona i els joves migrats i la
percepció que, malgrat l’origen,

les problemàtiques d’uns i
altres són les mateixes: temporalitat, salaris baixos, sinistralitat laboral... Aquestes jornades
es converteixen, doncs, en un
espai de reflexió que busca
aconseguir un espai unitari de
reivindicació i de proposta.
MARC DE TROBADA
Els objectius de les jornades
passen per generar un marc de

trobada entre aquests joves per
compartir realitats, crear una
xarxa estable entre les organitzacions de migrats i la plataforma Actua i elaborar un decàleg
d’accions per millorar les condicions de vida del jovent.
La plataforma Actua està formada per onze entitats socials,
culturals, polítiques i sindicals i
té com a objectiu rejovenir el 1r
de Maig.
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1r de Maig de 2008

Treball digne arreu i per a tothom
CCOO de Catalunya volem vincular aquest 1r de Maig a la mobilització que la Confederació Sindical InternacionalCSI ha convocat pel proper 7 d’octubre a tot el món en la Jornada mundial pel treball digne.
La reivindicació del treball digne
arreu del món significa la lluita
per la universalització dels drets
laborals i sindicals, la necessitat
d’actuar de forma conjunta
davant la pobresa i la desigualtat
provocades per una globalització
neoliberal.
Per CCOO de Catalunya, reivindicar el treball digne també significa lluitar contra la precarietat
existent, contra la sinistralitat
laboral, el treball submergit i contra la discriminació i l’incompliment en l’aplicació de les lleis i
els drets laborals al nostre país.
Estem en uns moments en què es
fan evidents els canvis de cicle
econòmic, amb una desacceleració de l’economia que és més
clara en els dos sectors que, en
el nostre cas, han estat determinants en el creixement econòmic
dels darrers anys, la construcció i
el consum.
CCOO hem reivindicat amb força
la necessitat d’un canvi de model
productiu, la necessitat de substi-

tuir un sistema basat en la precarietat i els baixos salaris per un
altre basat en la innovació tecnològica i organitzativa, la productivitat, l’ocupació de qualitat, la
formació i la potenciació de sectors de producció, industrials i de
serveis, de més valor afegit.
No neguem el fet que el creixement econòmic dels darrers anys
ha comportat un fort creixement
de l’ocupació, malgrat que no
puguem dir el mateix de la qualitat de l’ocupació.
No obstant això, el creixement no
ha anat acompanyat d’una millora en el repartiment de la riquesa
creada.
En aquest context, la immigració
ha estat el fenomen econòmic i
social més important dels darrers
anys. En gran mesura és la base
del creixement econòmic, però
alhora ha estat utilitzat per molts
empresaris per consolidar un
model econòmic basat en la precarietat, els baixos salaris i la
desregulació.

CCOO de Catalunya considerem
que el canvi del cicle econòmic
no es pot fer sobre les espatlles
dels treballadors i les treballadores, no és acceptable que es vulgui fer pagar la factura de l’ajust
als sectors més desprotegits,
com pot ser el de les persones
immigrants o les dones i els
joves.
Cal fer front al canvi de cicle reivindicant, ara més que mai, les
nostres reivindicacions: la defensa dels llocs de treball; la creació
d’ocupació de qualitat; la millora
dels salaris i l’establiment de
l’objectiu d’un salari mínim de
1.000 euros al mes.
Per aconseguir-ho cal reivindicar
un canvi en la política econòmica.
Una política econòmica que
potenciï la millora dels serveis
públics, educatius, sanitaris i
socials; l’enfortiment dels sectors
públics; l’ampliació imprescindible de la protecció social i de
noves polítiques actives d’ocupació; així com una política indus-

trial que permeti potenciar sectors d’activitat competitius. En
aquest marc, la potenciació de
les polítiques d’igualtat, de conciliació de la vida laboral i de la
personal i l’atenció a les persones dependents tenen una potencialitat extraordinària, ja que
impliquen tres grans oportunitats:
la possibilitat de creació d’un
important volum d’ocupació de
qualitat; la millora de l’estat del
benestar; i una major cohesió
social.
Per fer-ho possible cal una política fiscal radicalment diferent. No
es pot fer front als nous reptes
del cicle econòmic sense una fiscalitat més forta, més justa i més
eficient, basada en el principi que
pagui més qui més tingui.
Per tots aquests objectius i per
aconseguir un “treball més digne
arreu i per a tothom” hem de tornar a manifestar-nos pels carrers
de les capitals de Catalunya.
Visca el 1r de Maig!
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13a Setmana cultural 1r de Maig
Aperitiu de celebració del 1r de Maig
1 de maig, després de la manifestació
Lloc: plaça del Rei, Barcelona
Concert Cocofestival 08: D’Callaos, Barrio
negro (susceptible de canvi)
9 de maig, 19 h
Lloc: Sala Bikini, Barcelona
Organitza: Acció jove – Joves de CCOO

Mostra de Cuines Obreres
29 d’abril, a partir de les 18 h
Lloc: Centre de Formació d’Adults Manuel
Sacristán, Via Laietana, 16, Barcelona
Organitzen: Centre de Formació d’Adults
Manuel Sacristán – Secretaria de Formació i
Cultura de la CONC

ALT PENEDÈS – GARRAF

VALLÈS OCCIDENTAL

Sardinada popular
26 d’abril, a partir de les 10 h
Lloc: Masia Cabanyes,
Vilanova i la Geltrú
Organitza: CCOO Alt Penedès
– Garraf

Projecció del documental
Estudiar en guerra. Los institutos obreros 1936-1939
7 de maig, a les 19.30 h
Lloc: Casal Pere Quart,
Rambla, 69, Sabadell
Organitzen: Ajuntament de
Sabadell, CCOO, UGT, USOC

BAIX LLOBREGAT
2n Premi de Cohesió Social
i Compromís Cívic
30 d’abril, a les 18 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO
del Baix Llobregat
Convoca: Aula de Formació
Joan N. García-Nieto, de
CCOO del Baix Llobregat
16a Marxa ciclista per la
ribera del Llobregat
11 de maig, a les 9 h
Lloc: Pont del Diable, Martorell
Convoquen: Club COCOS i
CCOO del Baix Llobregat

BARCELONÈS
Lliurament de premis Martí
i Pol i José M. Valverde de
poesia
10 de maig, a les 18 h
Lloc: sala d’actes de CCOO,
Via Laietana, 16, Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura del
Barcelonès
18a Diada d’Escacs
11 de maig, de 9 a 14 h
Lloc: Sales 11, 12 i 13 de
CCOO, Via Laietana, 16,
Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura del
Barcelonès

OSONA
VIII Premi Enric González
23 de maig, a les 19 h
Lloc: Auditori Marià Vila
d’Abadal, Edifici del Sucre, Vic
Organitza: CCOO Osona

VALLÈS ORIENTAL –
MARESME
Projecció del documental i
exposició FOSCOR
5 de maig, a les 18 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO
de Granollers
Organitzen: Unió
Intercomarcal de CCOO del
Vallès Oriental - Maresme

TERRES DE L’EBRE
3r Esmorzar popular
1 de maig,, a les 10 h
Lloc: antic escorxador municipal de Tortosa (Remolins)
Organitza: Unió Intercomarcal
de CCOO de les Terres de
l’Ebre
Observacions: Podeu adquirir
el tiquet a la Unió
Intercomarcal de CCOO de les
Terres de l’Ebre (c/ Ciutadella,
13, 2n).

TERRES DE LLEIDA
Aperitiu de celebració del
1r de Maig i lliurament de
premis de la 7a edició dels
premis COCO’S
1 de maig, després de la
manifestació
Lloc: IMAC, antic casal de
Joventut Republicana de
Lleida
Organitza: CCOO de les Terres
de Lleida

L’atur i la incertesa econòmica fan
que augmenti el nombre d’opositors
a la funció pública
Un dels símptomes de l’alentiment econòmic que CCOO ha observat és l’augment de la tendència a intentar accedir
a la funció pública per part de treballadors/es en atur o dels que aposten per
un canvi a una feina que els asseguri
estabilitat laboral i uns ingressos fixos.
Un bon nombre d’aquests opositors són
titulats universitaris que opten a places
en les quals no s’exigeix titulació superior, com auxiliars administratius o subalterns, però que els garanteix aquesta
estabilitat que, moltes vegades, és una
bona carta de presentació davant la
sol·licitud d’un crèdit o hipoteca.

Els immigrants podran votar a
les eleccions a les confraries de
pescadors

COMARQUES
TARRAGONINES
Presentació del llibre de
lectura fàcil El nou món de
la Sandy,
coeditat per CCOO i
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
17 d’abril, a les 20 h
Lloc: Biblioteca Xavier Amorós
de Reus (c/ de l’Escorxador, 1)
Organitza: Servei Lingüístic
de CCOO i CNL de l’Àrea de
Reus
Sortida cultural a Tortosa
(Avançades de Sant Joan Ronda del Castell de la Suda
- antic escorxador municipal
- catedral de Tortosa i Museu
Catedralici - Reials Col·legis)
26 d’abril, a les 10 h
Organitza: Unió Intercomarcal
de CCOO de Tarragona i
Terres de l’Ebre
Observacions: Està previst
que, a continuació, es faci un
dinar en un restaurant d’aquesta població.
7è Esmorzar popular
1 de maig, a les 9.30 h
Lloc: parc de la Ciutat de
Tarragona (al costat de l'estació d'autobusos)
Organitza: Unió Intercomarcal
de CCOO de Tarragona
Observacions: Podeu adquirir
el tiquet a la Unió
Intercomarcal de Tarragona
(c/ August, 48, 2a pl.).

El Consell de Pesca de Catalunya (òrgan
consultiu del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural) ha decidit, per
unanimitat, introduir un canvi al proper
Decret de procediment electoral de les
confraries de pescadors que permetrà
que els treballadors immigrants puguin
exercir el seu dret de vot en les pròximes eleccions en aquestes entitats.
CCOO valora molt positivament la decisió, ja que des de fa temps vehiculem
aquesta demanda. Cal recordar que els
treballadors immigrants de la pesca
cotitzen a les confraries –i, per tant, en
són membres- per la qual cosa havien
de gaudir d’igualtat de drets amb la
resta de membres de l’entitat.

Les patronals desconvoquen la
Comissió Negociadora del Conveni
de geriatria
CCOO lamenta la desconvocatòria –per
part de les patronals- de la Comissió
Negociadora del Conveni de geriatria de
Catalunya, prevista el 4 d’abril, i que
havia de ser la primera des de la vaga
dels dies 3 i 4 de març. CCOO entén que
davant de la convocatòria de vaga indefinida per part de la UGT era previsible
que les patronals actuessin d’aquesta
manera, però considera urgent reprendre la negociació. El nostre sindicat es
reafirma en les seves reivindicacions
per un conveni digne al sector que,
entre d’altres, millori l’estabilitat en l’ocupació, impulsi mesures de conciliació
i aporti un nivell retributiu proporcional a
les càrregues de treball.

