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Dimarts 6 de maig al Casino de l’Aliança del Poblenou

editorial

Assemblea anual de salut laboral

Andorra,
el fals paradís

En el marc dels actes de celebració del Dia internacional de
la seguretat i la salut en el treball, que es commemora cada
28 d’abril, CCOO de Catalunya
organitzarà una assemblea de
delegats i delegades de salut
laboral. Serà el dimarts 6 de
maig, a partir de les 10.30 h, al
Casino de l’Aliança del
Poblenou, a Barcelona.
Tindrà el lema “Prevenció sí,
però de qualitat”, i hi intervindran Llorenç Serrano, secretari
de Salut, Ambient i Treball de
CCOO, Pere Boix, codirector de
l’Observatori de Salut Laboral, i
Neus Moreno, responsable de
Salut Laboral de CCOO.
Igualment, hi participaran delegats i delegades de prevenció
per explicar experiències sindicals de com han aconseguit
millorar la qualitat de la pre-

venció a les seves empreses.
Està prevista l’assistència de
gairebé 1.000 persones, moltes de les quals vindran en els
autocars que es preparen des
de Girona, Lleida, Tarragona o
Osona.
28 D’ABRIL
D’altra banda, CCOO de
Catalunya va participar en l’ac-

MANIFESTACIONS 1 DE MAIG
Barcelona
11.30 h Ronda St. Pere / Ps. de Gràcia

Girona
12 h Plaça de la Independència

Tarragona
12 h Plaça Imperial Tarraco

Lleida
11.30 h Plaça del Treball / Rbla. Ferran

te conjunt amb la UGT del 28
d’abril, consistent en la plantada d’un arbre al Parc de la
Nova Icària, de Barcelona.
Es tractava d’una acció simbòlica per reivindicar, davant les
alarmants xifres de sinistralitat
laboral, la vida i la salut en la
feina. En aquesta ocasió, el
lema de la jornada no podia ser
més clar: “Treballem per viure,
no per morir ni emmalaltir”.

APERITIU
La Comissió Obrera Nacional de
Catalunya es complau a
convidar-vos a l’aperitiu de
celebració de l’1 de Maig, que
tindrà lloc a la plaça del Rei de
Barcelona, després de la
manifestació, quan hagin
acabat els parlaments.

Tots coneixem Andorra, o n’hem
sentit parlar; aquest petit país
situat al bell mig dels Pirineus.
En principi, un país de postal.
Tot molt idíl·lic.
Però la realitat, lamentablement,
és molt diferent. Parlem d’un
dels països d’Europa on els
drets laborals i sindicals estan
poc regulats i menys reconeguts. Per exemple, el 1r de Maig
no és un dia festiu. Sembla que
a Andorra els treballadors i les
treballadores no
existeixin;
no hi ha
cap tipus
de protecció social i
ni tan sols
contractes
de treball. Però els hotels, els
comerços, etc., funcionen i hi ha
gent que hi treballa. Són persones treballadores sense drets de
cap tipus, la majoria dels quals
són estrangers, és a dir, no
andorrans (espanyols –també
catalans—, portuguesos, etc.).
Ja fa un temps que CCOO de
Catalunya, juntament amb la
resta de sindicats catalans i
francesos, estem fent una forta
campanya de suport al sindicalisme andorrà, el qual actua
gairebé en semiclandestinitat.
Per tot això, aquest Primer de
Maig, en què reclamem
“Treball digne arreu i per a
tothom”, hem volgut ser solidaris i tenir com a principal
convidat, en la nostra manifestació central de Barcelona, el
màxim representant de la
USd’A, sindicat d’Andorra, i
donar-li el reconeixement que
el seu Govern els nega.
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més.....

CCOO davant la sequera

Deducció de la quota d'afiliació en la
declaració de la renda
La quota d'afiliació sindical a CCOO és una
despesa que podeu deduir quan realitzeu la
vostra declaració anual de la renda. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris o de
nòmina que ja teniu. En tot cas, si us cal un
certificat el podeu treure directament des del
web www.ccoo.cat, si accediu a l'espai
reservat als afiliats i afiliades. Per a qualsevol
consulta podeu adreçar-vos a: uat@ccoo.cat.
La quantitat a deduir cal posar-la en l'apartat
específic de "quotes satisfetes a sindicats"
[casella 010] de l'imprès oficial (digital o en
paper) de l'IRPF.

Parcs i Jardins contracta discapacitats a baix cost
La Federació de Serveis i Administracions
Públiques de CCOO ha denunciat l’ús, per
part de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
de l’Ajuntament de Barcelona, de treballadors
discapacitats amb salaris inferiors.
L’Institut s’estalvia molts diners externalitzant
la gestió de diversos parcs a través d’empreses que ocupen discapacitats, als quals aplica jornades més llargues i condicions laborals inferiors.
L’Ajuntament no ha acceptat les al·legacions
de CCOO per augmentar les places reservades a la pròpia plantilla, adaptar les proves i
la possibilitat de fer un torn específic per al
personal amb discapacitat.

CCOO signa un conveni amb la
Generalitat per a la promoció de
l’habitatge protegit
CCCOO i UGT van signar un conveni amb el
conseller de Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, que permet establir un
marc de col·laboració entre l’Institut Català
del Sòl i les cooperatives d’habitatge promogudes pels sindicats, amb la principal finalitat
d’aconseguir la creació d’habitatge protegit i
assequible i donar així compliment als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya
fixats en el Pla per al Dret a l’Habitatge
2004-2007. Per una altra banda, la cooperativa de CCOO de Catalunya, Habitatge Entorn,
va lliurar les claus de 48 habitatges a
Vilanova del Camí i 18 més a Tàrrega. En
aquesta ciutat, a més, es va posar la primera
pedra d’una nova promoció de 48 pisos més.
Habitatge Entorn ha lliurat des de 1993 les
claus de 5.591 pisos, en té en construcció
609 i en fase de promoció, 541 més.

Davant la greu problemàtica
actual de la sequera i davant
el fet que estan pendents d’acabar les obres de les dessaladores previstes, CCOO assumim la necessitat d’aportar
cabals d’altres conques cap a
la xarxa Ter-Llobregat. L’única
conca que pot aportar aquesta aigua en els terminis en
què es preveu l’eventual
necessitat és la conca de
l’Ebre.
Pel que fa a la connexió entre
les conques de l’Ebre i del
Llobregat, al nostre parer
calia: a) determinar el cabal
que es captaria, establir quins
eren els usos previstos, establir les compensacions, si
calien, i dialogar molt amb el
territori afectat sobre aquesta
situació; i b) decidir el punt de
la captació amb criteris d’idoneïtat tècnica i ambiental.
Per a CCOO no pot ser un element de debat la característica de la canalització. Cal
separar la seva existència de

la seva gestió. Només preveiem l’ús futur de la connexió entre el Consorci d’Aigües
de Tarragona i Aigües Ter
Llobregat en episodis de
sequera tan greus com l’actual o més. El principi que ha
de regir la política d’aigua ha
de ser, d’acord amb la
Directiva Marc de l’Aigua, que
en cada conca s’utilitzin els
recursos existents o se’n
generin de nous, sense treure’ls d’altres conques.
Per a CCOO, i especialment de
cara al futur, l’aigua ha de ser
considerada des d’un punt de
vista més estratègic, amb
visió de país. Cal posar en
qüestió tota la planificació
territorial, urbanística i d’activitat econòmica que no estableixi clarament els recursos
hídrics que es consumiran i
d’on provindran d’acord amb
un punt de vista ambiental i
sostenible. En aquest sentit,
entenem que el pla de regadius
promogut
pel

Departament d’Acció Rural és
un exemple d’incompliment
d’aquests requisits.
Per a CCOO, els elements de
solidaritat interterritorial a
Catalunya, i entre les diferents
conques hidrogràfiques, s’han
de donar independentment de
si hi ha aportacions extraordinàries de cabals a les conques internes. Valorem, però,
com una molt bona mostra de
com es poden fer compatibles
els diferents interessos les
propostes del Manifest de
Vallbona i el Compromís per
Lleida sobre l’ús de l’aigua
per al desenvolupament de
les terres de ponent, i la predisposició a compartir aquest
recurs amb les terres costaneres i metropolitanes.
Aquesta iniciativa ha tingut
CCOO entre els impulsors i
principals animadors.

Arran d’un informe de PIMEC

CCOO manifesta que els drets laborals
no poden ser considerats absentisme
CCOO denuncia les afirmacions de la patronal PIMEC,
que considerava els permisos
de maternitat i paternitat, les
hores dedicades a formació o
les hores sindicals i, en general, tots els permisos retribuïts, com a absentisme laboral. Aquesta posició de la
patronal comporta un atac a

l’evolució social i democràtica
de la nostra societat, ja que, a
més, culpabilitza els treballadors de la manca de competitivitat de les empreses. El primer que cal fer és determinar
què s’entén per absentisme.
D’aquesta manera s’evitaria
la utilització del terme de
manera errònia o interessada

per tal de confondre la utilització dels drets socials i laborals amb un problema de
competitivitat. Per una altra
banda, si es pretén millorar
els indicadors d’absentisme
són necessàries mesures de
prevenció —que evitarien
moltes malalties i accidents— i de conciliació.
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TREBALL DIGNE, ARREU I PER A TOTHOM
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya volem emmarcar aquest 1r de Maig en el context de la
mobilització de la Jornada mundial pel treball digne, que la Confederació Sindical Internacional –
CSI ha convocat pel proper 7 d’octubre a tot el món.
Aquesta és una reivindicació oportuna que ha de demostrar la voluntat de lluita del sindicalisme
internacional en el marc d’una economia globalitzada com l’actual.
La reivindicació del treball digne
arreu del món significa la lluita per
la universalització dels drets laborals i sindicals i per la necessitat
d’actuar de manera conjunta
davant la pobresa i la desigualtat
provocades per una globalització
neoliberal.
Per CCOO i UGT de Catalunya, reivindicar el treball digne significa
lluitar contra la precarietat existent, la sinistralitat laboral, el treball submergit, la discriminació i
l’incompliment en l’aplicació de les
lleis i els drets laborals al nostre
país, així com donar suport a la
campanya encetada per la
Confederació Europea de Sindicats
sota el lema “A l’ofensiva per uns
salaris justos”.
El moviment sindical hem reivindicat amb força la necessitat d’un
canvi de model productiu que substitueixi 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. És per això que
vàrem impulsar l’Acord estratègic
amb el Govern de la Generalitat, les
patronals i els sindicats.
Tot i això, la manca d’implicació
empresarial en aquest canvi i la noreinversió dels beneficis en activitats productives, amb la seva canalització cap a sectors més especulatius, han provocat ineficiències,
en forma de molts beneficis a curt
termini i escasses inversions de
futur, que ara, en un context de
desacceleració i canvi de cicle econòmic, poden passar factura.

El creixement, basat sobretot en la
construcció i el consum, no ha anat
acompanyat d’una millora en el
repartiment de la riquesa, en gran
mesura fruit d’una política fiscal
injusta, basada en una baixada dels
impostos directes que graven les
rendes i en un increment dels indirectes que graven el consum.
La immigració ha estat el fenomen
econòmic i social més important
dels darrers anys. Ha estat en gran
mesura en la base del creixement
econòmic, però alhora ha estat utilitzada per molts empresaris per
consolidar un model econòmic
basat en la precarietat, els baixos
salaris i la desregulació.
UGT i CCOO de Catalunya considerem que el canvi del cicle econòmic
no es pot fer sobre les espatlles
dels treballadors i les treballadores, fent créixer la segregació entre
ells i fent 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 a partir d’establir amb força les nostres
reivindicacions per convertir les
dificultats en oportunitats de futur.
Ara més que mai els objectius sindicals s’han de basar en la defensa
dels llocs de treball, en la creació
d’ocupació de qualitat, amb una
millora dels salaris, tot establint
l’objectiu d’un salari mínim de
1.000 euros al mes.
Per aconseguir-ho cal reivindicar un
canvi en la política econòmica que
potenciï la millora dels serveis
públics educatius, sanitaris i
socials, l’ampliació imprescindible

de la protecció social i de noves
polítiques actives d’ocupació, així
com una política industrial que permeti potenciar sectors d’activitat
competitius.
En aquest marc, la potenciació de
les polítiques d’igualtat, de conciliació de la vida laboral i la personal
i d’atenció a les persones dependents tenen una extraordinària
potencialitat, 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 més cohesió
social.
Per aconseguir-ho cal un canvi
radical en la política fiscal. No
podem fer front als nous reptes del
cicle econòmic sense una fiscalitat
més forta, més justa i més eficient
que l’existent fins ara.
El que plantegem és imprescindible per mantenir la cohesió social
a Catalunya, un objectiu social
prioritari en un moment en què el
canvi de cicle econòmic pot afectar de forma especial les persones
immigrants. El millor antídot per
evitar conflictes socials és potenciar polítiques integradores, i això
comporta més despesa social per
aconseguir que tota la població de
Catalunya disposi de millors xarxes de serveis públics, així com
eliminar regulacions que perjudiquen el reagrupament familiar de
les persones immigrades, a les
quals cal dotar, alhora, d’uns drets
complets de ciutadania, incloent-hi
el dret de vot.
CCOO i UGT de Catalunya reivindiquem el desenvolupament de

l’Estatut i el nou model de finançament de Catalunya com a instruments per aconseguir un desenvolupament nacional del nostre país
que parteixi de la cohesió social i el
ple desenvolupament dels drets de
ciutadania establerts en el mateix
Estatut.
UGT i CCOO de Catalunya creiem
que la lluita pel TREBALL DIGNE
ARREU I PER A TOTHOM que planteja la nostra Confederació Sindical
Internacional té un objectiu global,
però un fort component de reivindicació local, i el 1r de Maig és el
millor moment per reivindicar-ho.
CCOO i UGT de Catalunya volem
que, aquí, la nostra lluita pel treball
digne signifiqui alhora el nostre
compromís solidari amb tots i totes
els que arreu del món lluiten per la
pau, la solidaritat i la defensa dels
drets socials, laborals i sindicals,
especialment on no estan reconeguts o on comporten greu risc en el
seu exercici. En definitiva, el nostre
compromís en la lluita per una globalització basada en el respecte
dels drets i del treball just i digne.
I creiem que no cal anar gaire lluny
per trobar exemples de manca de
respecte dels drets laborals i sindicals: la negativa situació existent a
Andorra és un exemple de com a la
mateixa Europa hi ha països on
encara cal lluitar perquè es reconeguin els mínims drets democràtics exigibles, i per això enguany
volem fer un especial esment solidari a la situació del moviment sindical i als treballadors i treballadores andorrans.

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: La Caja de Pandora, D’Callaos i
Barrio negro
9 de maig, 19 h
Lloc: Sala Bikini, Barcelona
Organitza: Acció jove – Joves de CCOO

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

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. GarcíaNieto, 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

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

VALLÈS OCCIDENTAL
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

VALLÈS ORIENTAL – MARESME

COMARQUES
TARRAGONINES

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

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: UI de CCOO de Tarragona
Observacions: Podeu adquirir el tiquet a la Unió
Intercomarcal de Tarragona
(c/ August, 48, 2a pl.).

TERRES DE L’EBRE
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

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

