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CCOO de Catalunya demana la dimissió del conseller Ernest Maragall

Vaga en l’ensenyament el 19 de març

La Federació d’Ensenyament de
CCOO de Catalunya ha donat
suport a la convocatòria de vaga
proposada per diferents forces sindicals per al dijous 19 de març. La
política educativa del Departament
d’Educació de la Generalitat s’ha
caracteritzat els últims anys per un
autoritarisme absolut i el menyspreu envers el professorat i la seva
tasca, l’ensenyament públic en
general i els seus representants
legals, els sindicats.

Per això s’han engegat diferents
mobilitzacions de rebuig a l’actitud
del conseller Ernest Maragall, que
no ha dubtat a mostrar una nul·la
voluntat negociadora a l’hora
d’imposar diferents propostes.
Exemple d’això és el projecte de
Llei d’educació de Catalunya
(LEC), el canvi de calendari escolar
o l’increment voluntari de jornada
lectiva (hores extra).
CCOO de Catalunya ha demanat
la dimissió del conseller, que,

amb els reiterats incompliments
de les mesures previstes en els
acords sindicals i del Govern,
compromet el futur de l’educació
a Catalunya fent polítiques desenfocades i allunyades de la realitat dels centres educatius.
De la mateixa manera, la
Federació d’Ensenyament ha
convocat vaga el mateix 19 de
març en l’escola privada concertada. El sindicat exigeix un calendari de negociacions per a l’homologació de les condicions laborals del professorat de l’ensenyament privat concertat.
MANIFESTACIÓ
El mateix dia de la vaga, 19 de
març, hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, a
les 12 del migdia, que sortirà de
la plaça Universitat i arribarà a la
plaça St. Jaume.

Més de 50.000 persones planten cara
a la crisi el 14M
Convocada per CCOO i UGT, el
passat dissabte 14 de març va
tenir lloc una gran manifestació
a Barcelona que, amb el lema de
“Plantem cara a la crisi”, va
aplegar unes 50.000 persones
vingudes de tot Catalunya. La
mobilització es va iniciar a la Via
Laietana, just davant de la seu
de Foment del Treball, i es va
dirigir fins davant de la
Delegació del Govern, al Pla de
Palau, on els secretaris generals
d’ambdues organitzacions convocants, Joan Carles Gallego, de
CCOO, i Josep Maria Álvarez,
d’UGT, van destacar la importància de la protesta per mostrar el

malestar
de
la
població
treballadora davant
la situació
econòmica
actual, i
demanar
mesures
als poders públics i als empresaris per sortir de la crisi en les
millors condicions. La manifestació va comptar amb el suport
d’altres organitzacions sindicals, així com de partits polítics
d’esquerres i entitats ciutadanes, com la Confederació

d’Associacions de Veïns de
Catalunya o organitzacions de
consumidors. CCOO i UGT ja han
anunciat que continuaran les
seves reivindicacions i que promouran més mobilitzacions si
no es prenen mesures urgents
perquè la crisi no la paguin les
persones que no l’han provocat.

editorial
Calen més
recursos per a
l’educació
El dia 19 hi ha una nova aturada
en l’ensenyament.
De nou, el conseller Maragall, com
ja va passar al febrer de 2008, ha
aconseguit unir tots els sindicats
de l’ensenyament i les associacions d’estudiants amb un objectiu
comú: que l’educació a Catalunya
sigui de veritat una prioritat dels
poders
públics.
Les continuades
retallades
de recursos
als centres
educatius,
els incompliments
dels acords
pactats
amb els i
les representants sindicals i els anuncis
continuats de mesures sense
pressupost ni concreció en la seva
aplicació han portat els convocants de la vaga a demanar la
dimissió del conseller.
En uns moments de crisi econòmica que deixa a l’atur principalment
les persones amb poc nivell formatiu, la inversió en educació és
més necessària que mai. Calen
mesures i recursos que ajudin a
solucionar els problemes reals de
l’educació i respectar el dret dels i
les professionals a negociar les
seves condicions de treball.
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més.....
Vaga en el sector del Transport de
Mercaderies i Logística de
Barcelona
CCOO i UGT han convocat vaga en el
sector del Transport de Mercaderies i
Logística de Barcelona per als dies 26 i
27 de març. El motiu per dur a terme
l’aturada és la negativa de la patronal
a aplicar l’increment salarial per al
2009 pactat en el conveni col·lectiu
vigent, després d’una reunió conjunta i
d’haver acudit a la mediació del
Tribunal Laboral de Catalunya. Les
mobilitzacions es prepararan i es coordinaran en una assemblea general prevista per al dia 25 de març.

Impuls de la contractació indefinida
a l’Hotel Hilton Barcelona
La Secció Sindical de CCOO a l’Hotel
Hilton Barcelona i la Direcció de
l’Empresa han signat un acord sobre
contractació que converteix en indefinits 10 treballadors i treballadores que
fins ara tenien contracte temporal o
d’ETT. En ple període de crisi -amb
congelació de salaris, retallada de drets
de treballadors i acomiadaments individuals i col·lectius–, CCOO ha estat
capaç de capgirar una política d’externalització i de precarització laboral en
el sector, i ha afavorit una nova situació
d’estabilitat en l’ocupació i una millora
en les condicions de treball.

Mobilitzacions a Caprabo
Delegats i delegades de Caprabo es
van concentrar davant la seu central
de l’empresa com a protesta per la
falta d’interlocució que pateixen els
diferents comitès d’empresa i seccions
sindicals des de l’arribada de la nova
direcció d’Eroski. Aquesta manca de
diàleg es tradueix en la no-resolució
dels múltiples problemes amb què es
troben els centres de treball i la retallada dels drets fonamentals dels treballadors. En la seva protesta, els treballadors també reclamaven conèixer
quins són els plans de futur de la companyia davant l’externalització d’algunes àrees com la xarcuteria o el repartiment a casa.
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L’atur arriba gairebé al mig milió de persones a Catalunya

CCOO exigeix la creació de la Renda garantida de
ciutadania per a les persones que es quedin sense
prestació d’atur
El nombre de persones aturades
a Catalunya al mes de febrer va
ser de 479.487, amb un increment interanual del 64,8%
(188.575 aturats més que fa un
any), increment molt superior a la
mitjana de l’Estat, sobretot en
termes interanuals (gairebé un
15% més). A més, la mitjana de
dies pel termini de reconeixement de les prestacions d’atur
s’ha incrementat en 1 dia tant a
Catalunya com a la resta
d’Espanya, i s’ha situat en 4 i 7,
respectivament. Per províncies,
Tarragona ha augmentat en 3
dies la seva mitjana i s’ha situat
en 10, com la demarcació de
Lleida. Girona és l’única província

que manté en 6 dies el seu termini de reconeixement de prestacions.
En aquest escenari, CCOO considera imprescindible l’establiment
de mecanismes que agilitin el
pagament de les prestacions
d’atur, així com que el Govern de
la Generalitat asseguri la Renda
garantida de ciutadania per a les

persones que es quedin sense
prestació. CCOO exigeix, a més,
que els salaris no perdin capacitat adquisitiva i s’incrementin els
més baixos com a mesura de
reactivació del consum, i perquè
les dificultats que pateixen algunes empreses tenen a veure amb
l’accés al crèdit i no amb els costos laborals.

Els joves de CCOO de Catalunya protesten
contra la crisi
Acció Jove – Joves de CCOO de
Catalunya va escalfar motors
abans de la gran manifestació
del 14 de març amb una concentració que va tenir lloc
davant del Parlament de
Catalunya el dimecres 11 de
març. Els joves de CCOO van
protestar amb un acte simbòlic
pel retorn del jovent a les places
públiques i als parcs infantils, on
es retroben per causa de la crisi
i la pèrdua dels llocs de treball.
El dels joves és un dels sectors
que més pateixen la destrucció
d’ocupació, i així es va poder
comprovar en el document que

analitza la situació dels joves en
el mercat de treball i que Acció
Jove va lliurar en el marc de la
mobilització.
31 DE MARÇ,
NOVA MOBILITZACIÓ
Les accions no acaben aquí. El
proper 31 de març, el col·lectiu
de Joves Actua, en què participen diferents organitzacions,
entre les quals Acció Jove de
CCOO, ha convocat una acció
contra la precarietat dels joves i
contra la crisi, que tindrà lloc a
la plaça de Sant Jaume, just
davant del Palau de la
Generalitat. Amb aquesta acció

es vol destacar la discriminació
que pateix el jovent, i molt especialment les dones joves, en el
nostre mercat de treball.

Llu!ta
obrera digital

3

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 55 · dilluns, 16 de març de 2009

Cal garantir el poder adquisitiu dels salaris per evitar agreujar la
recessió

La moderació dels preus posa de manifest la
forta caiguda del consum
Les dades de l’IPC del mes de
febrer, amb un 0% de variació a
tot l’Estat, han situat la inflació
interanual en el 0,7% fruit del
preu dels productes energètics,

la recessió econòmica. De fet,
el descens del consum de les
famílies –especialment entre
les rendes més baixes–, derivat
dels importants endeutaments

de les rebaixes i de la forta caiguda del consum intern.
Malgrat que, en principi, la
moderació de la inflació és
positiva, la caiguda del consum
pot agreujar de forma important

familiars, repercuteix en un
increment del procés de desacceleració econòmica i del creixement de l’atur.
Per aquest motiu, CCOO de
Catalunya considera prioritària

la millora del poder adquisitiu
dels salaris per sobre de la previsió d’inflació del BCE (2%)
com a forma de revifar la capacitat de compra i de consum
per part de les famílies. En
especial, calen increments
superiors per als sectors amb
salaris estructurals baixos –que
afecten principalment joves,
dones i immigrants- com a
mínim en la mateixa línia del
que ha pujat el SMI.
A Catalunya, la inflació també
ha tingut una variació del 0%, i
una interanual de l’1%, 3 dècimes per sobre de l’estatal i 2
per sota de la inflació de la Zona
Euro, derivada, sobretot, dels
indicadors d’ensenyament (més
pes dels concerts educatius),
sanitat i aliments.

Celebració del Dia de la dona treballadora
CCOO de Catalunya va participar en els actes de commemoració del Dia de la dona treballadora; va assistir a la concentració
unitària
de
Barcelona del diumenge 8 de
març i va convocar una manifestació el dilluns 9, com a
continuació de la taula rodona

que havia organitzat CCOO del
Barcelonès a la sala d’actes de
la seu del sindicat.
La marxa, que va pujar per la
Via Laietana fins a Foment del
Treball, va reunir moltes persones convocades per la
Secretaria de la Dona, que van
reclamar que la sortida de

l’actual crisi també tingui nom
de dona.

Mobilitzacions de la plantilla d’EMS
Els prop de 120 treballadors
d’EMS, de Santa Oliva, han fet
diferents concentracions per
denunciar que fa dos mesos
que no cobren.
L’empresa, fabricant a tot el
món dels interiors, mobles i
complements de la xarxa de
botigues d’Inditex, principal-

ment de Zara, ha entrat en un
concurs de creditors per la
mala gestió empresarial
d’EMS.
CCOO de Tarragona ha donat
suport a les protestes i tancades en diferents botigues de
Zara per demanar més càrrega
de treball al grup Inditex, i

poder desencallar una situació
que resulta insostenible.

CCOO comença a crear
un bosc a Montornès
El proper 28 de març, CCOO de
Catalunya començarà els treballs de
plantació d’arbres i plantes arbustives
a la llera del riu Congost, a Montornès
del Vallès. Amb aquesta actuació es
començarà a gestar el bosc de CCOO,
com a modesta participació del nostre
sindicat en la mitigació del canvi climàtic. L’objectiu és que el seu creixement compensi les emissions de
gasos d’efecte hivernacle produïts pel
procés d’organització del 9è Congrés
de CCOO de Catalunya. Aquesta plantada, impulsada pel Departament de
Medi Ambient de CCOO, amb el suport
de CCOO del Vallès Oriental –
Maresme, és fruit d’un conveni de
col·laboració entre el sindicat,
l’Ajuntament de Montornès, la
Fundació Més Arbres i el Consorci per
a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs.

Els treballadors del
camp reclamen la
integració en el Règim
General de la Seguretat
Social
Sant Sadurní d’Anoia va acollir el passat 10 de març una assemblea de treballadors/es agrícoles convocats per
CCOO i UGT. La trobada es va emmarcar en la campanya que duen a terme
ambdós sindicats a escala estatal per
reclamar la integració del Règim
Especial Agrari en
el Règim General
de la Seguretat
Social. A
Catalunya, aquesta
situació afecta
més de 30.000
treballadors, i cada
cop més es dóna
la circumstància que hi ha més treballadors agraris que no cotitzen prou
per cobrar un subsidi. En aquest sentit, CCOO reclama mesures urgents
per evitar que molts d’aquests treballadors quedin en la indigència.

