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MANIFESTOS 1r DE MAIG I 28 D’ABRIL A L’INTERIOR
Plantem cara a la crisi: treball estable i protecció social

CCOO crida a la participació massiva
en les manifestacions del 1r de Maig
El 1r de Maig d’enguany té un
caire molt més reivindicatiu que
en els darrers anys. És molt
important la participació massiva
dels treballadors i les treballadores en les manifestacions convocades en la Festa del Treball,
perquè tant els empresaris com
els poders públics prenguin bona
nota de la pressió que tenen
davant. El lema unitari de CCOO i
la UGT és Plantem cara a la crisi:
treball estable i protecció social.
La manifestació de Barcelona
s’iniciarà a les 11.30 hores a la
cruïlla del Passeig de Gràcia i la
Ronda de Sant Pere, baixarà per
Via Laietana i finalitzarà davant
la catedral amb els parlaments
dels secretaris generals de

CCOO de Catalunya i la UGT de
Catalunya, Joan Carles Gallego i
Josep Maria Álvarez.
APERITIU A LA PLAÇA DEL REI
Un cop finalitzada la manifestació, al voltant de les 13 hores, a
la plaça del Rei tindrà lloc el ja
tradicional aperitiu al qual tots i
totes esteu convidats.
A la resta de capitals de província, les manifestacions tindran
lloc a les 12 h. El punt de trobada a Girona serà la plaça de la
Independència. A Lleida, la plaça
del Treball, i a Tarragona, la plaça
Imperial Tarraco.
Manifest unitari del 1r de Maig a la
pàgina 3

BARCELONA: 11.30 h,
pg. de Gràcia / rda. Sant
Pere
GIRONA: 12 h,
plaça de la Independència
LLEIDA: 12 h,
plaça del Treball
TARRAGONA: 12 h,
plaça Imperial Tarraco

CCOO commemora el Dia internacional
per a la salut en el treball

El 28 d’abril se celebra el Dia
internacional per a la salut en el
treball. Enguany, des de CCOO

s’ha volgut fer especial incidència en la relació entre l’actual
situació de crisi i la salut dels
treballadors. És evident que l’allau d’expedients de regulació i
el degoteig d’acomiadaments i
llocs de treball perduts afecta la
salut de les persones, tant les
que queden aturades com les
que, estant ocupades, empitjoren les seves condicions de treball. CCOO considera que la crisi
no l’han de pagar els treballadors, tampoc amb la seva salut,
i és per això que exigeix sortir
de la crisi amb millor prevenció i
més salut.
Per aprofundir en aquest tema,

el sindicat ha organitzat una
assemblea el mateix dia 28, que
comptarà amb la participació,
entre d’altres, del secretari
general de CCOO de Catalunya,
Joan Carles Gallego, que presentarà les “Propostes de CCOO
per a fer front a la crisi i a la
salut en el treball”.
CONCENTRACIÓ
Un cop finalitzat l’acte tindrà lloc
una concentració, convocada de
manera conjunta per CCOO i
UGT, davant la patronal Foment
del Treball, amb el lema “Treball
sí i amb salut. Prevenció a totes
les empreses”.
Manifest de la Jornada a la pàgina 5

editorial
Congelació salarial
o qualitat i valor
afegit?
Aquests dies la multinacional
Volkswagen ha anunciat l’adjudicació del cotxe Q3 a la planta de
Martorell. És una notícia positiva
perquè els criteris que n’han determinat l’adjudicació han estat la
qualitat i la major productivitat de la
planta de Seat a Martorell i no els
menors costos salarials de la planta
de Bratislava.
En tot aquest procés se’ns ha volgut
fer creure que la congelació salarial
era requisit indispensable per a
l’adjudicació del producte, entrant
en un terreny perillós d’intentar fer
recaure en les espatlles dels treballadors i
les treballadores
la viabilitat de les
empreses. ¿No
és aquest
el discurs de la patronal que les
organitzacions sindicals rebutgem
de ple? Aquell que demana retallades salarials i de condicions laborals per poder sortir de la crisi.
Que no ens carreguin als treballadors amb responsabilitats que no
ens pertoquen. En l’època de creixement els beneficis empresarials
no s’han invertit suficientment en la
innovació i la millora de la productivitat de moltes empreses, i ara que
arriben els moments difícils no ens
poden fer pagar a nosaltres els
plats trencats.
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més.....
CCOO valora positivament que
l’adjudicació del Q3 es faci amb
criteris de qualitat i qualificació
de la plantilla
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya i la Secció Sindical de CCOO de
Seat valoren positivament l’anunci d’adjudicar la producció del model Q3 a la planta de Seat de Martorell a partir del 2011.
CCOO es mostra satisfeta que les raons
que addueix Audi per adjudicar aquest
model a la planta catalana siguin l’alta
qualitat en productivitat i la professionalitat i la qualificació de la plantilla, una
qüestió que CCOO ha defensat des del primer moment. La congelació salarial no
apareix en cap moment com a element
tingut en compte per a l’adjudicació.
CCOO insta els governs català i central a
continuar treballant per vetllar que les
ajudes econòmiques que s’han donat a la
multinacional per afavorir aquesta adjudicació serveixin també per garantir la continuïtat i l’ocupació de les empreses
catalanes proveïdores de Seat.

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 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 adreçarvos 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.

Dolors Llobet, nova representant de
CCOO en el Consell d’administració
de “la Caixa”
Ahir, 23 d’abril, va tenir lloc l’assemblea
general de “la caixa” en el decurs de la
qual s’efectuaven les renovacions en els
òrgans de govern. Dolors Llobet, treballadora de “la caixa” i portaveu de la comissió executiva de CCOO de Catalunya, va
ser escollida com a representant dels treballadors i treballadores en el consell
d’administració i en la comissió executiva
de l’entitat. Aquesta elecció comportarà
també que, previsiblement, en la Junta
d’accionistes de Criteria del proper 7 de
maig se la incorpori com a membre del
seu consell d’administració.

Per evitar l’exclusió social

CCOO proposa una renda garantida per a les
persones que es quedin sense prestació d’atur
A diferència d’anteriors crisis,
moltes persones que ara perdin la
seva ocupació quedaran sense
protecció de cap mena. Per evitar
l’exclusió social que això pot
suposar per a moltes famílies,
CCOO proposa la creació de la
Renda Garantida de Ciutadania.
Actualment, segons dades de
l’IDESCAT, el 18% de la població
catalana està per sota del llindar
de la pobresa, i si les persones
que ara perceben prestació per
desocupació es quedessin sense
protecció, la taxa de risc de
pobresa podria arribar al 36% de
la població.
PÈRDUA DE LES PRESTACIONS
Dels aturats amb algun tipus de
rendes substitutives del salari a

Catalunya, 274.600 persones són
beneficiàries de prestacions contributives, 77.000 perceben el
subsidi d’atur i 3.360, la Renda
Activa d’Inserció. El 42% de les
prestacions contributives per atur
(més de 178.000) ho són per 1
any o menys. Tenint en compte
que són dades de meitat de 2008,
actualment s’hauran extingit o

estaran a punt de fer-ho, i és previsible que a finals de l’any 2009
siguin el 60% (254.800) de les
prestacions les que hagin prescrit.
Pel que fa als subsidis per atur, el
gruix es concentra per sobre dels
18 mesos de durada, però més
del 10% (uns 96.000) tenen una
durada de 6 mesos, que, en cas
de no prorrogar-se, suposa que a
hores d’ara aquestes persones ja
no disposen de rendes de substitució del salari.
En aquesta situació, davant la
crisi, la pèrdua d’ocupació i la
desprotecció econòmica, CCOO de
Catalunya exigeix la creació de la
Renda Garantida de Ciutadania,
tal com estableix l’article 24 de
l’Estatut
d’Autonomia
de
Catalunya.

CCOO dedica una jornada a l’Hospital Comú Transfronterer
El Palau de Congressos d’Alp (la
Cerdanya) acollirà el proper 29 d’abril una jornada sobre l’hospital
transfronterer, organitzada per la
Secretaria de Política Social i el
Departament d’Internacional de
CCOO de Catalunya, amb el suport
del Departament de Salut de la
Generalitat. La jornada va dirigida a

professionals de la salut catalans i
francesos, i està dedicada a debatre
sobre l’Hospital Comú Transfronterer
de la Cerdanya, que és un dels projectes pioners en la construcció
d’Europa. Com a dispositiu sanitari
transfronterer, que atendrà pacients
de banda i banda de la frontera,
planteja un munt de reptes adminis-

tratius, però també a nivell de l’organització del treball, per tal de garantir un servei de la màxima qualitat.
La jornada començarà a les 10.30
del matí i comptarà amb intervencions professionals, sindicals i institucionals que donaran diferents
visions i percepcions del projecte de
l’Hospital Transfronterer.

Joan Coscubiela, Creu de Sant Jordi 2009
El passat 21 d’abril, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat va guardonar Joan Coscubiela, secretari general de
CCOO de Catalunya entre 1995 i 2008, amb la Creu de Sant Jordi. El
Govern ha volgut premiar la seva sostinguda defensa dels drets econòmics i socials dels treballadors i treballadores.
Aquesta distinció, creada l’any 1981, s’atorga a persones que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva
identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. Enguany l’han
rebut 27 persones i 15 entitats.
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14a setmana cultural
1 de Maig 2009
ACTES DE CCOO DE CATALUNYA

BARCELONÈS

OSONA

Aperitiu de celebració de l’1 de Maig
1 de maig, després de la manifestació
Lloc: Plaça del Rei, Barcelona
Organitza: CCOO de Catalunya

Acte de solidaritat amb el poble sahrahuí
5 de maig, a les 18 h
Lloc: CCOO de L’Hospitalet de Llobregat
Organitza: CCOO de L’Hospitalet de Llobregat i
Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

IX Premi Enric González
Conferència “Els drets humans a Palestina: la
població civil, víctima permanent”, a càrrec de
Jordi Baltà, vicepresident d’Amnistia
Internacional a Catalunya
15 de maig, a les 19 h
Lloc: Auditori Marià Vila d’Abadal, Edifici del
Sucre, Vic
Organitza: CCOO d’Osona

Mostra de Cuines Obreres
28 d’abril, a partir de les 18 h
Lloc: Centre de Formació d’Adults Manuel
Sacristán, Barcelona
Organitza: Centre de Formació d’Adults Manuel
Sacristán – Secretaria de Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya

Lliurament del 20è Premi Miquel Martí i Pol i
13è Premi José M. Valverde de poesia
9 de maig, a les 18 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO, Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del
Barcelonès

Concert de música clàssica
29 d’abril, a les 19 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO, Barcelona
Organitza: Centre de Formació d’Adults Manuel
Sacristán

Itineraris del moviment obrer
9 i 23 de maig, de 9 a 14 h
Lloc: Badalona
Organitza: CCOO de Badalona i Àrea de Cultura
de CCOO del Barcelonès

Veredicte del 1r Premi de Lectura Fàcil
6 de maig
Organitza: Servei Lingüístic de CCOO de
Catalunya amb la col·laboració de l’Associació
de Lectura Fàcil de Catalunya

19a Diada d’Escacs
10 de maig, de 9 a 14 h
Lloc: Sales 11, 12 i 13 de CCOO, Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del
Barcelonès

Concert Cocofestival’09: Lori Meyers
8 de maig, a les 20 h
Lloc: Sala Razzmatazz 2, Barcelona
Organitza: Acció jove – Joves de CCOO
Presentació de l’antologia fotogràfica
Un treball digne per a una vida digna
21 de maig, a les 18.30 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO, Barcelona
Organitza: Secretaria de Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya

ALT PENEDÈS – GARRAF
Sardinada popular
25 d’abril, a les 10.30 h
Lloc: Masia Cabanyes, Vilanova i la Geltrú
Organitza: CCOO Alt Penedès – Garraf

COMARQUES TARRAGONINES

17a Marxa ciclista per la ribera del Llobregat
10 de maig, a les 9 h
Lloc: Pont del Diable, Martorell
Organitza: Club COCOS i CCOO del Baix Llobregat

Aperitiu de celebració de l’1 de Maig i lliurament de la 8a 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

VALLÈS OCCIDENTAL
Acte institucional
7 de maig, a les 19.30 h
Lloc: Casal Pere Quart, Sabadell
Organitza: CCOO del Vallès Occidental

Assemblea de delegats i delegades, dins de
la Jornada de Salut Laboral
29 d’abril, de 10 a 14 h
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Jurídiques de
la URV, Tarragona
Organitza: Servei Lingüístic de CCOO

Jornada sobre formació i qualificacions professionals
13 de maig, a les 10 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO de Terrassa
Organitza: CCOO del Vallès Occidental

8è 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: Per poder-hi assistir cal tenir un
tiquet (3 €) que es pot adquirir a la Unió (C/
August, 48, Tarragona).

VALLÈS ORIENTAL - MARESME

BAIX LLOBREGAT
Premi de Cohesió Social i Compromís Cívic
7 de maig, a les 17 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO del Baix Llobregat,
Cornellà de Llobregat
Organitza: Aula de Formació Joan N. GarcíaNieto de CCOO del Baix Llobregat

TERRES DE LLEIDA

TERRES DE L’EBRE
4t Esmorzar Popular
1 de maig, a les 10.30 h
Lloc: Antic escorxador municipal, Remolins
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO de Terres
de l’Ebre
Observacions:
Per poder-hi assistir cal tenir un tiquet que es
pot adquirir al local de CCOO de Tortosa (C/
Ciutadella, 13, Tortosa).

Cinefòrum: Full Monty
4 de maig, a les 19 h
Lloc: CCOO de Granollers
Organitza: CCOO del Vallès Oriental - Maresme
Col·loqui/debat sobre la situació econòmica
actual i els seus efectes en l’ocupació
5 de maig, a les 18 h
Lloc: CCOO de Mataró
Organitza: CCOO del Vallès Oriental - Maresme
Presentació del llibre Olor de Colònia
6 de maig, a les 19.30 h
Lloc: Llibreria La Gralla, Granollers
Organitza: CCOO del Vallès Oriental - Maresme
Passejada per les xemeneies industrials
10 de maig, a les 10 h
Lloc: Plaça Can Gassol, Mataró
Organitza: CCOO del Vallès Oriental – Maresme
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28 D’ABRIL, DIA INTERNACIONAL PER A LA SALUT EN
EL TREBALL: TENIM MOTIUS
TREBALL sí i amb SALUT.
PREVENCIÓ en totes les EMPRESES
Aquest 28 d’abril, a iniciativa de la Confederació Sindical Internacional,
commemorem la 14a Jornada internacional en record de les víctimes
del treball. L’any passat, a Catalunya varen morir 143 treballadors i treballadores com a conseqüència d’accidents laborals (105 durant la jornada i 38 in itinere). I el que encara és més greu, persisteix en l’últim
any el subregistre de malalties professionals. S’estima que a Catalunya
moren unes 2.500 persones anualment per càncer laboral, mentre que
habitualment no se’n declara cap. D’altra banda, s’estima que només
es declaren entre el 15% i el 20% del conjunt de les malalties professionals. Aquesta és una xacra i una vergonya per al nostre país i per a
les seves institucions públiques.
Denunciem amb totes les nostres forces la insostenible actitud de
negar el reconeixement de les malalties professionals i altres danys
derivats del treball.
Responsabilitzem d’aquesta situació les mútues d’accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social, com a iniciadores del
procés, i a les diferents administracions públiques, que no exerceixen
adequadament el seu control. Exigim, avui i sempre, un canvi en les
polítiques que portin a reconèixer, protegir i prevenir els danys derivats
del treball en totes les seves facetes.
La crisi econòmica ens afecta directament en forma d’acomiadaments,
tancaments d’empreses i por a la desocupació, amb efectes directes,
entre d’altres, sobre la qualitat de vida i la salut. Els empresaris dificulten la negociació col·lectiva i pretenen aprofitar-la per minar els drets
laborals en el seu conjunt. La crisi té conseqüències, especialment en
forma d’empitjorament de les condicions de treball i també en la reculada de les activitats i els recursos que les empreses dediquen a la
prevenció de riscos laborals. Fa la impressió que la prevenció era una
concessió pròpia dels anys de bonança econòmica, però que quan la
situació econòmica no ve de cara, cal eliminar-la o restringir-la.
Correm, per tant, el risc de perdre en poc temps gran part del que s’ha
avançat en els darrers anys en una matèria tan essencial com és la
protecció de la nostra seguretat i salut.
La patronal utilitza el context econòmic per treure el seu programa
màxim: abaratiment de l’acomiadament, desregulació laboral, disminució de cotitzacions socials i d’impostos i congelació salarial. Ara s’oposen amb totes les seves forces al desenvolupament i al compliment de
l’Estratègia espanyola de salut i seguretat pactada per tothom (admi-

nistracions, patronals i sindicats) al juny de 2007. La seva actitud posa
en perill una tradició de diàleg i de consens en les polítiques preventives, que són a la base dels avanços produïts i que ens han portat,
entre altres, a reduir a la meitat els índexs d’incidència de la mortalitat
per accident de treball en els últims vuit anys.
La patronal considera que la salut laboral ja no és cosa de tothom, ni
constitueix una prioritat social i política. La veuen com una imposició
d’un altre temps, que no van poder evitar, i que ara tenen l’oportunitat
d’eliminar. No parlen de malalties sinó d’absentisme i frau; no parlen
de prevenció de riscos, sinó de costos econòmics; les lleis i normatives
són limitacions que comprometen la competitivitat i les cotitzacions
socials, impostos onerosos que els dificulta la supervivència. Aquesta
és la seva concepció de la salut i la seguretat en el treball.
Enfront d’aquesta actitud, els sindicats actuarem en justícia mitjançant
la denúncia, la mobilització i la pressió sostinguda en tots els nivells:
l’empresa, el sector i la societat. Es tracta d’explicar el que ens juguem
i el que defensem: no estem disposats a retrocedir en el que hem
avançat des de l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de riscos
laborals; no acceptem que l’Estratègia de salut i seguretat en el treball
sigui paper mullat, i per això exigim als governs i a les organitzacions
empresarials que la compleixin en tot el seu contingut. Prioritàriament
desenvolupant la figura dels agents territorials i sectorials de prevenció, peça clau per avançar en el compliment de la llei en les empreses
que manquen de representació dels treballadors –delegat de prevenció– i que són les que més necessiten la tutela externa.
I, davant de la situació descrita, exigim al Govern de la Generalitat polítiques contundents en les seves funcions de vigilància, control i, si
escau, sanció, així com de la promoció, articulades a través de
l’Estratègia catalana de seguretat i salut en el treball, i un pla d’acció
que compti amb la participació dels agents socials, així com amb els
recursos humans i econòmics per fer front a les actuacions proposades en el marc del Consell de Relacions Laborals.
El 28 d’abril és, per tant, un dia de mobilització i de record, però també
de reafirmació sindical en el nostre compromís públic envers la defensa i la protecció de la salut en el treball, el més preuat que tenim i el
que no podem perdre. I et convidem a participar en la concentració
organitzada per CCOO i UGT.

Dia 28 d’abril, a les 12 del matí
CONCENTRACIÓ DAVANT LA PATRONAL FOMENT DEL TREBALL
Via Laietana, 32, Barcelona
Amb la participació de Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez,
secretaris generals de CCOO Catalunya i d’UGT Catalunya

