Llu!ta
obrera digital
butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm. 68· divendres, 30 d’octubre de 2009

CAMPANYA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC (pàg 4)

CCOO alerta del creixement de l’atur a
Catalunya i reclama al Govern que es
reactivi el diàleg social per tal de sortir
de la crisi
Els resultats de l’Enquesta de
Població Activa pel tercer trimestre de 2009 indiquen que el
nombre de persones aturades a
Catalunya augmenta lleugerament en un 0,9% respecte al tri-

Les xifres de població ocupada
indiquen un petit canvi de tendència respecte als trimestres
anteriors.
L’ocupació
a
Catalunya ha augmentat en un
lleu 0,3% respecte el trimestre

punts percentuals més. En termes interanuals, la variació en
la taxa d’atur és de 7 punts percentuals, tant per als homes
com per a les dones.
L’anàlisi per províncies ens
mostra com Girona continua
registrant la taxa d’atur més
elevada, amb un 16,9%, seguida de Barcelona (16,0%) i
Tarragona (15,9%). Lleida se
situa en un 13,1%.
CCOO exigeix la posada en
marxa de mesures urgents

mestre anterior, és a dir, es
registren 5.300 aturats i aturades més. Amb aquest lleuger
augment de la població aturada,
la taxa d’atur a Catalunya es
manté en un 15,9%. Cal destacar que són les dones les que
han augmentat en nombres
absoluts el percentatge d’aturades, mentre que el nombre
d’homes s’ha reduït. En comparació amb la resta d’Espanya, la
situació del nostre país en
aquest període és força negativa, ja que ens situem com la
segona comunitat autònoma
que més ha augmentat les
seves xifres d’atur respecte el
mateix trimestre de l’any anterior (263.500 aturats i aturades).

anterior, mentre que a la resta
de l’Estat aquest mateix indicador ha patit una caiguda del 0,4%. En xifres, aquest augment de població ocupada es
tradueix en 9.600 persones a
Catalunya i en -14.200 a
Espanya.
Després de l’alentiment de la
caiguda d’ocupació en sectors
més masculinitzats, les dades
de l’EPA ja no segueixen reflectint l’empitjorament de la situació laboral dels homes, ja que
aquests han vist reduïda la taxa
l’atur en -0,3 punts percentuals
respecte el trimestre anterior.
Són les dones les que han vist
augmentar considerablement
l’atur, concretament en 0,6

En aquest escenari CCOO de
Catalunya exigeix que el Govern
posi en marxa les mesures de
caràcter urgent per reactivar
l’economia i per crear ocupació
que els agents socials hem proposat. CCOO reclama que la
Generalitat posi en marxa la
Renda Garantida de Ciutadania,
que garanteixi una prestació
econòmica a les persones que
no tenen ingressos per fer front
a les seves necessitats bàsiques, i vol que es garanteixi la
protecció social de les persones
aturades, especialment les que
han esgotat les seves prestacions. Finalment, CCOO denuncia l’actitud de la patronal, que
intenta aprofitar la crisi per
retallar drets laborals, posant en
perill el diàleg social. Per canviar el model productiu no es
pot continuar competint amb
baixos costos laborals.

editorial
Competir en baixos
costos amenaça el futur
de les comarques de
Catalunya
Ho hem dit moltes vegades i ho hem
pogut comprovar arreu de Catalunya:
l’estratègia de competir en baixos costos
està esgotada i no ens pot servir per sortir de la crisi.
Ja fa anys que hi ha empreses que intenten guanyar productivitat a base de
reduir costos laborals. Això ha fet que
fins i tot hàgim viscut deslocalitzacions a
l’interior de Catalunya, buscant l’abaratiment de costos laborals en els convenis
provincials, en lloc d’apostar per ser més
productius amb la innovació i la modernització de les empreses i apostant per
nous productes amb més valor afegit.
Aquest és el cas de Lear, una empresa
que ja va practicar la deslocalització en la
seva planta de Cervera, i que ara vol tornar-ho a repetir a Tortosa, posant en
perill la cohesió social de tot un territori.

CCOO un cop més ens mobilitzarem amb
els treballadors i les treballadores en
defensa de l’ocupació i la reindustrialització del territori. El futur s’ha de construir
a partir del teixit productiu que tenim.
Però també ens cal que la Generalitat
sigui més activa en el fet de donar suport
a la transformació de les nostres empreses, i que les patronals catalanes deixin
de parlar de rebaixes laborals i apostin
per un futur amb una indústria i uns sectors productius més competitius però no
en baixos costos laborals i precarietat.
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més.....
CCOO demana que Lear, de
Roquetes, no tanqui
CCOO de Catalunya ha demanat, juntament amb la resta de sindicats representatius de Lear, que la multinacional
no tanqui la factoria que té a Roquetes,
ja que la mesura no es produeix per
dificultats econòmiques sinó com a
conseqüència d’una deslocalització de
la producció.
CCOO ha exigit l’elaboració d’un pla
industrial que garanteixi la viabilitat del
centre de treball i el manteniment dels
520 llocs de treball, així com també l’aprovació d’alternatives industrials per a
les Terres de l’Ebre.

CCOO rebutja els acomiadaments a HONDA
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha mostrat el seu rebuig
davant la retallada de plantilla que
l’empresa HONDA ha anunciat recentment per a la seva planta de Santa
Perpètua de Mogoda.
CCOO exigeix un pla industrial que
garanteixi el futur de les instal•lacions
del Vallès Occidental, que en garanteixi
la continuïtat i en mantingui els llocs de
treball.
Actualment, la factoria compta amb uns
340 treballadors i treballadores, que la
multinacional vol reduir fins a 160 com a
conseqüència de la deslocalització de la
producció cap a altres plantes europees.

CCOO d’Osona es concentra
contra la crisi
El passat dimecres 21 d’octubre, CCOO
d’Osona i UGT van convocar una concentració al davant de les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
de Vic. L’objectiu era protestar contra la
crisi i les elevades xifres d’atur a la
comarca, i demanar a les diferents
administracions que reaccionin aplicant
mesures de xoc eficients.
En la mateixa línia, els sindicats es tornaran a trobar el proper dissabte 7 de
novembre, en què es farà una protesta
lúdica al parc Jaume Portell, de Vic,
amb botifarrada i actuació de grups
musicals i jocs infantils, que donaran
pas a una manifestació fins al centre de
la ciutat.
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CCOO de Catalunya signa el Pacte
Nacional per a les Infraestructures
CCOO de Catalunya ha signat
el Pacte Nacional per a les
Infraestructures (PNI), en el
qual CCOO ha aconseguit
introduir i potenciar les mesures que considerem més
necessàries per millorar la
qualitat de vida i laborals dels
treballadors i treballadores del
nostre país.
Les infraestructures que es
plantegen en el Pacte
Nacional han de servir per disminuir els desequilibris territorials existents, però també els
que afecten el conjunt de la
nostra societat, i afavorir, per
tant, la cohesió social i la
modernització científica i tecnològica, sense perdre de vista els
aspectes mediambientals d’aquestes mesures.
La nostra societat ha manifestat
la necessitat d’abordar els problemes que tenen a veure amb
els sectors energètics, ambientals, tecnològics i de mobilitat
de les persones, uns problemes
generats per un sistema econòmic ineficient, malbaratador de
recursos, territorialment i social-

LES APOSTES DE CCOO

ment desequilibrat, i ambientalment insostenible.
La signatura del Pacte, amb
representació de quasi tota la
societat catalana, ha de permetre canviar aquesta tendència i
generar noves formes d’ocupació, noves activitats econòmiques, incrementar l’ús d’energies renovables, etc. Per aconseguir-ho, cal transformar la
manera de moure les persones i
les mercaderies, apostar per
prioritats basades en el foment
del transport públic de passatgers i de mercaderies. Aquest
canvi no afectarà únicament la
mobilitat, sinó també la qualitat
ambiental, la competitivitat de
l’economia i l’estalvi energètic.

Des de CCOO tornem a apostar pel transvasament de la
carretera al ferrocarril i al
tramvia, especialment en el
cas del ferrocarril de proximitat, per les rodalies i tots els
modes ferroviaris en totes les
seves manifestacions (tren
convencional, tren-tramvia,
etc.) i prioritzar les rodalies de
Barcelona, però també de la
resta del territori. I considerem
essencial per a aquest nou
model el traspàs dels regionals
de Girona, Lleida i Tarragona.
També és necessari potenciar la
construcció de baixadors laborals per acostar els treballadors
i treballadores als polígons
industrials, la construcció de
noves estacions que donin
millor cobertura al territori, la
creació de nous serveis que no
passin per Barcelona, potenciar
els carrils bus-VAO, etc.
Donat el fet que el PNI fa una
aposta en aquest sentit, CCOO
de Catalunya ha decidit signar
aquest Pacte.

Josep Borrell a ‘Els Dilluns del Cipri’
El passat 5 d’octubre, la
Fundació Cipriano García CCOO de Catalunya va iniciar el
cicle de conferències ‘Els Dilluns
del Cipri’. Aquell dia el convidat
va ser Manuel Castells, sociòleg
i director de l’IN3 de la
Universitat Oberta de Catalunya,

que va impartir la xerrada “¿Hay
vida después de la crisis?”.
Ara s’acosta la segona edició.
Serà el dilluns 9 de novembre, a
les 18.00 h, a la sala d’actes de
CCOO. En aquesta ocasió parlarem d’“Europa, de la caiguda
del mur a la crisi”, i ens visitarà

Josep Borrell, president de
l’European University Institute
de la Unió Europea (UE), president del Parlament Europeu
entre els anys 2004 i 2007 i
ministre del Govern espanyol de
Felipe González entre 1991 i
1996.
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Arbitrarietat en el repartiment de subvencions

CCOO i Acció Jove demanen la dimissió del
secretari de Joventut de la Generalitat
El passat 14 d’octubre, Acció Jove
- Joves de CCOO de Catalunya va
fer públic un informe sobre el
finançament de les organitzacions
sindicals per part de la Secretaria
de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Els resultats d’aquest estudi, que
es presentava per segon any consecutiu, mostren que, malgrat que
l’any passat ja es denunciava l’ar-

bitrarietat i la manca de transparència en l’assignació d’aquests
fons públics, no s’ha corregit
aquesta situació. Així, hi ha diferències significatives en la quantitat de diners que reben diferents
forces sindicals, que no atenen,
precisament, a criteris com podria
ser el nombre d’afiliats.
CCOO ha criticat el tracte discriminatori de la Secretaria de Joventut

i ha demanat la dimissió del seu
responsable, Eugeni Villalbí, per
comportament sectari, arbitrari i
clientelar. El sindicat considera que
l’opacitat del finançament públic
erosiona la democràcia al nostre
país, i per això reclama la necessitat d’introduir millores que garanteixin, per part dels poders polítics,
la transparència i el respecte a la
representativitat.

Ja va prenent forma el futur mapa de caixes
a Catalunya
Amb l’anunci de l’inici de la fusió
de les caixes de Catalunya,
Tarragona i Manresa va prenent
forma el futur mapa de caixes
catalanes. Els processos de
fusions són necessaris per guanyar solvència i capacitat per restablir l’accés al crèdit i al finançament de les empreses i les persones. L’augment de la morositat i
la disminució dels ingressos a
causa de la baixada del tipus
interès dels préstecs, són problemes que fan oportuna la reestructuració del sector per guanyar
dimensió, reduir costos i tenir
més capacitat de resposta.
CCOO estem treballant i condicionarem el nostre vot favorable a les
assemblees generals de les cai-

xes, perquè siguin projectes viables econòmicament i socialment,
es garanteixin l’ocupació i les
condicions laborals dels treballadors i treballadores de les futures
entitats i es mantingui la naturalesa jurídica de les caixes, evitant
l’entrada de capital privat a través
de les quotes participatives.
En aquest processos ens hi
juguem el futur del model de caixes que ha servit per evitar l’exclusió financera de determinats
sectors i col·lectius i que contribueix al desenvolupament social
del territori mitjançant l’obra
social i la pròpia activitat financera. Un model d’atenció qualificada, de proximitat a les persones i de coneixement de l’entorn

que requereix de la professionalitat dels treballadors i treballadores i d’una dotació adequada de
plantilles.
I aquests processos de fusió
també poden ser una oportunitat
per millorar la transparència i el
control sobre els salaris variables
i els bons dels directius i així contribuir a la reducció de costos i a
la millora de l’eficiència de les
entitats.

CCOO de Catalunya organitza a Terrassa
l’acte de reconeixement a la seva afiliació
Serà el dissabte 28 de novembre,
i tindrà lloc a Terrassa, concretament a l’auditori del Centre
Cultural de Caixa Terrassa. CCOO
de Catalunya recupera l’acte de
reconeixement a la seva afiliació
amb més de 25 anys d’antiguitat
en l’organització, en el qual
també es donarà la benvinguda
als recentment afiliats. A més, es

lliurarà el carnet solidari del sindicat. L’acte començarà a les 12
hores i comptarà amb diferents
intervencions, entre les quals cal
destacar la del secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego. Es farà un reconeixement a la trajectòria de les
persones amb més de 25 anys
d’afiliació, amb el lliurament

d’una insígnia de plata, i es donarà la benvinguda simbòlica a la
nova afiliació amb el lliurament
del carnet.

Manel Garcia Biel, president del
Consell Assessor de la CCMA
El plenari del Consell
Assessor de la
Corporació Catalana
de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)
ha triat per unanimitat Manel Garcia Biel
com a nou president. Aquest òrgan, format
per 21 membres elegits pel Parlament -per
majoria de dos terços- entre persones de
prestigi reconegut, assessora la CCMA en
matèria de programació i continguts.
Garcia Biel, economista i sociòleg, ha estat
fins aquest any portaveu i secretari de
Comunicació de CCOO de Catalunya, a més
de formar part del Consell d’Administració
de “la Caixa” en representació dels treballadors. Actualment és membre de la
Comissió de Control Financer de CCOO
d’Espanya.

IX Escola de Joves Sindicalistes
Ángel Rozas
La Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona
acollirà, els dies 13, 14 i 15 de novembre,
la IX Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas, organitzada per Acció Jove - Joves
de CCOO de Catalunya.
Amb el lema “Davant la crisi, més sindicalisme de classe”, els i les joves afiliats al
sindicat plantejaran solucions sindicals a
l’actual moment de recessió econòmica. El
propòsit d’aquest espai de formació i trobada és sortir de forma col·lectiva amb més
eines, accions i idees per combatre la crisi.

Vaga en el sector de transport
de viatgers de la província de
Barcelona
CCOO i UGT han convocat una vaga en el
sector del transport
de viatgers de la
província de
Barcelona, que
es va iniciar
ahir i que continua avui per tal
de desbloquejar el
conveni i denunciar la posició intransigent
de la patronal. Després d’un any de negociacions, la patronal continua defensant la
proposta de congelació d’una part important del salari i es nega a valorar les propostes relacionades amb els descansos, les
llicències i els permisos i l’aplicació de la
Llei d’igualtat. El sector aplega uns 8.000
treballadors de més de 400 empreses, que
tornen a estar convocats a la vaga els dies
12 i 13 de novembre si finalment no es
desbloquegen les negociacions del conveni.
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Amb un acte el proper
3 de novembre

Afegeix el teu nom i exigeix als líders mundials una “transició
justa” per a tots

El sindicalisme
internacional
reclama una transició
justa davant el canvi
climàtic

Actua a favor del canvi climàtic
i dels treballadors!

Del 2 al 6 de novembre tindrà lloc a
Barcelona una reunió de la Secretaria
de les Nacions Unides per al canvi climàtic, per tal de preparar la Cimera
Mundial sobre el canvi climàtic de
Copenhaguen, que se celebrarà el
proper mes de desembre. En aquest
marc, la Confederació Sindical
Internacional, CCOO i UGT han organitzat per al proper 3 de novembre un
acte del sindicalisme internacional en
què es reclamarà una transició justa
davant el canvi climàtic. Aquest acte
forma part d’una campanya amb el
mateix nom, i hi podeu participar amb
la vostra signatura. L’acte tindrà lloc
al Saló del Consell de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, començarà sobre les 10.30 hores i comptarà
amb la participació d’Elena Espinosa,
ministra de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona, Guy Rider, secretari general de la CSI, Anabella Rosemberg,
responsable de polítiques de de desenvolupament sostenible i medi
ambient de la CSI, Joël Decaillon,
secretari de Medi Ambient de la CES,
Ignacio Fernández Toxo, secretari
general de CCOO, Cándido Méndez,
secretari general de la UGT, Joan
Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, i Josep Maria
Àlvarez, secretari general de la UGT
de Catalunya. L’acte comptarà també
amb la participació de Juan López
Uralde, director de Greenpeace, i
Francesc Mateu, director d’IntermonOxfam. L’acte finalitzarà amb una
ficció que tindrà lloc a la plaça de
Sant Jaume sobre les 12.15 hores.

La lluita contra el canvi climàtic i els treballadors necessiten una transició justa.
La transició justa és un conjunt de mesures orientades a moderar l’impacte social de les
mesures de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), com també de les
mesures d’adaptació al canvi climàtic, amb la finalitat de recuperar la confiança en la
capacitat d’avançar i consolidar una economia basada en activitats menys contaminants i
de més valor afegit (economia verda) que garanteixin l’ocupació i la qualitat de vida per
a tots els ciutadans.
Una transició justa requereix un important desplegament d’inversions en sectors que contribueixin a una reducció significativa de les emissions de GEI (rehabilitació d’edificis
amb criteris d’eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible, serveis
ambientals, etc.), desenvolupar polítiques actives d’ocupació, polítiques de protecció
social i reforçar el diàleg social com a element que garanteixi la transparència, la coresponsabilitat i la participació dels agents econòmics i socials en el disseny, la implantació
i la gestió de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, així com de les mesures
socioeconòmiques d’acompanyament que assegurin el desenvolupament econòmic i la
justícia social.
Llegeix més sobre la transició justa en el web de la Confederació Sindical Internacional.
Dóna suport amb el teu nom a la petició als líders internacionals perquè garanteixin una
transició justa com a mesura d’acompanyament a les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic.
L’acció conjunta contra el canvi climàtic pot aprofitar-se com un vector de canvi per
transformar l’economia a favor d’un desenvolupament sostenible, de manera verda i amb
drets, d’un major progrés social. Per assolir aquest objectiu és necessari operar el canvi
en tots i cadascun dels sectors econòmics, impulsar activitats d’innovació i transformar
els sectors tradicionals cap a més ecoeficiència i sostenibilitat.
El moviment sindical internacional dóna suport a accions ambicioses orientades a combatre el canvi climàtic.
Esperem del Govern d’Espanya, des de la posició rellevant en el procés de Copenhaguen,
que li confereixi ser part de la tríada comunitària, una actitud proactiva en la regulació
del concepte de “transició justa” inclòs en el text de negociació de la Convenció Marc de
les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Això suposa definir que les mesures de mitigació impliquen una reorientació del model de desenvolupament cap a una economia
baixa en carboni que tingui en compte la protecció dels treballadors, el desenvolupament,
la formació adequada a les noves necessitats i l’impuls a nous sectors productius que
creïn ocupació. Aquest procés no es pot realitzar sense consultes amb els sindicats. El
Govern espanyol està, a més, en excel·lents condicions per defensar aquests plantejaments en el text per a un nou acord, ja que ha estat pioner a regular i desenvolupar en
l’àmbit espanyol els instruments per al diàleg social entorn el canvi climàtic.
Construïm junts un acord ambiciós i just a Copenhaguen.
Uneix-te a nosaltres! Signa al web:
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Medio_ambiente:Campanas:66162

