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CCOO de Catalunya participa en la cimera impulsada pel
president Montilla

FRONT COMÚ CONTRA LA CRISI
CCOO de Catalunya va participar
divendres en la cimera contra la
crisi convocada pel president de
la Generalitat, José Montilla, amb
l’objectiu de trobar un espai de
consens de totes les forces polítiques i socials del país per fer un
front comú contra la crisi, un
marc de consens que generi
confiança als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. La cimera
va aprovar un document que vol
ser un full de ruta per sortir de la
crisi amb un canvi real de model
productiu, i que posa en valor
l’Acord estratègic signat el 2005
i renovat el 2008 per la
Generalitat i els agents socials i
econòmics del país. Aquest
document ha de ser el full de
ruta a seguir, independentment
de la força o forces polítiques
que governin al capdavant de la
Generalitat de Catalunya; d’aquí
la novetat i la seva significació. El
document deixa clar que “transformació del model, competitivitat i sortida de la recessió van

juntes. Mai com
ara ha estat
necessari fer
tots els esforços possibles
per avançar en
aquest sentit”.
CCOO de Catalunya ha fet
aportacions
importants al
document. Entre d’altres, CCOO ha
considerat clau que l’acord recollís l’impuls de mesures de xoc
contra l’atur al territori, la transformació del model industrial, mesures per a la reactivació de l’activitat econòmica i la protecció social.
Aquest acord recull diferents
línies prioritàries per fer front a
la crisi. Es parla de millorar el
finançament i la capitalització
de les pimes catalanes, aplicar
polítiques d’estímul a la demanda interna i fomentar una base
industrial sòlida, més productiva, innovadora internacionalitzada, transformar el sector de la

construcció i promoure la racionalització energètica, facilitar la
creació d’empreses, reforçar les
polítiques de formació i ocupació per lluitar contra l’atur, assegurar la xarxa de protecció
social o racionalitzar i simplificar l’Administració.
Aquest acord vol mostrar a la
ciutadania catalana que totes les
forces socials i polítiques del
país comparteixen diagnòstic
bàsic sobre la situació i sobre les
línies fonamentals que cal
emprendre per fer-hi front, i que
el que ens uneix és molt més que
el que ens separa.

editorial
Mobilitzacions
El dia 17 de març tornarem a viure
una jornada de vaga en l’ensenyament públic. És el resultat de la política d’un conseller que no creu en la
negociació i que retalla recursos per
atendre l’augment de l’alumnat a les
escoles i alhora parla de qualitat i
d’excel·lència.
I fa una setmana vàrem viure les
mobilitzacions de les treballadores
(són majoritàriament dones) del sector de la neteja, per reclamar unes
condicions laborals i salarials dignes.
Són dos exemples del model de
competitivitat que ens ha portat a la
situació actual: baixos salaris, precarietat i recursos insuficients per als
serveis públics.

17 de març, vaga en l’ensenyament públic
CCOO, juntament amb els sindicats USTEC-STEs, ASPEPC-SPS,
UGT i CGT, ha convocat vaga a
l’ensenyament públic per al
dimecres 17 de març, després
que el Departament d’Educació
de la Generalitat donés per trencades les negociacions que es
duien a terme. Es tracta d’una
mesura de pressió, que es fa,
però, amb la voluntat clara de
continuar les negociacions en la
mesa sectorial.
CCOO de Catalunya considera
que s’ha de quantificar la previ-

sió del necessari creixement de
plantilles i de recursos per al curs
2010-2011, fent front a l’increment de la població escolar.
També cal millorar el procediment de nomenaments, recupe-

rar els avenços sobre el calendari escolar i la jornada intensiva i
consensuar el que s’havia acordat sobre el projecte de decret
d’autonomia de centres.
Davant dels pocs avenços en
aquestes peticions, el moviment
educatiu ha convocat aquesta
protesta a les escoles públiques,
el dia 17, i la manifestació, al
migdia, des de la plaça
Universitat de Barcelona.
Carta a les AMPA i les famílies a
l’última pàgina del digital

Per sortir de la crisi amb altres
patrons de creixement necessitem
ocupació de qualitat i recursos
públics per millorar la formació i la
qualificació dels treballadors i les
treballadores.
Per això, com deia Francesc Layret:
“Quan els treballadors fan vaga, no
és que no vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors condicions”.
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més.....
Treballadores i treballadors de
la neteja acampen a la plaça de
Sant Jaume
Continua la lluita de les treballadores i
els treballadors de la neteja d’edificis i
locals a favor d’un conveni que millori
les seves condicions laborals i, en
especial, un salari de com a mínim mil
euros. En el primer cap de setmana de
març, un grup de treballadores i treballadors d’aquest sector, convocats per
CCOO, van protagonitzar una acampada a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona i, malgrat els intents de les
forces de seguretat per desallotjar-los i
el descens de les temperatures, res no
va impedir que tiressin endavant les
seves reivindicacions.

Més conflictes a les empreses a
Catalunya
Malauradament es continuen succeint
els conflictes en els centres de treball
de Catalunya. Així, CCOO ha denunciat
les coaccions de Tallers Casals, de
Ripoll, al comitè d’empresa perquè
accepti prorrogar l’ERO temporal que
els afecta. Per la seva banda, la plantilla de RTVE va fer una vaga com a protesta davant la política d’externalització de l’empresa. Mentrestant, els treballadors i treballadores d’Aigües de
Barcelona van celebrar una assemblea
per informar de la reestructuració proposada per l’empresa, que inclou 203
acomiadaments, i la plantilla del Parc
d’Atraccions del Tibidabo protestava
per les dificultats que els posa l’empresa per accedir al seu centre de treball. Finalment, els sindicats de l’ONCE
es van concentrar per fer visible el
greu deteriorament institucional que
afecta l’organització.

El nou Consell de Política Industrial ha de ser una
aposta decidida per l’economia productiva
Recentment s’ha constituït el
Consell de Política Industrial, que
CCOO considera que ha de significar una aposta decidida del
Govern per a l’economia productiva -que s’hauria de concretar en
un Pacte per la Indústria- i que es
tracta de l’última oportunitat per
posar en pràctica una autèntica
política industrial.
En aquest sentit, CCOO de
Catalunya proposa un pla de xoc
que serveixi per aturar la fractura
cada dia més gran del teixit productiu i la pèrdua de llocs de treball, i que haurà d'integrar-se
necessàriament en un pla estratègic de més ampli abast, que estableixi les bases d'una veritable
política industrial activa que
enforteixi el teixit productiu.

CAL UN PACTE PER A LA INDÚSTRIA
El Pacte per a la Indústria hauria
d’incorporar, en primer lloc, una
actuació coordinada de totes les
conselleries, perquè les intervencions fossin eficaces i incidissin
realment en les empreses, els
sectors i el territori. En aquest
sentit, per dur a terme una intervenció integral, s'han d'alinear
les polítiques de sòl industrial, les
infraestructures (energètiques,
telemàtiques, de mobilitat, etc.),
les polítiques mediambientals, les
d'ocupació, la formació professional, la R+D+I i les polítiques
financeres.
CCOO també considera que s’ha
de repensar i dotar de més mitjans tècnics i econòmics l’Institut
Català de Finances (ICF), flexibilit-

zar i simplificar l’accés al crèdit
de les empreses, promocionar
plans “renove” en tots els sectors
de la producció de béns relacionats amb el consum i que el Pla
Nacional per a la Recerca i la
Innovació passi de l'abstracció
actual a una concreció que connecti amb la realitat. Aquestes són
algunes de les mesures que
podrien servir de base per a un
urgent Pacte per a la Indústria i
per a la reactivació econòmica
catalana.

CCOO organitza una jornada per a delegats i
delegades de prevenció
Amb el títol “La salut, el teu dret.
CCOO, la teva força”, aquest sindicat, a través de la seva
Secretaria de Salut Laboral, organitzarà el proper 8 d’abril una jornada adreçada a delegats i delegades de prevenció. La jornada
tindrà lloc a l’hotel Hesperia
Tower, de l’Hospitalet de
Llobregat, i s’hi han convocat més
de 1.000 delegats i delegades de

prevenció. Aquesta jornada és
preludi dels actes del 28 d’abril,
Dia internacional de la salut en el
treball, i servirà per reflexionar a
partir d’experiències sindicals, per
elaborar propostes de treball que
es duran directament a l’empresa,
per disposar del material de
suport necessari per fer acció sindical i per tenir una proposta per
commemorar el 28 d’abril als

centres de treball amb els veritables protagonistes: els treballadors i les treballadores. Seran cinc
les línies de treball: salut laboral i
negociació col·lectiva, identificació i intervenció davant el risc químic, risc durant l’embaràs i la lactància, participació per canviar la
realitat i danys derivats del treball,
de l’individual al col·lectiu.

Mobilitzacions a Correus
CCOO ha convocat mobilitzacions a tot
Espanya per reclamar la viabilitat del
servei postal públic al nostre país. A
Catalunya, les mobilitzacions tindran
lloc el dimarts 13 d’abril amb manifestacions a Lleida, Tarragona i Girona, i el
dimecres 14 d’abril, amb una manifestació a Barcelona. Els sindicats convocants han reclamat al Ministeri de
Foment que es comprometi i prengui
mesures de futur per a Correus, que
assegurin el manteniment del servei i
de l’ocupació. En cas de mantenir-se la
incertesa de futur, es podria convocar
una vaga a Correus la primera quinzena de juny.

Nous serveis web de CCOO per al mòbil

CCOO de
Catalunya
ha posat en funcionament un nou
servei que està a disposició de
tots els afiliats i afiliades del sindicat i que permet consultar la
nostra web des de dispositius
mòbils.

La nova web mòbil es pot consultar des de qualsevol terminal que
tingui connexió wap i és accessible
des
de
l’adreça
http://mobil.ccoo.cat
De moment hi podeu consultar
les últimes notícies d’actualitat
que genera el sindicat, les adreces de les federacions i els territoris, els diversos serveis que
ofereix CCOO de Catalunya, els
cursos de formació gratuïts de la

Fundació Paco Puerto de CCOO
de Catalunya i els convenis
col·lectius recollits pel Centre
d’Estudis i Recerca Sindicals, i no
es descarta afegir-hi noves incorporacions.
La web mòbil es converteix,
doncs, en una nova eina de
comunicació que permet apropar
una mica més el sindicat als seus
afiliats i afiliades i donar-lo a
conèixer a la societat en general.
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Cal defensar la recuperació econòmica sense retallar els ajuts públics

CCOO de Catalunya alerta de l’augment de l’atur
Les xifres de l’atur continuen augmentant, tot i que
de forma menys acusada
que en els darrers mesos. El
passat mes de febrer les
oficines
del
Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) van registrar 597.287
persones aturades, cosa
que representa un increment del 24,6% respecte del
mateix mes del 2009.
L’augment de l’atur català continua sent superior -6 punts percentuals- a la mitjana de l’Estat.
Destaquen també els registres
negatius entre els homes
(53,6%) i els immigrants
(22,2%) i els dels sectors de la
construcció i dels serveis.

PRIORITATS
Davant d’aquesta situació,
CCOO de Catalunya recorda als
poders públics que són prioritàries la recuperació econòmica,
la creació d’ocupació i la protecció social, i que no ho és
l’estabilitat
pressupostària.
També denuncia que els recursos públics necessaris han de
provenir d’una fiscalitat pro-

gressiva i de la lluita contra
el frau i no de la retallada de
la despesa i dels ajuts
públics.
El sindicat insta el Govern a
dinamitzar l’activitat econòmica, a afavorir la modernització amb ajuts sectorials selectius i a implementar plans de xoc específics
per als territoris amb taxes d’atur elevades. Per últim, reclama
a la Generalitat l’impuls de
mesures adreçades a la gent
jove, sobretot a aquelles persones que tenen una baixa qualificació, perquè puguin adaptar-se
a un nou model productiu basat
en la qualificació professional
dels treballadors i treballadores.

CCOO homenatja Salvador Seguí, “el Noi del Sucre”
CCOO de Catalunya, a través de
la Fundació Cipriano García i del
seu Seminari Salvador Seguí, va
commemorar, el passat dia 10
de març, el 87è aniversari de
l’assassinat del conegut com a
“Noi del Sucre”. Així, el Seminari
Salvador Seguí va organitzar el
debat “Reflexions sobre el
model d’Estat. Drets socials i
drets nacionals”, amb la partici-

pació de Ferran Requejo, catedràtic de ciència política de la
Universitat Pompeu Fabra, i
Carme Valls-Llobet, presidenta
de la Fundació Catalunya Segle
XXI. Abans, va tenir lloc una
ofrena a l’antic carrer de la
Cadena, al barri del Raval de
Barcelona, per recordar aquesta
important figura del sindicalisme català.

Un any més es va celebrar el 8
de Març, Dia Internacional de

L’Àrea de Cultura us convida el proper
dijous 25 de març a la presentació del
còmic 11-M. La novela gráfica, a la
sala d’actes de CCOO de Catalunya, i
a la inauguració d’una exposició d’originals d’aquesta mateixa obra. Els
fets ocorreguts a Madrid l’11 de març
del 2004 són un dels episodis més
transcendentals de la nostra història
recent, que continuen sent actualitat i
motiu de controvèrsia interessada.
Aquesta obra, editada per Panini, és,
segons els crítics, madura, rigorosa,
precisa documentalment, culta i d’un
bon nivell narratiu i gràfic. Una “historieta reportatge” que, com tota aposta
creativa i editorial honesta, pretén
apropar el llenguatge del còmic a fets
tan tràgics com històrics i, per això,
absolutament polítics. En l’acte comptarem amb les intervencions dels
autors: els guionistes Pepe Gálvez i
Toni Guiral, i el dibuixant Joan
Mundet. També hi participarà la presidenta de l’Asociación 11-M Afectados
por el Terrorismo, autora d’un emocionant pròleg i bona amiga de CCOO,
Pilar Manjón.

Nova edició dels Papers
sindicals

Les dones tornen a reivindicar la igualtat en el 8 de Març
la Dona Treballadora,
on CCOO va tornar a
reivindicar la igualtat
entre homes i dones
en el món laboral i en
tots els aspectes de
la societat. Ni la neu
va poder impedir que
el sindicat es manifestés per la Via Laietana de
Barcelona fins la seu de la

El 25 de març es presenta
el còmic 11-M. La novela
gráfica. En esos trenes viajábamos todos

patronal Foment del Treball,
amb el Secretari general, Joan
Carles Gallego, al capdavant.
Al llarg d’aquests dies han
estat molts els actes que el
sindicat ha organitzat arreu de
Catalunya per fer visible uns
dels objectius estratègics de
CCOO de Catalunya: La igualtat de les dones vers els
homes.

El Servei Lingüístic de CCOO informa
que ja està disponible la vuitena edició dels Papers sindicals. Aquest
manual de referència per a la redacció dels documents sindicals es troba
a la pàgina web
http://sl.ccoo.cat/sl/papers.html.
Els Papers sindicals són una eina útil
i pràctica per a les persones que treballen en el si del sindicat i que, diàriament o de forma ocasional, redacten qualsevol tipus d'escrit sindical.
En el manual, s’hi recullen alguns
dels models de documents més
usuals dins del nostre àmbit de treball (convocatòries d'assemblees,
actes de reunions, sol·licituds, cartes, fulls informatius...), així com una
sèrie de consells per redactar-los
correctament.
CCOO vol encoratjar tothom a utilitzar
els Papers sindicals per continuar
avançant en l'ús de la llengua catalana en el món del treball.
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CARTA A LES AMPA i ALS PARES i MARES DELS CENTRES PÚBLICS
Contra la política educativa del Departament d'Educació:
Defensem l'ensenyament públic i la seva qualitat!
Benvolgudes mares i pares,

Algunes d’aquestes mesures són:

Volem informar-vos dels motius de la vaga convocada per tots
els sindicats representatius de l’ensenyament públic el proper 17
de març.

• Retalls en les plantilles de professorat i altres professionals
dels centres educatius públics, tot i que el nombre d’alumnes
està creixent.

Des de ja fa bastants mesos s’està produint una manca d’entesa important entre els professionals de l’educació i el conseller
Maragall, el qual ha anat fent una sèrie de propostes que van en
la direcció contrària del que cal per solucionar els problemes
reals de l’educació.

• L’eliminació progressiva de les dotacions associades als programes d’innovació educativa amb la reducció d’hores de dedicació dels professionals que donen suport educatiu als centres
escolars.

Bàsicament, el sentiment dels professionals de l’Educació és
que:
Ja n’hi ha prou de la política educativa del Departament
d’Educació, encapçalat pel Conseller Ernest Maragall.
El Departament d’Educació ha transmès a l’opinió pública que el
conflicte educatiu es limita a una defensa corporativa de drets
laborals del professorat, emmascarant els problemes reals,
intentant confondre i provocar l’enfrontament entre famílies,
mestres i professionals de l’educació.
El Síndic de Greuges denuncia aquesta situació en l’últim
Informe presentat al Parlament de Catalunya: “aquest curs s’han
reduït a molts centres les plantilles i els serveis de suport, però
les necessitats i el nombre d’alumnes ha crescut”. Hi ha retallades, tot i haver més alumnes escolaritzats i “haver augmentat
l’alumnat amb necessitats educatives específiques al centre”.
El Departament d’Educació pren mesures i actua sense tenir en
compte el procés de negociació col·lectiva amb els sindicats, els
quals són la representació legal de les persones que treballem en
el món de l’educació.

• El Departament triga en cobrir les substitucions que es generen als centres.
• Tancaments d’aules i increment del nombre d’alumnes per aula.
• Disminució dels diners que reben els centres públics per al seu
funcionament, per segon any consecutiu.
• Imposició d’un nou calendari escolar, en el qual la inclusió d’una
setmana de vacances al mes de febrer o març comporta un canvi
molt significatiu en l’organització de la vida familiar. Obrint una
bretxa de desigualtat entre l’alumnat. El Departament
d’Educació traspassa una responsabilitat que no correspon ni a
les AMPAs ni als Ajuntaments, sense un pressupost que garanteixi una oferta educativa alternativa i equivalent per tot l’alumnat de Catalunya.
Les mesures proposades i aplicades de manera totalment unilateral pel Departament van en contra de la qualitat de l’ensenyament públic.
Per tot això considerem que cal un canvi de rumb en la política
educativa del Departament d’Educació i del Conseller Maragall.
Com a resposta a aquesta situació, TOTS els sindicats representats a la mesa de negociació van acordar una sèrie de mesures per a fer pressió i demanar un canvi de línia, cosa que, de
moment, no s’ha aconseguit. I una d’aquestes mesures ha estat
la convocatòria de vaga .
Lamentem haver de prendre aquestes mesures de força i mobilització. Però us demanem la vostra comprensió i col·laboració: el
dia 17 de març no porteu els vostres fills i filles a l’escola com una
mesura de pressió i en solidaritat amb l’equip de mestres, professorat i professionals de l’educació que aquest dia estarà
exercint el seu dret a la vaga.
Estem segurs que si aconseguim les reivindicacions plantejades,
redundaran en benefici de l’educació pública i de qualitat que
tots i totes defensem.
Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya

