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Aniversari de CCOO

40 anys defensant els treballadors i les treballadores
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Informació

Nou any 2006

editorial
Retrobada de sentiments

Amb aquest primer número de la revista d’enguany,

En una sala plena de gom a gom, l’11 de novembre a

us volem fer arribar el nostre desig que pugueu

Manresa i el 16 de desembre a Berga, van tenir lloc dos

gaudir d’un 2006 en les millors condicions possibles

actes molt especials que van commemorar el 40è aniver-

i, amb l’esperança que entre totes i tots els que

sari de la legalització de CCOO a les nostres comarques.

conformem el sindicat, puguem aconseguir uns

No eren uns actes més, ni una celebració qualsevol, ja
que aquest aniversari marcava una fita en la història del

bons resultats en la defensa de les condicions

moviment obrer en aquestes comarques. El naixement

laborals i de vida dels treballadors i treballadores

de CCOO va representar un canvi radical en les reivindi-

del Bages i del Berguedà.

cacions de la classe treballadora i, en la mesura que es
consolidava el sindicat en les diferents empreses de les
comarques, tant en les grans com en les petites, es
donava un increment substancial de la conscienciació

Excursió a Port Aventura

sindical i de la lluita per la consecució de millores en les
condicions laborals i de vida de la classe treballadora.
Però, també, CCOO va aportar una força decisiva en la
demanda social d’un canvi polític, en l’enfrontament
contra la ideologia franquista i en l’exigència de la llibertat i la democràcia per a Catalunya i per a tot l’Estat.
Tot aquest rerafons històric estava en la retrobada,
mercès a aquest acte, de vells amics i companys que el
decurs del temps obliga a distanciar-se. En cert sentit
l’acte era una retrobada d’antics sentiments i de velles
experiències que, per unes hores, recuperaven l’escalf
de tot allò que havien representat per a una bona colla
d’homes i dones, en aquella dura etapa de la lluita anti-

El 18 d’octubre de 2005, els responsables del Sindicat de

franquista.

Pensionistes i Jubilats del Bages-Berguedà vam organitzar

A Manresa, hi van haver parlaments a càrrec de

una excursió de caràcter lúdic a Port Aventura. Hi vam anar

Francesc Padullés, dirigent sindical d’aquells anys i del

unes 55 persones, un autocar ple. Una vegada a Port

secretari general de la CONC, Joan Coscubiela, els quals

Aventura, cadascú lliurement va poder veure espectacles,

van ressaltar la importància d’un fet que ha incidit decisi-

visitar el recinte, pujar a les atraccions. Va ser un dia ple

vament en la vida laboral i política del Bages.

d’experiències agradables, segons els comentaris de les per-

A Berga, els parlaments els van fer un vell sindicalista,

sones que van participar a l’excursió. Això ens fa estar satis-

l’Estanislau Vivó, i el Joan Coscubiela, recordant el paper

fets i ens encoratja a tornar-ho a repetir.

fet pel nostre sindicat en una comarca de la Catalunya
Antonio Sánchez

interior, tan allunyada dels grans esdeveniments socials
que es donen a la capital i a les ciutats amb grans con-
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centracions urbanes.
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afiliades d’aquells anys, perquè quedés palès el reconei-
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xement del sindicat vers uns homes i unes dones que
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defensa dels drets i les llibertats sindicals.

Durant els actes es va oferir un recordatori als afiliats i

van donar, generosament, una part de la seva vida en la

Fotografia superior de portada cedida per Regió7.
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Entrevista

Francesc Xavier Navarro i Mateu

“Nosaltres no parlem d’integració, sinó de
cohesió amb els altres grups socials”
Bages per a tothom és una associació

A CCOO ja fa temps que s’hi treballa.

que fa una feina remarcable per ajudar

Segurament es podrien fer més coses

en la problemàtica de la immigració.

si hi haguessin més recursos i perso-

Una tasca, avui per avui essencial, que

nes per dedicar-s’hi. Igualment, avui, ja

permet intervenir d’una manera positiva

hi ha problemes concrets dels immi-

per apaivagar la greu situació en què

grants que treballen, amb aspectes

es troben les persones nouvingudes.

com la precarietat, l’explotació, la mar-

Com és la vostra organització i

ginació, entre d’altres.

quina és la vostra finalitat?

Com veieu el futur de la immigra-

Els inicis van ser perquè vèiem el

ció en la nostra societat?

començament del problema de la

Tot passa pel tema de la cohesió

immigració. En aquells moments

social, ja que darrere de tot hi ha per-

només Càrites hi intervenia. Nosaltres

sones. No és un problema estadístic.

pensàvem que calia atendre el proble-

El dia que hi hagi cohesió social

ma, però també les seves conseqüèn-

començarà la veritable convivència. No

cies i els seus orígens. Calia socialitzar
el fet migratori. Calia posar el problema a debat i cercar-hi ajuts. La nostra
organització és petita però amb molta
responsabilitat. La nostra feina és
aconseguir implicar-hi la societat.
Com està al Bages la problemàtica de la immigració?
Al Bages es concentra sobretot en tres

Francesc Xavier
Navarro i Mateu té 45
anys i en fa molts que
està directament implicat en aquesta problemàtica a través de
Bages per a tothom

es tracta tant d’un problema intercultural com de fer encavir aquest sector
dintre de la normalitat social. Molta
d’aquesta gent està lluny, per exemple,
de les entitats socials. La xarxa associativa que tenim hauria d’ajudar a
cohesionar tots aquests sectors. És
difícil saber quin tant per cent té
inquietud per participar en entitats en

o quatre punts: Manresa, Monistrol,

el seu temps de lleure. Les noves

Sallent i Artés. El fet es produeix per

generacions segur que s’hi implicaran

un efecte de crida de la mateixa gent i

no hi han hagut problemes com en

més fàcilment. Però fixem-nos que a

per les possibilitats de trobar feina.

altres indrets, però cal incidir més en

França les segones generacions no

Portem ja un llarg període de temps en

el procés de “socialització”.

estaven pas gens integrades. Si els

què va arribant gent i molts ja hi estan

Des de l’Administració local s’ofe-

pares no s’integren, es fa difícil que ho

instal·lats. Els problemes bàsics que

reixen recursos?

facin els fills. Això pot portar al desa-

els afecten són: papers, feina i un lloc

A l’Ajuntament hi ha sensibilitat vers el

rrelament.

per viure. També tenim una situació de

problema. Hi ha un pla estratègic per a

Nosaltres insistim molt que el fet

tancament entre ells, dintre dels seus

treballar-hi. Caldria, però, més dedica-

migratori és una realitat i que estem

cercles, que no permeten unes rela-

ció pressupostària, ja que massa

obligats a entendre’ns, des de

cions normalitzades amb altres col·lec-

sovint es presenten situacions comple-

l’Administració fins a la gent del carrer,

tius. Això cal canviar-ho. Per això

xes que sobrepassen la tasca que

hem de conviure. No hi ha possibilitat

nosaltres no parlem d’integració, sinó

podem dur a terme des del voluntariat.

de tornar enrere. Estem en una nova

que cal cohesionar-los amb els altres

Què creieu que es podria fer des

situació i hem de trobar la forma de

grups socials. Sortosament, fins ara,

dels sindicats?

conviure de la millor manera possible.
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Federacions

Indústries tèxtil, químiques i afins

Treballar més per ser més forts
José Antonio López González

L’any 2005 ha estat un any difícil i amb

BAGES BERGUEDÀ TOTAL

molta feina, a causa de la crisi que

empreses petites i mitjanes del sector
tèxtil.

passa el sector tèxtil i que ha suposat

Delegats/es CCOO

179

22

201

Creiem que estem en condicions de

haver d’afrontar expedients de tanca-

Delegats/es UGT

121

19

140

millorar els resultats a pesar del tanca-

ment i de reducció de plantilla.

Altres

22

5

27

ment d’algunes empreses.
SECCIONS SINDICALS: crear seccions

Bages-Berguedà ha estat una zona
molt castigada per la pèrdua de llocs

tat donar solucions als problemes del

sindicals en les empreses amb més

de treball en aquest sector, tot i que

dia a dia dels treballadors i treballado-

de 25 afiliats i afiliades per tenir-hi una

continuem creient que el tèxtil té futur.

res.

major presència del sindicat.

Tot i això, hem crescut en afiliació (166

PLANS DE TREBALL

Formació contínua, salut laboral i

nous afiliats l’any 2005), la qual cosa

L’any 2006 l’hem d’afrontar amb un

mediambient (element importantíssim

significa 1.375 afiliats i afiliades amb

pressupost lligat a compromisos i

per millorar la qualitat de vida dels tre-

data d’avui.

plans de treball en les àrees següents:

balladors), acció positiva (impulsar

També en representació som la prime-

AFILIACIÓ: seguir creixent i consoli-

polítiques d’igualtat).

ra força sindical, tant al Bages com al

dant l’afiliació i millorar els serveis del

Tenim una feina important i intensa per

Berguedà.

Sindicat cap als treballadors.

al 2006 que podem afrontar amb la

FITEQA compta actualment amb 201

ELECCIONS SINDICALS: en aquest

col·laboració dels delegats i delegades

delegats i delegades en 108 empre-

any s’inicia el procés de renovació

i de tota l’afiliació, per aconseguir un

ses.

d’eleccions sindicals. Són un total de

sindicat més gran i millor organitzat i

Aquest creixement es deu a la feina

16 empreses que el 2006 renoven

que sigui una eina per defensar els

feta en assessorament, formació,

càrrecs, entre les quals hi ha Pirelli,

interessos dels treballadors i treballa-

acció sindical, en definitiva, hem inten-

Gates Vulca, Petrobages i diverses

dores.

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES DEL METALL
Organitzada pel sindicat Metall-mineria del Bages – Berguedà, es
va fer a finals de l’any 2005 una assemblea de delegats i delegades i membres de comitès d’empresa del sector del metall de
les nostres comarques. A l’assemblea van assistir representants
de la quasi totalitat de les empreses en què tenim representació i

4

va ser conduïda per Josep Rueda, secretari d’Organització.
A més van intervenir-hi: Marina López, secretària general del
Sindicat Intercomarcal, Lluís-Vidal Sixto, secretari general de la
Unió i el company Rafael Martínez, membre del Tribunal Laboral
de Catalunya.
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Acció sindical

Són més de 400 a l’any

Autònoms dependents

Demanem que les citacions
de la Inspecció de Treball
es facin a Manresa

Els trade: una realitat
del món del treball
Jordi Gutiérrez

Josep Fuentes

Fins ara, quan per qüestions relacionades amb les condicions de treball i de
Seguretat Social, la Inspecció de Treball cita les empreses, els treballadors i
els seus representants del Bages, cal desplaçar-se a Barcelona a la seu de la
ment de moltes persones. Al cap de l’any, són més de 400 les citacions de la
Inspecció i en força ocasions afecten col·lectius de persones.
Tot això podria evitar-se o reduir-se considerablement si l’inspector o inspectora de Treball, uns dies a la setmana, es desplaça a Manresa i fa servir les
instal·lacions que té el Departament de Treball al carrer Alfons XII, per fer les

© David García

Inspecció. Això vol dir pèrdua de temps, de treball i despeses de desplaça-

La figura de l’autònom dependent ha estat
reconeguda pel Ministeri de Treball.

corresponents actuacions.

L’abril del 2000, un dels acords del VII

En una de les primeres visites del conseller de Treball al Bages, CCOO ja li

Congrés de CCOO de Catalunya va ser

vam plantejar aquesta qüestió sense que ens hi hagi donat resposta.

impulsar un projecte sindical que organitzés els autònoms i autònomes

El passat desembre, a iniciativa del nostre Sindicat i en el marc de les actua-

dependents o “trades”. Aquest acord

cions del Pacte per l’Ocupació i la Cohesió Social, l’Ajuntament de Manresa,

es va concretar posteriorment en la

UGT i CCOO vam signar conjuntament una carta adreçada al conseller de

Federació Sindical TRADE, confedera-

Treball a qui sol·licitàvem que la Inspecció es desplaci a Manresa.

da a CCOO, que va celebrar el seu primer congrés el març de l’any passat.
La nostra voluntat és donar resposta
sindical a aquesta nova realitat , impulsar propostes i treballar perquè els

Oferta formativa del CEPROM

trade siguin reconeguts com a tals,
amb un marc legal propi, iniciativa
compartida amb diferents organitzacions sindicals d’Itàlia, Països Baixos i

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2006:

Àustria. Tot i això, hem rebut durant

Inscripcions obertes per a treballadors/es en situació d’atur dels cursos de:

aquests anys no poques desqualifica-

Informàtica, Auxiliar d’infermeria en Geriatria, Torn-Fresa, Anglès.

cions per part de determinades forces
polítiques i, fins i tot alguna de sindical,

FORMACIÓ CONTÍNUA 2006:

amb el discurs simple que trade és

Inscripcions obertes per a treballadors/es de qualsevol sector dels cursos

igual, sempre, a fals autònom.

de: Ms-Office: Word, Excel, Access, Internet, Disseny de pàgines web,

Sembla, però, que el temps ens dóna la

Prevenció de riscos laborals, Anglès, Català, Control numèric.

raó. L’informe elaborat pel grup d’experts nomenat pel Ministeri de Treball
reconeix la figura dels trade i proposa

FORMACIÓ CONTÍNUA SECTOR METALL 2006:

tot un seguit de drets per a aquest

Cursos de Soldadura i Informàtica.

col·lectiu. Ara, cal esperar el projecte
de llei que presentarà el Ministeri i el

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Passeig Pere III, 68, entl. (entrada per plaça 11 de Setembre) MANRESA. Tel.

posterior procés de debat parlamentari
que acabarà amb l’aprovació de

938735000, Fax: 938740605, e-mail: cbages@conc.es

l’Estatut del Treball Autònom.

Plaça Viladomat, 24, bxs. BERGA. Tel. 938212655, Fax: 938220024,

Queda constatada, per tant, la visió de

e-mail: bergueda1@conc.es

futur de CCOO de Catalunya en impulsar la Federació Sindical TRADE-CCOO
i es renova el nostre compromís per
continuar treballant per organitzar els
trade i aconseguir la dignificació de les
seves condicions de treball i de vida.

!
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Cooperació

Fundació Pau i Solidaritat

Una agenda plena d’actes
Ricard Sánchez Andrés

L’últim trimestre del 2005 ha estat trepidant per a la gent de la Fundació,
ple d’actes, xerrades i exposicions.
Parlarem una mica d’aquest treball
que també podeu traslladar a les vostres empreses.
El 4 de novembre vam fer l’acte de
presentació de l’exposició sobre el treball infantil No és un joc, al Centre
Cívic Selves i Carner de Manresa. Van
participar a la presentació Jordi Ribó,
president de la Fundació Pau i
Solidaritat de Catalunya; Antoni Rosa,
fotògraf de l’exposició; Carles Casals,
responsable de Cooperació de Save
L’exposició “La Foscor” ha estat molt visitada

The Children-Catalunya i Xavier Rubio,
regidor de Solidaritat de Manresa. Els

sició surt del projecte de cooperació

Jarim, mestre de San Miguel de

ponents van fer un repàs de la trista i

que es treballa en conveni des de la

Padrón de Cuba, que parlarà de l’en-

vergonyosa realitat que és el treball

Fundació Pau i Solidaritat i l’Escola de

senyament a Cuba. Després farem una

infantil al món. Aquesta mostra

Mines de la UPC de Manresa. A la pre-

jornada per explicar les brigades de

fotogràfica ha comptat amb la

sentació van participar com a ponents

l’estiu 2006.

col·laboració de l’ Associació de Veïns

Josep Font, professor de mineria de la

El 24 de febrer farem un acte molt

de Saldes-plaça Catalunya i també del

UPC; Jordi Ribó, president de la

emotiu, on volem donar la benvinguda

Consell de Solidaritat de Manresa.

Fundació Pau i Solidaritat; Xavier

a Betty Eugenia Puerto, delegada de

El 25 de novembre vam tenir l’oportu-

Rubio, regidor de Solidaritat de

l’Organización Femenina Popular de

nitat, única a Catalunya, de rebre dos

Manresa i jo mateix, Ricard Sánchez

Colòmbia. La Fundació, com una de

ponents del CODEP, organització

com a responsable de projectes de la

les entitats que forma part de la Taula

agrària indígena d’Oaxaca Mèxic,

Fundació a Manresa. Vam fer un repàs

Catalana per la Pau i els Drets

Soledad Ortiz i Càstulo López que van

de les dures feines dels minaires i de

Humans a Colòmbia, té el deure de

parlar de la repressió que pateix el seu

l’explotació que pateixen. A l’acte

donar difusió de la realitat de

poble pel govern de Vicente Fox.

també van participar brigadistes de la

Colòmbia, i la Betty i la seva organit-

Aquest acte tan enriquidor va comptar

UPC.

zació són un referent del moviment de

amb la col·laboració de la Secretaria

PROPERES ACTIVITATS

dones colombianes en contra de la

de la Dona de CCOO i també de

Per als propers mesos, de moment

guerra i en l’àmbit dels drets humans i

l’Associació Monoparental d’Ajuda

tenim quatre activitats que des de la

la cultura de la Pau.

Mútua del Bages.

Fundació Pau i Solidaritat del Bages-

Per acabar, la Betty ens porta una

El 29 de novembre a la sala d’actes de

Berguedà pensem que poden ser inte-

exposició fotogràfica sobre La ruta

l’Escola de Mines de la UPC de

ressants per a tots els treballadors i

pacífica de las mujeres por la paz a

Manresa vam fer la presentació de

per a la ciutadania en general.

Colombia.

l’exposició “Foscor”, sobre la mineria

L’11 de febrer farem dues activitats:

www.conc.es/pauisoli

artesanal a Nicaragua. Aquesta expo-

gaudirem de la visita de Feliberto

pausolibages@telefonica.net

6

Bages-Berguedà gener-febrer de 2006

!

Institucional

Medalla de la Ciutat

Reconeixement
institucional al treball sindical

CCOO demana
transport públic
urbà per a Berga
Josep Fuentes

Emili Martínez

La ciutat de Berga també té
problemes de mobilitat.

El passat 28 d’octubre va tenir lloc al

L’accés des dels barris a ser-

Saló de Plens de l’Ajuntament de

veis ubicats al centre de la

Manresa, la concessió de la Medalla de

ciutat, com per exemple, l’am-

la Ciutat a dos reconeguts sindicalistes

bulatori i l’Ajuntament, el des-

de casa nostra, Josep Fuentes, de

plaçament a l’Hospital de Sant

CCOO, i Manuel Cano, d’UGT.

Bernabé i al polígon industrial

En el parlament de presentació, l’histo-

de la Valldan, comporta difi-

riador Jaume Serra va fer un breu repàs

cultats a determinats col·lec-

del que havia estat la tasca i la lluita sindical per aconseguir una millora en les condicions de vida de la gent assalariada. Una millora que repercutia, evidentment, en el nivell de vida ciutadà.
La feina que des del segle XIX i sobretot el XX han portat a terme els sindicalistes, al temps que es donava el gran desenvolupament industrial de la comarca, ha estat sempre oblidada en els reconeixements que s’han fet sobre la
nostra història i el nostre passat econòmic i social.
Per això, era important la concessió de la Medalla de la Ciutat, el guardó més
important que se li pot atorgar a un ciutadà, al Josep Fuentes i al Manuel
Cano, perquè no deixava de ser un reconeixement concret a la tasca sindical
manresana i comarcal que, en força situacions ha estat determinant per a l’e-

tius. Ens referim a les persones que no disposen de vehicle propi –especialment joves,
dones i persones grans- i que
per tant depenen d’altres, han
de fer llargs desplaçaments a
peu o demanar un taxi amb
els costos que suposa.
Per intentar solucionar aquestes qüestions, CCOO ha
adreçat un escrit a

volució i el progrés de la nostra col·lectivitat.

l’Ajuntament de Berga i en
concret a l’alcalde, demanant
la realització d’un estudi per

Donem a conèixer les normes laborals a les persones immigrants

posar en marxa un servei
públic de transport urbà, mit-

Un element important per a la inserció social i laboral de les persones immigrants a la
nostra societat, és que coneguin el marc de relacions laborals, és a dir, els drets i deures
que tenen les persones treballadores.
Els immigrants procedeixen de països molt diversos i vénen a la recerca d’unes condicions de treball i de vida dignes per a ells i les seves famílies. En la majoria de països de
procedència, no hi ha pràcticament drets ni legislacions laborals i els sindicats no existeixen o són molt febles.
CCOO del Bages – Berguedà organitza sessions informatives per donar a conèixer les
principals normes laborals del nostre país. S’expliquen qüestions com: l’Estatut dels treballadors, les lleis del salari mínim i la jornada laboral, els convenis, els contractes laborals, el full de nòmina, la Inspecció de Treball i el Jutjat Social, la representació dels treballadors i els sindicats.
En el 2005, CCOO hem organitzat diverses sessions. A Manresa, en el marc de les activitats del Pacte Territorial del Bages i amb el suport de la Generalitat i del Fons Social
Europeu, se n’ha organitzat una adreçada a immigrants del sector de la construcció i
se’n prepara una altra. A Berga, també mitjançant el Pacte Territorial del Berguedà i amb
el suport de la Diputació de Barcelona, n’hem fet una adreçada als immigrants de la
comarca.

!
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jançant un microbús que faciliti la comunicació dels ciutadans i dels treballadors amb
els serveis i amb el polígon
industrial abans esmentats.
L’estudi que se sol·licita tindrà
com a objectius determinar els
llocs que cal comunicar, el
recorregut, els horaris, els
possibles usuaris, el finançament i la gestió. Poder disposar d’un transport urbà d’aquestes característiques segur
que significarà un servei útil
per a moltes persones.
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