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Mobilitzacions en defensa dels llocs
de treball i contra la crisi

Activitats del
Primer de Maig

Jordi Anento i Queralt

Entre les activitats

La crisi que ens afecta no ha estat provocada
pels treballadors, sinó que és la conseqüència
d’un model capitalista mancat d’ètica, d’escrúpols i subordinat als interessos més egoistes del
mercat. Tenint en compte que aquesta situació ha
portat un atur a Osona del voltant d’un 14% i amb
la certesa que molts aturats deixaran de percebre
la prestació en els propers mesos, CCOO
d’Osona vam convocar una assemblea de delegats i, després, una marxa fins al Consell comarcal, per fer a mans de les autoritats un manifest
amb les nostres principals reivindicacions per
ajudar a pal·liar els efectes d’aquesta crisi.
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
En el manifest denunciem la falta de polítiques
actives i la manca de suficients cursos de formació per als aturats i aturades. També la mala
actuació empresarial en alguns expedients de
regulació (ERO) precedits per reduccions de
plantilles i acomiadaments massius. També
posàvem de manifest l’existència de cooperatives de falsos autònoms en les indústries càrnies,
així com la futura desaparició dels pactes territorials per a l’ocupació, veritables espais de diàleg
social, sense donar cap alternativa.

organitzades per
CCOO d’Osona per
celebrar la Festa del
Treball, destaquem:
El 28 d’abril, a dos
quarts de set de la
tarda, a la sala Coll
Bardolet de l’edifici
del Sucre de Vic,
Manifestació a Vic pel treball i contra la crisi

presentació de l’acció “Desigualtat d’o-

En l’escrit també s’exigeix la creació del Consell
Econòmic i Social, com a espai de diàleg social
en l’àmbit comarcal; més inversió en infraestructures capaces d’atreure projectes públics estratègics; transparència i seguiment de la contractació pública, polítiques reals de mobilitat i la participació dels agents socials en la formació professional. Finalment demanem consens per crear el
parc tecnològic d’Osona i per aconseguir que la
Universitat de Vic sigui pública.
Esperem poder treballar conjuntament amb els
empresaris i l’Administració pública per avançar
en aquestes reivindicacions, però no renunciem a
més mobilitzacions si la situació no millora.

portunitats en el
món laboral”.
El 15 de maig, a les
set de la tarda, a
l’Auditori Marià Vila
d’Abadal de l’edifici
del Sucre de Vic, 9a
edició del Premi
Enric González i
conferència
d’Amnistia
Internacional sobre
el conflicte de
Palestina i Israel.
També us esperem
a tots i a totes en la
manifestació
del Primer de

Nou servei d’assessorament per a
l’ocupació a Osona
A CCOO d’Osona ja funciona el servei de l’ASSOC (Assessorament per a
l’Ocupació) per a tots els afiliats/ades del sindicat i els seus familiars, així com per
als alumnes dels cursos de formació del CEPROM.
A l’ASSOC t’ajudem en la recerca activa de feina, elaborem el teu currículum vitae,
t’ajudem a presentar-te a les ofertes que s’adeqüin al teu perfil professional i et facilitem altres tasques que puguis necessitar per inserir-te en el mercat de treball.
El servei funciona els dimecres de 9.00 h a 18.00 h; cal concertar cita prèvia directament a l’oficina de CCOO a Vic o trucar al telèfon 93 886 10 23. La persona responsable del servei serà la companya Meritxell Saus.

Maig a
Barcelona.
Posarem
autobusos,
així que
podeu trucar
als nostres
locals de Vic
o Manlleu
per apuntarvos-hi.

Augmenten els accidents mortals
a Osona
C.Pérez/V.Torrent

A començaments d’any ens va arribar
l’informe sobre la sinistralitat laboral,
emès pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. La mateixa
consellera Serna ens indicava que hi
havia una certa tendència a l’estancament de les dades. Per tant, aquestes
dades oficials no són un motiu d’alegria.
De fet, no conviden a l’optimisme per
diverses raons.

La Llei de prevenció de riscos s’aplica
de manera arbitrària

ACCIDENTS NO DECLARATS
D’una banda, darrere aquestes dades, per
desgràcia, s’hi amaga un subregistre
d’accidents laborals no declarats. Per
tant, si aquests accidents s’oficialitzessin,
parlaríem d’un índex de sinistralitat molt
més accentuat. A més, aquestes dades
no tenen en compte la notable davallada
que, en els darrers mesos, ha experimentat el percentatge de població ocupada.
No cal ser gaire espavilat per intuir que, si
hi ha menys població ocupada, hi ha
menys probabilitat de tenir accidents.
La sinistralitat laboral experimenta una
lleugera davallada respecte l’any anterior. Tanmateix, hi ha una dada que s’ha
de tenir en compte: a la nostra comarca
han augmentat els accidents mortals
respecte al curs anterior.

CAMPANYA POC EXITOSA
En l’àmbit comarcal, cal remarcar el poc
èxit que ha tingut la campanya institucional contra la sinistralitat laboral. El
sector de les càrnies (11 empreses)
encapçala aquest esperpèntic rànquing
a gran distància de la resta de sectors.
Això és un motiu de gran preocupació,
ja que demostra que la Llei de prevenció
de riscos laborals (13 anys de vigència)
és aplicada de manera arbitrària, barroera i, en el millor dels casos, és un simple
tràmit burocràtic. Així doncs, tal com
van les coses, caldrà seguir aquella
màxima del Super ratón: ”No olviden,
amiguitos, de supervitaminarse y supermineralizarse”.

Informació jurídica

Certificat d’empresa per a l’atur

editorial

Salut laboral

La crisi econòmica no
pot servir d’excusa
per a la xenofòbia
En el darrer congrés de la
Unió Comarcal de CCOO
d’Osona, es va presentar i
aprovar una “resolució contra
el feixisme”.
Aquesta resolució implica una
condemna explícita a la presència de membres de la PxC
en la vida pública i social de la
nostra comarca. L’actitud i els
valors xenòfobs que emanen
del seu precari ideari polític
són una xacra per a la nostra
societat. Aquests valors
només promouen l’odi i la violència envers els col·lectius
econòmics i socials més desafavorits (els immigrants).
Des de CCOO d’Osona, fonamentant-nos en l’article 3 dels
Estatuts de la CONC, condemnem fermament aquestes
idees.
La crisi econòmica no pot servir d’excusa a l’hora de culpabilitzar de tots els mals determinats col·lectius humans. Per
tant, cal que recordem que els
obrers, com a classe social que
som, no ens distingim entre
nosaltres per raons de gènere,
color de la pell, lloc de procedència i altres nimietats vitals
del precari imaginari social dels
defensors de la xenofòbia (tot
allò que ve de fora és dolent
per antonomàsia).
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Rams

Constitució del Sindicat
Comarcal d’Activitats
Diverses

FITEQA

Extinció de la pell i el tèxtil?
Àngel Martín

La Federació d’Activitats Diverses

La crisi actual està afectant d’una

d’Osona ja és una realitat. La seva

manera molt intensa els sectors que

constitució, l’any passat, obeeix a

organitza la Federació de Tèxtils,

l’objectiu d’apropar el sindicat als

Químiques i Afins (FITEQA), tant pel

afiliats i afiliades i treballadors/es

que fa al tancament d’empreses com

en general. Com a acció més

pels expedients de regulació d’ocupa-

immediata, la federació oferirà cur-

ció. Exposem alguns exemples d’a-

sos de carnet de conduir cotxe i

questa situació: Colomer i Munmany,
de Vic, després de presentar un expedient de suspensió temporal de

camió, així com

contractes a finals del 2008, a principis de febrer d’aquest any n’ha pre-

cursos de segu-

sentat un altre per rescindir el contracte a 93 treballadors. Entre les

retat i de jardi-

empreses del tèxtil, hi ha Hilados Rusiñol, de Manlleu, que també va

neria.

presentar un ERO de suspensió de la totalitat de la plantilla el mes d’a-

Podreu trobar la

gost i ha acomiadat tots els treballadors i treballadores a principis del

secretària gene-

2009. I Quircetex, a Seva, es troba en un procés d’expedients, un d’aco-

Mercè González

ral de la federació, Mercè

miadaments i un altre de suspensió de contractes. Al sector de les químiques s’hi afegeixen Plàstics Solà i TRUSPLAS, amb 14 i 12 llocs de

González Ibáñez, al local de CCOO

treball perduts, respectivament.

de Vic, cada dilluns i dijous.

Signatura de convenis en els sectors
de la construcció i la fusta

Opinió

La crisi la paguem els de sempre

Mateo Heredia

Carles Brotons

A hores d’ara no cal recordar l’origen de la crisi en la qual ens
trobem immersos. Tots hem sentit darrerament paraules com
bombolla immobiliària, decreixement, endeutament o recessió
econòmica. Són termes a bastament utilitzats pels mitjans de
comunicació, fins al punt de facilitar l’establiment d’un cert
estat d’opinió. En certa manera, això fa que tothom estigui en
un estat de desànim generalitzat i que temi perdre la feina: tots
coneixem un parent o conegut que està a l’atur o que té problemes laborals. I els qui no ho pateixen de forma directa
també senten la incertesa del futur que ens espera.
Aquest estat d’opinió i/o d’ànim, a més, propicia l’acció d’alguns empresaris amb pocs escrúpols que, tot i no estar en
situació de crisi, plantegen expedients de regulació d’ocupació
amb l’objectiu de “sanejar” la plantilla de treballadors i fer
neteja del personal que els sobra. L’actual legislació no ajuda
tampoc gaire els sindicats i no podem fer altra cosa que plantar cara als expedients i situar-nos una vegada més al costat
dels treballadors. No oblidem que són els mateixos treballadors que, en època de bonança econòmica, han ajudat a crear
riquesa i no se’ls ha fet partícips d’aquests guanys.

!

S’han signat les taules i el calendari del 2009 del Conveni
de la Construcció de Barcelona, i també el text i les taules
del 2008 i del 2009 del Conveni de la Fusta de la província.
En aquest conveni s’hi recullen les noves categories professionals que es començaran a aplicar a partir del 2010 i
que al 2014 haurà d’aplicar-se en la seva totalitat. Amb
aquestes noves categories s’acaba amb les diferències
salarials del grup tres i algunes del dos i es garanteixen els
1.000 euros en totes les categories. També es garanteix
que això sigui així sense minvar cap plus que fins ara s’estigués cobrant.
Durant el primer trimestre d’aquest any, una gran representació del ram ha participat en
la manifestació del 18 de
febrer a Vic i en la del 14 de
març a Barcelona, i ho farem
de nou el 14 de maig a
Madrid.
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Conjuntura

La crisi no ha de suposar una pèrdua de drets
dels treballadors
Miquel Sánchez, nou secretari general de CCOO d’Osona des del 9è Congrés de la
Unió Comarcal, ens parla de l’origen i l’evolució de la crisi econòmica actual.
La crisi ha estat provocada per una forta especulació en el món

titat de diners invertits en la construcció, i l’actual manca de

financer i, sobretot, en les grans empreses dedicades a la pro-

liquiditat dels bancs. Per tal que la crisi toqui fons, s’ha d’aclarir

moció d’habitatges; promoció que ha caigut en picat a causa

fins a quin punt les diverses entitats bancàries poden estar-ne

de la gran quantitat d’habitatges que s’han fet en poc temps,

afectades, ja que aquesta incertesa agreuja la crisi.

amb uns preus que ratllaven la usura. Aquesta voràgine ha fet

Si bancs i caixes no fan que el diner flueixi, arribarà un moment

que es creés una bombolla immobiliària que finalment ha escla-

que el Govern haurà d’intervenir en entitats bancàries, o bé fer

tat. Les empreses que s’havien muntat han anat caient i n’han

de banquer des del mateix Institut Català de Finances o, a

arrossegat d’altres, de manera que han engruixit les xifres de

escala estatal, des de l’ICO. Les empreses hi han de posar molt

l’atur. El fet que es parli tant de la crisi també té un efecte multi-

de la seva part per tal que aquesta psicosi canviï, i s’han d’in-

plicador, que fa que la gent que no la pateix es retregui en el

centivar amb mesures que afavoreixin les que creïn nous llocs

seu consum habitual.

de treball.

TOCAR FONS

EVITAR LA PÈRDUA DE DRETS

Arribarà un moment que això haurà de tocar fons, però no hi ha

Pel que fa als sindicats, estem pendents que no es perdin drets

cap previsió que sigui gaire aviat. En tot cas, la solució ha de

dels treballadors. El Govern ha manifestat que això no passarà,

passar per acabar amb l’actual destrucció d’ocupació i per

però com que l’ofensiva de la patronal en l’última etapa és molt

recuperar la confiança per part de tothom. Tot i això, no es

important, no estem segurs que el Govern compleixi. En aquest

poden oblidar els problemes financers derivats de la gran quan-

cas, seguirem amb les mobilitzacions.

Secretariat de la Unió Comarcal d’Osona

Miquel Sánchez
Secretari general

Ramon Cuní
Secretari d’Organització

Estibaliz Pous
Secretària de Recursos

Jordi Anento
Secretari d’Acció
Sindical

Anna Puigdomènech
Secretària d’Ocupació

Valentí Torrent
Secretari de Salut
Laboral

Gemma Sala
Secretària de Formació

Esther Torras
Secretària de Cultura

Anna Casanovas
Secretària de la
Dona

Hossein Huchan
Secretari d’Immigració

La resta de membres de la Comissió Executiva de la UC
d’Osona són:
Carles Brotons, Pere Dot, Mateo Heredia, Jesús Bravo,
Antonio Giménez, Mónica Prieto, Lluís Donoso, Mercè

4

González, Sílvia Espinosa, Maria Juvanteny, Joan Lagunas,
Antonio Pérez, Antonio Muñoz, Esther Sánchez, Marta
Terricabras, Esteve Estrada, Juan Carlos Gandullo, Ventura
Tolosa, Roberto Chenlo, Ángel Martín.
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