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La mobilització contra la reforma
laboral continua de dia i de nit

Les mobilitzacions contra la reforma laboral no tenen horari.
Continuen i continuaran de dia

i de nit, com les que van tenir
lloc la setmana passada arreu
de l’Estat. També a Catalunya
es van viure concentracions
de nit a les places principals
de diverses ciutats catalanes
i davant les delegacions del
Govern. En el marc de la unitat sindical contra la reforma
laboral, la mobilització a Barcelona va començar el dia 23
de maig a les 10 de la nit a la
plaça de Sant Jaume, on un
miler de delegats sindicals de
CCOO i UGT van protestar contra aquest atac als drets laborals. Als volts de la mitjanit, els
manifestants es van desplaçar
fins a la Delegació del Govern,
on van reclamar un cop més la
retirada de la reforma laboral.
Aquesta protesta va continuar
l’endemà al matí amb una nova
concentració. Els secretaris generals de CCOO de Catalunya i

UGT de Catalunya, Joan Carles
Gallego i Josep Maria Àlvarez,
van participar en aquestes
concentracions, on van estar acompanyats per Claudia
Menne, secretària confederal
de la Confederació Europea de
Sindicats. Ciutats com Girona,
Lleida, Tarragona, Vilafranca del
Penedès o Vilanova i la Geltrú,
entre d’altres, van viure també concentracions nocturnes
i diürnes contra aquesta norma nefasta per a l’ocupació al
nostre país. Aquestes protestes
van coincidir amb l’aprovació
al Congrés dels Diputats de la
reforma laboral, el passat 24
de maig. El secretari general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
ja ha deixat clar que aquest fet
no ens farà aturar davant la lluita contra la reforma laboral fins
a aconseguir tombar-la, de nit
o de dia.

E candidat dels sindicats, nou director
El
general de l’OIT
g
El britànic
Guy Ryder
és el nou
director ggeneral de
l’Organització Internacional del
Treball (OIT) en substitució de
Juan Somavia, que feia tretze
anys que era al capdavant de la
institució. És el primer cop que
és escollit un candidat proposat

pels sindicats i no per un govern.
El mandat de Ryder començarà
el proper 1 d’octubre i tindrà una
durada de cinc anys.
Guy Ryder va ser secretari general de la Confederació Sindical
Internacional (CSI) entre 2006 i
2010, i es va imposar finalment
a l’exministre francès Gilles de
Robien en un procés on es van

presentar fins a nou candidats.
Ryder té 56 anys i una llarga
experiència de més de trenta
anys en el món del treball, especialment a escala internacional,
on ha hagut de gestionar complexos processos de canvi i situacions de considerable sensibilitat política a totes les regions
del món.

editorial
RESPONSABILITATS
La crisi financera s’està precipitant per la fallida i la intervenció de Bankia, i la sospita dels
inversors internacionals que no és un cas aïllat.
Però aquesta situació té responsables: en primer lloc, el governador del Banc d’Espanya,
que era l’encarregat de supervisar el funcionament de les entitats financeres i que s’ha
dedicat a donar lliçons de com retallar drets
laborals i socials en lloc de fer la seva feina.

En segon lloc, els polítics que van protagonitzar
el lamentable espectacle pel control de Caja
Madrid o els que van utilitzar els seus llocs als
consells d’administració per impulsar projectes de dubtós interès col·lectiu però de gran
interès per al benefici personal o electoral.
En tercer lloc, els directius i màxims responsables de la gestió de les entitats que han hagut
de ser rescatades o que han necessitat injeccions de diner públic a través del FROB, molts
dels quals s’han acomiadat amb indemnitzacions milionàries.
Un cop més, es posa en evidència que darrere
de la crisi econòmica hi ha el sector financer i
la bombolla immobiliària, i no els salaris ni les
condicions laborals ni els serveis públics.
Per això, cal investigar què ha passat i depurar responsabilitats. Amb el diner públic no
s’hi juga, i amb els sacrificis de la ciutadania,
tampoc.

www.ccoo.cat
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CCOO denuncia la creació a les empreses
de pràctiques no laborals per a joves
qualificats

Gran vaga a l’ensenyament

Des de CCOO de Catalunya no estem d’acord
amb la nova mesura anunciada pel Govern de
la Generalitat de facilitar que les empreses ofereixin pràctiques no laborals per a joves. Amb un
34,5% d’atur dels menors de 30 anys, creiem que
l’oportunitat d’adquirir experiència en un entorn de
treball real exigeix, necessàriament, que es realitzin pràctiques de caràcter laboral.
Per CCOO de Catalunya, no es pot buscar abaratir
els sous sense reconèixer la relació laboral, ja que
es corre el risc de substituir els treballadors ocupats per joves qualificats més barats, cosa que pot
generar una situació de discriminació i de rotació
laboral ineficient.
És per això que demanem que les pràctiques a les
empreses es considerin com a relació laboral i que
no es busqui afavorir només els empresaris que
desitgin estalviar costos salarials sense aportar
una veritable experiència laboral per als joves ni
una perspectiva certa d’inserció en el mercat de
treball.

El passat 22 de maig es va
viure una gran vaga general
de tots els sectors educatius
—per primera vegada a l’Estat
espanyol—, en contra de les
retallades dels governs central
(ministre Wert) i català (consellera Rigau).
A Catalunya, malgrat els serveis mínims dictats pel Departament d’Ensenyament, el
seguiment va ser notable: als
centres d’infantil i primària,
l’ensenyament secundari, les
universitats, les escoles bressol,
el sector del lleure educatiu…
Aquesta vaga, que afectava
tant docents com personal laboral de l’ensenyament públic,
centres concertats, el lleure,

Neix la Federació Europea de Treballadors
de la Indústria
Recentment s’ha celebrat el congrés fundacional
de la Federació Europea dels Treballadors de la Indústria, que neix amb el nom d’IndustriAll, fruit de
la fusió de la Federació Europea de Metal·lúrgics
(FEM), la Federació Europea dels Treballadors
de la Mineria, la Química i l’Energia (EMCEF) i la
Federació Sindical del Tèxtil i el Calçat. Aquesta
nova Federació representarà més de 7 milions
de treballadors i treballadores a Europa i se situa
com l’organització sindical més potent a Europa
per atendre les necessitats dels treballadors de la
indústria.
D’aquesta manera, sumen forces en la seva lluita
per aconseguir una ocupació estable i unes condicions de treball decents, i per defensar amb més
garanties els drets del conjunt de treballadors de
la indústria a Europa. Alhora, té com a objectiu reforçar el paper dels sindicats en la definició de les
polítiques industrials a Europa, en el marc de la
necessària carta de drets socials europeus.

La Taula de Ciutadania i Immigració
contra el decret que elimina el dret a la
sanitat de diferents sectors socials
La Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de participació de
sindicats, patronals, entitats d’immigrants, ONG i
associacions municipalistes i diferents departaments de la Generalitat, ha aprovat per majoria un
document en què exigeix al Govern central la retirada del decret llei que elimina el dret a la sanitat
a diferents sectors i, entre d’altres, a les persones
immigrades en situació administrativament irregular. La Taula dóna suport a la decisió de la Generalitat de no aplicar aquest decret, en coherència
amb l’Estatut de Catalunya i de la Llei catalana
de l’accés als serveis de sanitat pública. La Taula
també ha demanat a la Generalitat que presenti un
recurs al Tribunal Constitucional perquè el decret
representa una invasió a les competències executives de la Generalitat.

l’educació no reglada…, havia
estat convocada pels sindicats
de l’ensenyament de CCOO,
USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT. I comptava amb
el suport dels estudiants, així
com de moltes famílies, ja que
la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES)
havien fet una gran crida a expressar el rebuig de la comunitat educativa a les retallades
i el suport al manteniment i la
millora de la qualitat del sistema educatiu.
Es van fer diferents manifes-

tacions, la més multitudinària
a Barcelona, amb prop de
150.000 persones recorrent
el trajecte entre la plaça de la
Universitat i el pla de Palau.
La mobilització també va estar
present a Internet, amb una
apagada en negre a la qual es
van sumar els webs de la Federació d’Ensenyament i de CCOO
de Catalunya.

Contra l’encariment de l’accés a la formació professional
CCOO considera una greu
irresponsabilitat la decisió del
Govern català d’encarir l’accés
a la formació professional (FP)
de grau superior. La Generalitat ha xifrat en 360 euros, per
alumne i any, el preu de la nova
matrícula.
Cal recordar que, en l’actual
context econòmic, amb una

taxa d’atur juvenil de més del
45% a Catalunya, imposar un
preu suposa situar limitacions
a l’entrada a aquests estudis
professionals, que gaudeixen
de gran prestigi en l’àmbit
de l’empresa i d’un alt nivell
d’inserció laboral.
Lluny de convertir-se en una
aposta de futur, l’FP es veu

afectada per les mesures de
retallades en l’àmbit educatiu
(augment de ràtios, disminució
de plantilles, manca de substitucions del professorat…), i
pateix, a més a més, la paralització de les iniciatives previstes per actualitzar i modernitzar el sistema, aprovades al
juliol del 2011.

S’inicia la inscripció a la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya
Amb el lema “El futur és a les
nostres mans”, del 2 al 6 de juliol tindrà lloc la 8a edició de la
Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC), que enguany se celebrarà als locals
de CCOO de Catalunya, a la Via
Laietana, 16, de Barcelona.
Les jornades se centraran en
els difícils temps que vivim i
que alguns aprofiten per justifi-

car les retallades i l’ofegament
social que els permet mantenir
una estructura econòmica que
fa més grans les diferències
socials.
A la UPEC d’aquesta edició participaran Arcadi Oliveres, Milagros Pérez Oliva, Josep Maria
Terricabras, Muriel Casals, Said
el Kadaoui, Gerardo Pisarello,
Vicenç Navarro, Xavier Vinader,

Pere Pons i Marina Subirats,
entre d’altres, i el termini per
apuntar-s’hi és del 29 de maig
al 29 de juny.
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Un informe de CCOO detecta que 4 de cada
10 catalans estan en risc de pobresa

La Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya ha
presentat un informe que demostra el risc de fractura social
que pateix Catalunya amb les
dades de l’atur i de les prestacions socials. Segons aquest
informe, ja són 218.000 els
aturats que no tenen cap ingrés
i 103.700 les llars en què cap
dels seus membres cobra cap
tipus de prestació, un 30,8%
més que l’any passat. La dada
és encara més contundent si
tenim en compte que en un any

s’ha reduït en 13.000 el nombre total de llars a Catalunya,
per les dificultats econòmiques
de mantenir-les, els desnonaments i el retorn de molts joves
a la llar familiar.
Segons l’informe, un 41,6%
dels catalans estarien en risc
de pobresa si no hi hagués ajuts
i prestacions socials, i aquests
estan disminuint considerablement amb les polítiques de
retallades que estan duent a
terme els governs de PP i CiU.
És el cas de la renda mínima
d’inserció i l’enduriment que la
Generalitat ha establert per accedir-hi. Cal que es mantingui
com a darrer recurs de qui no
té feina ni ingressos alternatius, sobretot quan constatem
que el nombre de llars on tots
els seus membres estan desocupats ha crescut un 35,2%
entre el primer trimestre del
2011 i el primer del 2012, i ja
són 243.900 els habitatges en
què tots els ocupants es troben
en situació d’atur, un 9% del
total de Catalunya.
L’informe també recull el pe-

rill d’exclusió social, laboral i
econòmica de les persones amb
discapacitat. Tenint en compte que la taxa d’atur d’aquest
col·lectiu és gairebé el doble
del de la població en total, cal
advertir la gravetat extrema de
la seva situació, davant el risc
de pèrdua del lloc de treball de
les 7.000 persones que treballen en els centres especials de
treball, sobretot després de la
retallada prevista en els pressupostos generals de l’Estat de
la partida destinada al manteniment de l’ocupació en aquests
centres de treball.
CCOO alerta que la prevenció i
la protecció contra la pobresa
són drets socials de responsabilitat pública que no poden
deixar-se en mans de la solidaritat ciutadana. Els poders públics no poden continuar posant
el control del dèficit públic com
a excusa per retallar aquests
drets de ciutadania. En aquest
sentit, cal un nou sistema de
finançament, però també un
nou sistema fiscal, més just i
redistributiu.

Els pensionistes de CCOO es concentren
contra les retallades
Centenars de pensionistes i jubilats de CCOO de
Catalunya i de la UGT es van concentrar el passat dimarts, dia 22, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona, per protestar contra les retallades socials del Govern central i de la Generalitat, que els
afecten especialment de manera negativa.
Les mesures, com l’augment de l’impost de la
renda de les persones físiques (IRPF), el copagament dels medicaments a les farmàcies i les
retallades constants en serveis públics, fan que
els pensionistes i jubilats siguin més vulnerables
davant la situació de crisi actual.

Les federacions de pensionistes i jubilats de
CCOO i UGT de Catalunya van lliurar una carta al
Govern de la Generalitat en què exigien la retirada d’aquestes mesures regressives i el restabliment dels seus drets.

28 de Maig: per què un dia
internacional de la salut de
la dona?
La documentalista del Centre d’Avaluacions i
Programes Sanitaris, Margarita López, va oferir
recentment una xerrada a la Federació de Sanitat sobre la necessitat de l’existència d’un dia
internacional de la salut de la dona, que cada
any se celebra el 28 de maig. La ponent va obrir
moltes reflexions entorn de la salut, les polítiques sanitàries i el cos de les dones.
Margarita López va denunciar que a les universitats s’estudiï del cos de la dona com s’estudia
el de l’home, amb l’excepció de l’aparell reproductor, quan el diferent sistema hormonal i la
diferent anatomia requereixen estudis diferenciats. Segons López, el nostre sistema sanitari
tendeix massa a convertir etapes com la menopausa o l’ancianitat en malalties que només es
tracten amb fàrmacs. La ponent va reivindicar
que les dones siguin responsables del seu cos,
ja que per saber de salut no cal ser metgessa
o infermera. López va puntualitzar que encara
que és més fàcil prendre una pastilla cal saber
realment què és millor per a la salut de cada
dona. Entre les idees que la ponent va exposar, també va destacar que ni el sistema ni el
personal sanitari tenen en compte les diferents
condicions socials, de càrregues de treball i de
vida de les dones, i que cal incentivar un tracte més humà. López va posar com a exemple
que si una dona i un home arriben a la consulta
dient que estan molt cansats, amb mal de cap,
la dona té molts números de sortir amb antidepressius, i l’home, amb unes vitamines.

Xerrada d’Els dilluns del
Cipri amb Oskar Lafontaine
La propera edició d’Els dilluns del Cipri tindrà
lloc un dijous, concretament el 7 de juny, i parlarem amb el polític alemany Oskar Lafontaine
sobre “L’esquerra europea”.
Lafontaine, dirigent del partit Die Linke
(L’Esquerra) i ministre de Finances amb el primer Govern del canceller Gerhard Schröder,
explicarà les propostes de l’esquerra alemanya
en relació amb el projecte d’una Europa social
i democràtica, en un moment de forta agressió
contra els drets i les condicions de la classe
treballadora.
Aquesta conferència, amb servei de traducció
simultània, es farà a les 18.00h a la sala d’actes
de la seu de CCOO de Catalunya a Barcelona
(Via Laietana, 16, planta baixa), i serà presentada per Joan Carles Gallego, secretari general
del sindicat.
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LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE CCOO DE CATALUNYA APROVA UNA RESOLUCIÓ EN
RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DELS PEATGES
Resolució
Els costos de la utilització de les
autopistes situades a casa nostra ha reactivat el debat sobre
els peatges i la seva gestió. Per
CCOO de Catalunya, aquesta
situació està relacionada directament amb el funcionament
del model socioeconòmic dominant, i tan sols es podrà superar
partint d’un procés de concertació ampli i ben estructurat, que
han de promoure les administracions, amb la participació de
tots els sectors implicats.
CCOO considera que Catalunya
ha patit un greuge pel que fa
a la inversió estatal en matèria
d’infraestructures aplicable a
les vies d’alta capacitat. Es pot
afirmar també que el sistema
impulsat pels diversos governs
de la Generalitat no ha resultat eficient ni equilibrat i que
requereix una reconsideració.
Així, entenem que es produeixin
moviments de reacció davant
la situació present, com la
constitució de la plataforma
#novullpagar, que qüestiona el
model actual.
La planificació i la gestió de les
infraestructures a Catalunya han
de fer possible avançar alhora
en la justícia social i la sostenibilitat ecològica, tot impulsant
un nou model productiu que
contribueixi a la sortida de la
greu crisi econòmica que estem
patint. Les dades sobre contaminació atmosfèrica de Barcelona
i dels municipis del seu entorn
apunten una evolució negativa
d’alguns indicadors preocupants. La gestió del peatges influeix sobre el trànsit de vehicles

i, per tant, sobre l’evolució de les
partícules i gasos contaminants,
aspecte que s’ha de considerar,
perquè el trànsit és un dels principals focus d’aquestes emissions. El Govern està obligat a
presentar un nou pla de control
de la qualitat de l’aire, cosa que
encara no ha fet.
L’escassetat actual de recursos
públics no aconsella en aquests
moments destinar-los al rescat
de peatges ni assumir nous
descomptes indiscriminats. Des
de CCOO de Catalunya mostrem
la nostra preocupació en relació
amb les propostes que pretenen
avançar en aquesta direcció,
fet que afebliria encara més la
capacitat d’inversió pública i de
protecció social.
Des de CCOO de Catalunya entenem que el sistema de peatges actual ha de ser transformat
veritablement en un instrument
que serveixi per incentivar l’ús
sostenible del cotxe. Els peatges
han d’evolucionar a fi d’actuar
com a elements reguladors de
la mobilitat, especialment a
l’entorn de les grans ciutats, i
han de contribuir a satisfer les
grans despeses d’explotació,
seguretat i manteniment que té
la xarxa viària catalana.
CCOO de Catalunya recorda que
el Parlament de Catalunya ja va
assumir elements per permetre
el canvi de model de gestió de
les autopistes. La Llei de mobilitat del 2003, aprovada per unanimitat, va establir, entre altres
mesures, que el Govern havia de
presentar un pla d’ordenació del

sistema de peatges. S’ha superat
amb escreix el termini que s’hi
fixava, d’un any. Reivindiquem
un cop més el desenvolupament d’aquesta Llei i la regulació del seu finançament, encara
pendent.

• La incentivació progressiva de
l’ús de vehicles menys contaminants (fent prevaldre els de
baixes emissions i gravant els
de més impacte, especialment
a l’entorn de zones amb pitjor
qualitat de l’aire).

CCOO de Catalunya proposa
que la reversió de peatges parteixi de noves fonts de finançament (com la transposició de la
directiva Eurovignette, ja aplicada a set estats de la UE), de les
aportacions estatals encara pendents de materialització i del
resultat de la negociació amb
les empreses concessionàries.
Mentrestant, caldria aplicar
correccions al sistema actual de
descomptes als peatges:

Es fa necessari incrementar
les inversions de les empreses
concessionàries en la seguretat
i el manteniment de la xarxa
viària catalana, atès el preocupant increment de la mortalitat
a les nostres carreteres que s’ha
constatat durant els darrers
mesos. Aquesta situació fa
augmentar els riscos en els
desplaçaments a la feina i, de
manera més concreta, en el cas
dels companys i companyes del
sector del transport.

• L’establiment d’ajuts per a persones en situació d’atur, com a
part de les polítiques de responsabilitat social de les empreses
concessionàries i de manera
similar als que hi ha al transport
públic o per a l’abastament
d’aigua en certs municipis.
• La valoració addicional de
criteris de territorialitat en els
descomptes, tot considerant
l’existència, o no, de sistemes
alternatius de transport públic
i la capacitat de les vies secundàries en el cas de la mobilitat
obligada.
• La bonificació de l’alta ocupació i la recurrència també durant
els caps de setmana i els dies
festius per desplaçaments per
raó de feina.
• La defensa d’un únic model
a tota la xarxa catalana, tot
incloent-hi bonificacions a les
autopistes de titularitat estatal.

CCOO de Catalunya rebutja
les actituds provocadores
cap al col•lectiu d’operaris
d’autopistes, que han generat
tensió i fins i tot situacions conflictives. Aquests treballadors i
treballadores no són els responsables del model de funcionament actual d’aquestes vies. Per
això, valorem positivament la
crida en aquesta direcció que
s’ha realitzat conjuntament
entre els diversos col•lectius
implicats. La declaració resultant
és un bon exemple de diàleg i
respecte mutu, fet destacable
en moments complicats com el
present.
Comissió Executiva
CCOO de Catalunya

