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NOVA EDICIÓ: TREBALLAR a Alemanya (Informa’t a la pàgina 3)
CCOO de Catalunya comença la
commemoració dels 50 anys de la seva
fundació el proper 20 de novembre
El proper dijous, 20 de novembre, es compleixen 50 anys de la fundació de CCOO de Catalunya.
Va ser l’any 1964 quan la parròquia barcelonina de Sant Medir va acollir uns 300 enllaços sindicals i treballadors i treballadores de diferents sectors que van celebrar una assemblea en què
es va crear formalment la primera Comissió Obrera de Barcelona i es va aprovar una històrica
plataforma reivindicativa. Us animem a participar en els actes de celebració que començaran
el proper dijous i que arribaran fins al Primer de Maig de l’any 2015.

Programa de la jornada del
20 de novembre del 2014
anys
construint
presents i futurs

10.30 h. Acte institucional a la parròquia de Sant Medir del barri de Sants
de Barcelona. Allà tindrà lloc la col·locació d’una placa commemorativa a la
façana de l’església.

12.30 h. Acte d’inauguració de l’exposició “CCOO: 50 anys d’història de Catalunya (1964-2014)”, que
tindrà lloc al Museu d’Història de Catalunya. Durant tres mesos es podrà visitar aquesta exposició, que
mostra el paper de CCOO en la construcció de la Catalunya actual, com ha influït en el passat i en el
present, i com es vol projectar en el futur.
18.30 h. Acte institucional del 50è aniversari de CCOO de Catalunya, que es durà a terme a L’Aliança
del Poblenou de Barcelona. Aquest acte vol constituir un reconeixement social i institucional del paper
de CCOO de Catalunya durant les darreres cinc dècades.
Per a qualsevol dubte o consulta que tingueu sobre aquesta celebració, podeu trucar al telèfon 93 481
29 10 o enviar un correu a cultura@ccoo.cat.

editorial
ÉS L’HORA DEL DEBAT
SOCIAL
L’èxit de participació de la jornada del 9 de
novembre és la demostració que una part
important del poble de Catalunya té molt clar
que vol decidir el seu futur.
El problema és polític i la solució només pot
venir de la política i donant veu a la ciutadania, amb una consulta de veritat, amb plenes
garanties democràtiques i validesa jurídica i
amb un debat previ sobre el país que volem.
Però les reaccions autoritàries i enrocades
del Govern del PP sembla que ho posaran
difícil i allargaran la situació de bloqueig.
Ara cal que el debat nacional no continuï focalitzant tota l’atenció política i vagi al costat del debat social. L’atur, la pobresa i les
desigualtats necessiten respostes urgents i
no poden esperar que es resolgui la relació
entre Catalunya i Espanya.
I volem decidir-ho tot. Cal desplegar la Llei
de consultes perquè la ciutadania també pugui decidir sobre les qüestions socials i polítiques que l’afecten i que tenen a veure amb
el model de país com l’educació, la salut, els
serveis públics…

CCOO denuncia que 82.300 persones han perdut prestacions o subsidis per atur
mentre creix el nombre de persones sense feina
CCOO ha analitzat amb detall les dades d’atur
registrat i afiliació a la Seguretat Social d’octubre
del 2014. El sindicat denuncia que 82.300 persones han perdut prestacions o subsidis per atur
mentre creix en 11.000 el nombre de persones
sense feina a l’octubre. Una part important de
la reducció de l’atur el darrer any es concentra
en la construcció i en la sortida de persones immigrants, i no en nous llocs de treball. A més,

l’afiliació a la Seguretat Social cau en 4.504 persones a Catalunya respecte al setembre, i el 88%
dels nous contractes són temporals.
El nombre de persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball a Catalunya s’ha reduït respecte del mes d’octubre del
2013. Des de juliol del 2013 hi ha una reducció
interanual de les xifres de persones inscrites com
a demandants d’ocupació, però recordem que no

comptabilitza qui, tot i no tenir feina, no està inscrit a les oficines de treball, qui està realitzant un
curs de formació o qui està afectat per un ERO de
reducció de jornada o de suspensió, entre altres
causes. No en tots els casos aquesta reducció es
tradueix directament en creació de llocs de treball.
Teniu tota la informació en aquest enllaç:

http://bit.ly/1wZZGCC

www.ccoo.cat

2
Núm. 207 - divendres, 14 de novembre de 2014

CCOO de Catalunya i el Sindicat de
Mossos d’Esquadra acorden la
desvinculació de les dues organitzacions
Fa 8 anys que CCOO de Catalunya i l’SME van acordar iniciar una relació de col·laboració i de treball
conjunt que ambdues organitzacions valoren satisfactòriament.
Malgrat la col·laboració establerta en aquests anys,
ambdues organitzacions han constatat que no és
possible avançar en la integració efectiva i, per tant,
acorden portar a terme la desvinculació plena de les
dues organitzacions, la qual cosa tindrà lloc durant
els propers dies.

Convocada vaga a Correos el 27 de
novembre
CCOO, juntament amb altres organitzacions sindicals, ha convocat vaga a Correos el proper 27 de
novembre, així com concentracions i aturades que
començaran el 18 de novembre a Girona i continuaran el proper 24 a Barcelona i el 25 de novembre a
Tarragona. La mobilització té l’objectiu de protestar
contra les retallades salarials, la pèrdua d’ocupació
amb la supressió de 14.000 llocs de treball en els
propers 5 anys i la pèrdua de drets laborals i socials, entre d’altres. Aquesta convocatòria es fa en
un moment en què tenen lloc les negociacions d’un
nou conveni i acord general amb propostes molt
negatives per part de la direcció de l’empresa.

FESTES OFICIALS A CATALUNYA L’ANY 2015

1 gener - Cap d’Any
6 gener - Reis
3 abril - Divendres Sant
6 abril - Dilluns de Pasqua
1 maig - Festa del Treball
24 juny - Sant Joan
15 agost - l’Assumpció
11 setembre - Diada Nacional de Catalunya
12 octubre - Festa Nacional Espanya
8 desembre - la Immaculada
25 desembre- Nadal
26 desembre - Sant Esteve
Al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la
del 17 de juny (Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades es fixaran dues
festes locals retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

CCOO s’implica en els conﬂictes a
A. J. Ruz, Boí Taüll, Chupa Chups i RTVE
CCOO s’ha implicat en la defensa de les condicions laborals i els llocs de treball en diferents
conflictes que tenen lloc aquests dies. El sindicat
ha condemnat les coaccions i amenaces de mort
que han rebut alguns treballadors de l’empresa
de recollida de residus A. J. Ruz, que es troben
en vaga contra la repressió sindical a l’empresa
amb acomiadaments inclosos. CCOO també dóna
suport a la plantilla de Boí Taüll, que fa vaga per
reclamar el cobrament dels salaris impagats i la
millora de la seguretat a la feina. El sindicat també
ha mostrat el seu rebuig davant l’anunci de Chupa Chups d’acomiadar 57 treballadors. Finalment,
CCOO ha convocat aturades parcials al centre de
la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola a Sant
Cugat, el proper 21 de novembre, per reclamar el
manteniment de la producció en aquest centre i
assegurar el seu futur.

CCOO convida a participar en els actes i les mobilitzacions
convocades al voltant del 25-N, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones
CCOO de Catalunya considera fonamental la implicació de tota la societat en la lluita contra la
violència de gènere. En aquest sentit, el sindicat
fa una crida a la participació en els actes i les
mobilitzacions organitzades amb motiu del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, que se celebra cada any el 25
de novembre. Aquestes són algunes cites que recomanem que tingueu en compte.
X Fòrum contra les Violències de Gènere
Des d’ahir dijous, avui, 14 de novembre i demà,
dissabte 15, l’Espai Francesca Bonnemaison, ubicat al carrer Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona,
acull el X Fòrum contra les Violències de Gènere,
organitzat per la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere, de la qual forma part CCOO
de Catalunya. En aquest fòrum trobem grups de
treball o taules de debat sobre temes com el tractament de les notícies de violència de gènere als
mitjans de comunicació, les microviolències en la
vida quotidiana de les dones o la violència de gènere a Europa i a l’Estat espanyol, entre d’altres.
Demà tindran lloc, a partir de les 10 del matí, vuit
activitats simultànies dirigides a la població en
general, una d’elles a càrrec de CCOO de Catalunya sobre drets laborals i de seguretat social de
les víctimes de violència de gènere.
Concentració a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona el proper dilluns 17 de novembre
Cada tercer dilluns de mes, la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere organitza
una concentració a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona per retre homenatge a les dones que

han estat assassinades a causa de la violència de
gènere a tot l’Estat.
Cada mes, una de les entitats adherides a la
Plataforma organitza la concentració amb diferents activitats de rebuig a la violència de gènere.
Aquest mes és CCOO de Catalunya l’entitat encarregada de la convocatòria del proper dilluns,
17 de novembre. A les 8 del vespre tindrà lloc la
concentració en què participarà el nostre secretari general, Joan Carles Gallego.
Manifestació el 25 de novembre
En el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, el 25 de novembre,
la Xarxa de Dones Feministes ha organitzat una
manifestació que començarà a Canaletes i anirà
fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. La
manifestació està convocada a les 7 del vespre.

agenda carregada d’eleccions sindicals
Aquesta tardor ha començat el període de màxima concentració d’eleccions sindicals i les properes setmanes l’agenda de CCOO està carregada de processos electorals a les empreses. Destaquem les eleccions que tindran lloc el 18 de novembre en el sector de grans magatzems, el 21
es vota als centres Carrefour i a Paradors de Turisme; el 24, a Leroy Merlín i a Repsol Química;
el 26, en el sector de caixes d’estalvis, i el 29, a Repsol Petro i a la gran empresa química
Bayer. En els darrers dies hem conegut resultats molt destacats per al nostre sindicat, com la
victòria a l’empresa Damm del Prat de Llobregat, on CCOO ha obtingut 9 delegats per 4 la UGT, o a
l’Ajuntament de Gavà, on CCOO obté 4 delegats, per 3 la UGT i 2 l’SPPME. Finalment, cal destacar
també que CCOO entra per primera vegada al comitè d’Starbucks amb 4 delegats i s’apropa a
Fetico, que en té 6 i supera la UGT, que es queda amb 3 delegats després de perdre’n 5.
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Obert el termini d’inscripció a les sessions informatives d’una
nova edició del projecte Treballar i Estudiar a Alemanya
La Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto de CCOO de Catalunya i la Cambra d’Oficis de Colònia han presentat, per tercer any consecutiu,
un nou projecte que té com a objectiu incorporar vint persones a un lloc de formació dual a Alemanya, per assolir competències professionals i
accedir així a una ocupació de qualitat.
La formació dual és una modalitat de formació professional que es realitza a l’empresa i en un centre educatiu. Les empreses s’encarreguen dels aspectes pràctics de l’ocupació i el centre de formació professional imparteix un ensenyament en què es treballen els aspectes teòrics de la professió.
Aquest projecte de mobilitat té una durada de tres anys en règim de formació dual (3-4 dies de formació a les empreses i la resta al centre de
formació). El període formatiu està finançat al 100%, i inclou estudis tècnics, complements d’alemany i tutor pedagògic.

REQUISITS PER PARTICIPAR AL PROGRAMA
• Joves aturats entre 18 i 27 anys.
• Ser ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o tenir permís de treball
vàlid a la Unió Europea.
• Títol d’educació secundària obligatòria, de cicle formatiu de grau mitjà
o de cicle formatiu de grau superior.
• Carnet de conduir.
• Capacitat d’organització i autonomia.
• Interès en Alemanya, el seu idioma i la seva cultura.

QUÈ OFERIM?
• Formació 100% subvencionada de dos cursos: un curs inicial de 60
hores i un curs final de 600 hores.
• Una vegada a Colònia, l’aprenent o aprenenta rebrà mensualment
les ajudes del programa a través de dues entitats: per un costat, de
l’empresa, i, per un altre costat, del Govern alemany. Aquestes ajudes
sumen un total de 818 € mensuals.
• En aquest període, l’aprenent o aprenenta haurà de complementar
la seva formació en llengua alemanya. Aquesta formació es realitzarà
durant una tarda a la setmana i dissabtes al matí.
• L’aprenent o aprenenta està assegurat i cotitza a la Seguretat Social
des del primer dia que comença la formació dual a Colònia.
• Amb aquest salari, els aprenents i aprenentes hauran de pagar el seu
allotjament, els menjars i les despeses personals.

NOMBRE I PERFILS PROFESSIONALS DEMANATS
10 tècnics o tècniques de neteja de superfícies i mobiliari: realitza
tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionant les tècniques, els utensilis, els productes i les
màquines per garantir la higienització, la conservació i el manteniment.
5 tècnics o tècniques instal·ladors d’electricitat: realitza tasques de
muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas i complint
la normativa vigent.
5 tècnics i tècniques instal·ladors en producció de calor (climatització i aigua): realitza tasques de muntatge, manteniment i reparació
d’instal·lacions de climatització i aigua, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas i complint la normativa vigent.

ON I QUAN ES FARAN ELS CURSOS
Es faran dos cursos inicials: un a les instal·lacions de la Fundació per a
la Formació i l’Estudi Paco Puerto de Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a
planta) i un altre a Cornellà de Llobregat (carrer de Sevilla, 11-13).
Aquests dos primers cursos inicials de 60 hores començaran el proper 8
de gener del 2015 i finalitzaran el 23 de gener del 2015.

PROCÉS
Finalitzat aquest curs inicial de 60 hores, es farà la selecció dels candidats i candidates per al següent curs d’alemany de 600 hores, que es
realitzarà de febrer a juliol del 2015. Es valorarà la competència lingüística per assolir el nivell B1 d’alemany i el perfil professional.
Es realitzarà també una entrevista personal amb la participació de la
Cambra d’Oficis de Colònia. Una vegada entrevistats els candidats i candidates, es comunicaran les persones que han estat seleccionades així
com les que formaran part de la llista d’espera.

T’INTERESSA?
Inscriu-te a qualsevol de les dues sessions informatives que
realitzarem els següents dies:
Sessió informativa de Barcelona. Dia 10 de desembre, a les 12 h,
a l’edifici de CCOO de Catalunya (Via Laietana 16-18, 1a planta,
sales 11-12-13). Per tal de poder assistir-hi, t’has de preinscriure
al següent enllaç:
https://fundaciopacopuerto.cat/curso/estudiar-i-treballar-a-alemanya-57107

Sessió informativa de Cornellà. Dia 11 de desembre, a les 12 h,
a l’edifici de CCOO del Baix Llobregat (carretera d’Esplugues,
68). Per tal de poder assistir-hi, t’has de preinscriure al següent
enllaç:
https://fundaciopacopuerto.cat/curso/estudiar-i-treballar-a-alemanya-57108

Si tens qualsevol dubte sobre el projecte, pots dirigir-te a
l’adreça de correu electrònic fppuerto@ccoo.cat amb l’assumpte
“Projecte Mobipro-UE”.
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LA NOSTRA
GENT
La resolució de problemes i l’assessorament sindical avalen
la feina del comitè al Grup Consist
Les eleccions sindicals del 2011 van ser les primeres
amb candidatura de CCOO al Grup Consist, i es van
guanyar. D’un comitè de 9, CCOO va obtenir 6 delegats i
delegades. El motiu de l’èxit electoral no va ser cap altre que les ganes de canvi que necessitava la plantilla.
La candidatura de CCOO no es va complicar en grans
programes, sinó que va introduir a la feina diària les
necessitats dels treballadors i treballadores: la transparència, l’assessorament, l’anàlisi de
les queixes de la plantilla, la canalització dels problemes…
Les delegades i delegats destaquen l’actitud de l’empresa, que sempre ha estat de
col·laboració, i també la feina del Comitè de Seguretat i Salut, especialment en el tema dels
gasos, ja que ha aconseguit un canvi de màquines, i les actuals són molt més saludables
per als treballadors i treballadores. Així mateix, s’ha aconseguit millorar la ventilació de les
instal·lacions.
L’empresa Grup Consist, SA, està situada a Agramunt. Va ser fundada l’any 1957 i es dedica
a la fabricació de sacs i bosses de paper i a l’extrusió i l’elaboració de bosses i sacs de
plàstic. En aquests moments, l’empresa té 205 treballadors i treballadores que destaquen el
caràcter familiar de l’empresa, la qual dóna feina a molts veïns i veïnes d’Agramunt, Tàrrega
i Balaguer.

les entitats socials
denuncien que la
resposta del govern
català davant la
pobresa energètica
és insuﬁcient
Davant de la proposta del Govern de crear
un fons econòmic per solucionar la pobresa
energètica, diferents entitats socials han
presentat un conjunt de mesures urgents i
necessàries que permetin eradicar aquesta
problemàtica amb garanties.
El passat 7 de novembre, un conjunt
d’organitzacions que lluiten contra la pobresa energètica, entre elles CCOO de Catalunya, han presentat un conjunt de mesures
amb l’objectiu de lluitar contra la problemàtica d’una manera estructural, ja que les
mesures presentades pel Govern català són
insuficients i es giren d’esquena a òrgans encarregats de millorar les respostes a aquest
fenomen social.

Danielle Verstegen, delegada de Serveis de CCOO de
Catalunya a l’Hotel Hilton de Barcelona
¿Por qué eres delegada de CCOO?
Pienso que ante las injusticias no podemos callar y hay que actuar.
Para mí no es extraño, ya de niña no soportaba ver como algunos
niños abusaban de aquellos que estaban en posición de inferioridad
utilizando su fuerza física o verbal. No podía quedarme pasiva al
verlo y salía en su defensa.
Hoy en día las empresas han obtenido, durante los años de la crisis económica, más
poder, que nos ha restado algunos derechos que habíamos conseguido, pero quedan muchos
otros que necesitan ser protegidos. ¡Dónde mejor defenderlos que desde el Comité de CCOO!
Yo quería participar y ser una voz más cuando otros no pueden, por eso soy delegada de
CCOO.
CCOO ha demostrado durante mucho tiempo ser la voz de los trabajadores y trabajadoras, ya
que pone los intereses de las personas en primer lugar, escucha, aconseja, nos acompaña, a
cada uno de nosotros, cuando lo necesitamos, negocia con la empresa para conseguir el bien
común. ¡Ha sabido luchar por nuestros derechos y puestos de trabajo!

Les entitats socials reclamem al Govern que
faci una aposta ferma i decidida, i que exigeixi a les empreses subministradores que
es facin responsables de l’assumpció de
les factures i dels rebuts impagats, considerant les següents mesures urgents que,
amb l’arribada d’aquest hivern, ja haurien
d’estar en funcionament. Veiem necessària
l’aplicació del principi de precaució, amb el
qual les empreses no podran tallar el subministrament sense el permís dels serveis socials; la transparència en els talls amb informació recollida a l’Idescat; l’agilització dels
tràmits aplicant mecanismes d’urgència, i
l’impuls d’una campanya de comunicació a
les famílies vulnerables i als serveis socials a
través dels rebuts i les cartes.
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El nou Pla de millora de qualitat de l’aire
Albert Vilallonga
Tècnic de Mobilitat, ISTAS-CCOO

Així, malgrat que no n’estem satisfets del tot, reconeixem que ara
mateix el PMQA assumeix mesures que fa temps que proposem
des del món sindical:

El transport de persones i mercaderies s’ha convertit en un dels
principals focus d’emissors de gasos i compostos contaminants, a
causa de la seva forta dependència dels combustibles fòssils. A les
grans àrees urbanes, el trànsit de vehicles és el gran responsable
de la generació de partícules i òxids de nitrogen, amb greus afectacions per a la salut de les persones.
Recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla de millora de qualitat de l’aire (PMQA). Aquest és el segon pla d’aquest
tipus que es desenvolupa, es concentra en un àmbit territorial que
comprèn 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, i
té com a objectiu reduir la contaminació atmosfèrica per sota del
valor límit que estableix la Unió Europea.
A grans trets, des de CCOO hem fet una valoració negativa del
PMQA. La gravetat del problema que tracta no es correspon amb
les mesures aprovades ni amb els pressupostos previstos. Cal recordar que moren moltes més persones com a conseqüència de
la mala qualitat de l’aire que pels accidents de trànsit. Tot i aquest
punt de vista, des del nostre sindicat intentem contribuir a impulsar aquelles actuacions que poden influir positivament en el problema.
En aquesta línia, des de CCOO vam presentar al·legacions a la
primera proposta de PMQA, que van ser parcialment recollides.
Fèiem una especial referència a la reducció de les emissions de
contaminants associades a la mobilitat dels treballadors i treballadores en l’accés als centres de treball, avançant cap un model més
sostenible i segur.

Millorar els autobusos tipus llançadora per connectar amb les
estacions de serveis públics.
Millorar els serveis d’autobusos urbans i interurbans existents.
Crear la figura d’un gestor de la mobilitat.
Facilitar títols de transport als treballadors i treballadores.
Proporcionar informació clara de l’oferta de transport públic.
Promoure el cotxe compartit.
Gestionar l’aparcament del centre de treball amb criteris de
mobilitat sostenible.
Facilitar bicicletes als treballadors i treballadores per desplaçar-se fins a les estacions de servei públic.
Proporcionar aparcaments segurs i serveis complementaris
per a bicis.
Finançar part de les actuacions del pla de mobilitat del polígon on s’ubica el centre.
Garantir l’accessibilitat en els itineraris d’accés a peu a l’interior
dels recintes.
Una de les nostres reivindicacions principals va consistir en
l’elaboració de plans de mobilitat als centres d’activitat dels 40
municipis esmentats que comptin amb 500 treballadors o treballadores o més. Aquesta va quedar recollida al document final.
Tot i així, la implementació d’aquestes mesures no és pas automàtica, ni de bon tros. Cal continuar lluitant, una a una, per ferles possibles. Hem guanyat, això sí, un suport important a l’hora de
reivindicar i exigir l’aplicació d’unes mesures que són oficialment
assumides.
Ara estem obligats com a sindicat a difondre aquesta mesura i
a donar tot el suport i col·laborar amb els nostres delegats i delegades perquè se’n surtin, impulsant els plans i negociant-ne la
implantació. Tot plegat, es tracta d’una oportunitat més per aprofundir en la tasca de CCOO com un instrument útil al servei de
les persones treballadores, tant des del punt de vista de les seves
condicions de treball com de la qualitat de l’entorn ambiental.

