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En marxa la segona fase de l’Assemblea
sindical oberta de CCOO de Catalunya
El 15 d’octubre ha començat la segona fase, en la qual pots escollir les 25 propostes més destacades
segons el teu parer. Tens temps fins el 25 d’octubre.

JA POTS VOTAR AQUÍ: http://bit.ly/1G3cFe1
El dissabte 7 de novembre, a partir de les 10 h, tindrà lloc l’assemblea final al
pavelló poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià del Besòs. Apunta’t aquesta data
a la teva agenda i participa-hi.

L’Assemblea sindical oberta ha demostrat ser un
mecanisme de participació més obert, dinàmic i
àgil que no pas un congrés, que segueix un esquema a partir del qual la direcció diu i la gent
es posiciona al voltant del que es proposa. Amb
l’Assemblea sindical oberta tothom situa els elements que considera fonamentals i això permet
al sindicat percebre les diferents sensibilitats,
com la gent vol afrontar els diversos problemes
relacionats amb la participació, els continguts de
la negociació o quins són els seus temes prioritaris. L’Assemblea sindical oberta s’ha organitzat
en tres fases. La primera fase ha tingut lloc entre
els mesos de maig i setembre amb una important
participació mitjançant enquestes, debats, seminaris, entrevistes i assemblees.
L’enquesta ha estat emplenada per 6.000 persones, un 10% de les quals són persones no afiliades.
En l’àmbit dels debats i les assemblees (més de
110 actes), hi han participat més de 3.000 persones i s’hi han recollit totes les opinions i propostes, que, agrupades en 100 propostes, passaran
a la fase 2, de votació.
Les opinions (ordenades per cada eix temàtic) i
les actes de les reunions es poden consultar a la
pàgina web ccoo.cat/assembleaoberta.

FASE 2: VOTACIÓ
La segona fase és la de selecció de propostes
mitjançant la votació de les recollides en la fase
de debat.
La votació es farà a través de la web de
l’Assemblea sindical oberta (tal com es va fer amb
les enquestes) entre els dies 15 i 25 d’octubre.
El debat s’ha recollit en 100 propostes organitzades en els 5 eixos temàtics de l’Assemblea
sindical oberta (20 propostes per cada eix). Cada
persona haurà de triar 5 propostes per cada un
dels eixos. Les propostes més votades es portaran a l’assemblea del 7 de novembre per a la
seva priorització.
FASE 3, 7N: PRIORITZACIÓ I VALIDACIÓ
La tercera fase es farà en assemblea final que
tindrà lloc el 7 de novembre al Pavellò poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià del Besòs, a partir
de les 10 h.
Les persones participants a l’assemblea hauran
d’ordenar les 25 propostes més votades a la fase
2, organitzades en els 5 eixos, per decidir amb
quina prioritat volem que s’apliquin.
La votació es farà en un full que ompliran totes
les persones a l’inici de l’assemblea perquè els
resultats puguin ser validats en el mateix acte.
La direcció del sindicat assumirà el resultat de
l’assemblea i establirà les formes per dur a terme
les propostes.

editorial
Alerta amb
els accidents
laborals
Les notícies de persones mortes com a conseqüència d’un accident laboral comencen
a ser habituals. Faurecia, Forestal Porta, La
Vimetera, Cobra, Desfercarn, Mecàniques
Hober… són empreses que en el darrer
mes i mig han patit accidents mortals, i això
no és casualitat.
Però què hi ha darrere dels accidents laborals? En tots els casos hi podem trobar
manca de mesures de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses; falta
de controls de l’Administració mitjançant
les actuacions de la Inspecció de Treball, i
precarietat laboral i empitjorament de les
condicions laborals dels treballadors i les
treballadores.
Aquesta és una altra derivada de la reforma laboral,
de la desregulació del
mercat de treball, de
la subcontractació
en cadena i de
les polítiques
de retallades
i privatitzacions. Llargues jornades laborals, augment de ritmes
de treball, pressions i estrès laboral, accidents in itinere… tot això acompanyat de
la disminució de les mesures de prevenció i
dels controls de l’Administració.
Tot plegat una combinació mortal.

Visita el web i participa:
http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/

www.ccoo.cat
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Continuen les mobilitzacions del sector
del muntatge i el manteniment elèctric
Davant el bloqueig de les negociacions de
la taula del sector auxiliar del muntatge i el
manteniment elèctric per part de la patronal
i les empreses del sector, les federacions industrials de CCOO i UGT han convocat noves
mobilitzacions. Es reclama a l’elèctrica que
s’impliqui en el procés de negociació per regular aquest sector, que està excessivament
precaritzat per les polítiques d’externalització
i la falta d’inversions d’Endesa, per la irresponsable explotació del negoci per part de les
empreses contractistes i per la falta de control
i regulació de l’Administració d’un sector que
és estratègic.
En la darrera reunió de la taula negociadora, la
patronal sectorial ADEMI va manifestar que no
vol continuar negociant si no hi ha una major
implicació per part d’Endesa en aquest procés
de regulació sectorial; per la seva part, Endesa
ja ha deixat clar que no s’hi pensa implicar.

La direcció de Valeo Clima deixa sense
efectes l’ERO
La direcció de Valeo ha deixat sense efectes
l’ERO per traslladar l’activitat productiva i tancar la planta de Martorelles. Aquesta bona notícia és fruit de la demanda judicial de conflicte
col·lectiu presentada per reclamar la nul·litat
d’aquest ERO. Avui la direcció de l’empresa ha
convocat una reunió amb el comitè. CCOO valora molt positivament la notícia i destaca que
és resultat de la gran mobilització que estan
duent a terme els treballadors i les treballadores de Valeo des del mes de juliol.

CCOO vol desbloquejar el conveni de
pastisseria, brioixeria i confiteria de
la província de Barcelona
CCOO i UGT no descarten convocar mobilitzacions davant la postura intransigent de la patronal en la negociació del Conveni col·lectiu
de pastisseria, brioixeria i confiteria de la
província de Barcelona. Les propostes de la
patronal són retallades de drets i un augment
salarial que és un insult per als treballadors
i treballadores del sector, i més si tenim en
compte que aquest conveni col·lectiu fa tres
anys que està congelat, sense cap mena
d’increment salarial, amb el que això suposa
de pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors i treballadores.

Concentració de delegats i delegades en
la Jornada Mundial pel Treball Digne
Cada 7 d’octubre des de l’any 2008 se celebra, a
proposta de la Confederació Sindical Internacional
(CSI), la Jornada Mundial pel Treball Digne. El passat dimecres, 7 d’octubre, els sindicats CCOO, UGT
i USOC, i les fundacions Pau i Solidaritat (CCOO) i
Sindicalistes Solidaris (UGT) van realitzar una concentració de delegats i delegades a Barcelona, a la
plaça d’Antonio López.
Tal com també es va fer el 2010 al mateix lloc, en
aquesta concentració es va denunciar l’elogi a la
figura de López, primer marquès de Comillas, que
es va enriquir amb el tràfic d’esclaus. En aquest
sentit, s’ha reclamat a l’Ajuntament de Barcelona
l’eliminació de l’estàtua de l’esclavista i el canvi de
nom de la plaça amb la proposta de plaça de Rana
Plaza, el lloc de Bangladesh on l’any 2013, arran

de l’esfondrament de l’edifici d’una empresa tèxtil,
van morir 1.127 treballadors i treballadores i en van
resultar ferits més de 2.400.
Aquest dia es reivindica, a tot el món, un treball
digne i el ple respecte als drets dels treballadors i
treballadores.

Antònia Pascual substitueix Cristina Faciaben al
capdavant de la Secretaria de Socioeconomia
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha escollit Antònia Pascual
com a nova secretària de Socioeconomia en substitució de Cristina Faciaben, que ha estat nomenada Secretària d’Internacional i Cooperació
de la Confederació de CCOO d’Espanya.
L’Antònia va néixer a Barcelona el 1955, al si d’una família vinguda
d’Andalusia, fugint de la persecució dels franquistes i de la fam. Va
estudiar comerç mercantil i als 17 anys va començar a treballar en
una empresa de confecció,
confecc a Barcelona. És afiliada de CCOO des de l’any 1977. Ha estat membre de la direcció del Sindicat del Tèxtil de Barcelona en els primers anys, i l’any 1986 va ser elegida
secretària d’Organització de la Federació Tèxtil-Pell fins a l’any 1994.
Aquell any es va fer la fusió amb la Federació de Químiques, de la qual va sorgir FITEQA i on va ser
elegida secretària d’Organització, càrrec que va exercir fins a l’any 1996. En aquell moment va passar a ser la responsable de Formació Ocupacional i Contínua a la Secretaria d’Ocupació i Formació,
anys en què va fer el Màster en Formació, expert europeu, per la UPC. L’any 2008 va rebre la Medalla
President Macià, al mèrit al treball, a proposta de CCOO. En els darrers anys també ha estat responsable de Polítiques Actives i Formació Professional.
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CCOO de Catalunya fixa els objectius de la
negociació col·lectiva per al 2016
El passat 2 d’octubre va tenir lloc la jornada
anual de negociació col·lectiva, en la qual CCOO
de Catalunya va fer balanç de la situació i es va
marcar els objectius estratègics per al 2016.
En una anàlisi compartida àmpliament per tota
l’organització, es va destacar que començava un
nou període de negociació col·lectiva i que estem
començant a sortir d’uns llargs anys de recessió
i es recupera el camí de creixement, encara que
és incipient i es caracteritza per la incertesa de
futur. Aquest llarg període de recessió econòmica
i els efectes de l’última reforma laboral han contribuït a una transformació profunda del nostre
sistema de relacions laborals. En efecte, s’ha posat en qüestió la mateixa negociació col·lectiva i
el nostre poder contractual com a sindicat, amb
la devaluació de salaris, la precarització de
l’ocupació i de les condicions de treball, tant als
treballadors i treballadores, que s’han mantingut
en el mercat laboral, com als que van perdre la
feina i s’hi han tornat a reincorporar.
Creixement de salaris i recuperació del
consum
Aquesta nova etapa de creixement econòmic ha
de contenir un creixement salarial coherent, que
faciliti la recuperació del consum. Per tant, la demanda interna i l’activitat econòmica en darrer
terme haurien d’ajudar a consolidar el creixement i a millorar el treball i la seva qualitat.
Per afrontar aquesta nova etapa de creixement
econòmic la negociació col·lectiva ha de prioritzar la recuperació del poder adquisitiu dels salaris perduts en els anys de recessió, i, a la vegada,
ha d’implicar-nos encara més en la lluita contra
la desigualtat i la bretxa salarial de gènere.
Des de CCOO, també caldrà fer esforços en
l’àmbit de l’ocupació per frenar la seva precarització, tenint en compte l’alta temporalitat i l’alta

parcialitat de la contractació que es realitza. I tot
això sense oblidar la millora de les condicions de
treball, l’ampliació de la cobertura dels convenis
col·lectius per arribar a més treballadors que encara no en tenen, la recuperació d’àmbits de negociació que hem perdut, la individualització de
les condicions de treball i el fre al poder empresarial en tots aquells àmbits que puguin afectar
els treballadors i treballadores.

Signatura del conveni de lleure educatiu

Més a prop l’Acord interprofessional de
Catalunya
Per assolir aquests objectius és essencial tenir en
compte el recent III Acord per l’ocupació i la negociació col·lectiva a escala estatal (AENC). CCOO
espera que a Catalunya, quan s’iniciï l’elaboració
de les plataformes dels convenis col·lectius, es
compti ja amb l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) per orientar i articular la negociació col·lectiva, que ha de dotar de contingut el
marc català de relacions laborals. En els últims
dies s’han fet passos importants en les negociacions. Ja s’han tancat els temes més complicats
(estructura de la negociació col·lectiva, inaplicacions, ultraactivitat, observatori de negociació
col·lectiva, política salarial, etc.). En els propers
dies es podria estar en disposició d’abordar la
redacció final.

CCOO reclama al nou
Parlament l’aplicació
urgent d’un pla de
xoc contra l’atur, la
precarietat, la pobresa i
les desigualtats
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya,
màxim òrgan de direcció del sindicat entre
congressos, ha aprovat en la seva darrera
reunió, celebrada el 7 d’octubre, reclamar al
nou Parlament, sorgit de les darreres eleccions del 27 de setembre, l’aplicació urgent
d’un pla de xoc contra l’atur, la precarietat, la
pobresa i les desigualtats. Aquest pla de xoc
ha de donar respostes urgents a la situació
d’emergència social que viu la majoria de
la ciutadania catalana i que no pot esperar.
CCOO vol participar amb les seves propostes en la construcció d’una Catalunya social
cohesionada.
CCOO insta el Parlament que reprengui amb
rapidesa l’acció legislativa que doni resposta
als problemes de la gent. En aquest sentit,
el sindicat reclama al nou Parlament allò que
estava pendent abans de la seva dissolució,
molt especialment la tramitació urgent de la
renda garantida de ciutadania.
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya
destaca que ha fet arribar de nou les demandes per una Catalunya social al conjunt de
forces parlamentàries per tal que s’avanci
en l’establiment d’un pla de xoc que prevegi
accions de govern i mesures per a la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, el
paper dels serveis públics com a generadors
d’ocupació i garants de la cohesió social,
polítiques industrials actives, la qualitat de
l’ocupació i el marc català de relacions laborals, així com la lluita contra la pobresa i
la desigualtat, contra la precarietat laboral i
de vida, etc.
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CCOO defensa el pla industrial
anunciat per SEAT amb una
inversió de 3.300 milions d’euros
En el ple del Comitè Mundial del Consorci
Volkswagen, celebrat la setmana passada, el
nou president del consorci, Matthias Müller, va
informar sobre la situació actual de la crisi de
les emissions dels motors dièsel i les seves possibles conseqüències. Müller va llançar un missatge de lluita per intentar conservar l’ocupació
al grup Volkswagen i va al·legar que la sortida
d’aquesta crisi serà dolorosa i que es revisaran i
analitzaran en les pròximes setmanes les inversions no essencials, prioritzant les necessàries.
CCOO i UGT de SEAT han sol·licitat que se’ls
clarifiqui com més aviat millor la situació de
SEAT, en referència a les inversions necessàries
de 3.300 milions d’euros i la defensa del Pla
industrial. Ambdós sindicats entenen que les
inversions anunciades a SEAT tenen la categoria d’estrictament necessàries i essencials per
garantir la viabilitat de la marca, dels centres
de treball i dels llocs de treball, ja que aques-

tes inversions estan englobades en l’estratègia
de marca i dels segments dels vehicles de SEAT,
tant actuals com futurs, per la qual cosa creuen
que no estan en risc.
CCOO i UGT han manifestat que, igual que la
resta de treballadors del consorci, se senten víctimes de les males pràctiques d’uns quants executius del grup, per la qual cosa la plantilla no pot
pagar amb retallades o mesures traumàtiques el
cost global de la crisi.
UGT i CCOO han fet una crida a les administracions públiques, tant de Catalunya com
d’Espanya, perquè surtin de la seva actual situació
d’immobilisme i actuïn de forma ferma i decidida
en defensa d’un pilar fonamental de l’economia
del país com és el sector de l’auto. Així mateix,
han traslladat un missatge de tranquil·litat i suport
als milers de treballadors i treballadores que depenen de forma directa o indirecta de la indústria
constructora i proveïdora de l’automòbil.

Èxit en la recollida de material escolar de la
campanya organitzada per la
Xarxa d’Acció Solidària
La Xarxa d’Acció Solidària (XAS), una xarxa que agrupa diferents
entitats veïnals, sindicals, d’economia social i d’inclusió de persones
amb risc d’exclusió social, va organitzar entre el mes de juliol i el
mes de setembre del 2015, la 3a campanya de recollida de material escolar, amb el lema “Amb material escolar, més igualtat”. La
XAS va instal·lar punts de recollida de material escolar als locals de
CCOO, a Barcelona (Via Laietana, 16), al Baix Llobregat i al Vallès
Occidental - Catalunya Central, així com en algunes empreses amb la col·laboració dels comitès de
representació dels treballadors i treballadores. En aquesta campanya s’ha aconseguit la recollida de
54 caixes (aprox. 500 kg) de llapis, bolígrafs, gomes, quaderns, carpetes, motxilles, fulls, retoladors,
etc. La XAS farà arribar el material recollit a les escoles públiques de Barcelona, el Baix Llobregat i
el Vallès Occidental - Catalunya Central situades a barris amb alt risc d’exclusió social i que tenen
acordat un mecanisme de socialització del material.
La iniciativa de recollida de material escolar de la XAS es va iniciar el 2014, com a resposta solidària
de les entitats davant la crisi econòmica, la pujada de la taxa de pobresa a Catalunya –sobretot entre
la infància i l’adolescència, que supera el 30%– i les mancances en les ajudes públiques en material
escolar, tenint en compte que la tornada a l’escola suposa per a les famílies un cost mitjà de 640
euros per fill i és de 339 euros en material escolar per fill o filla.
La Xarxa d’Acció Solidaria (XAS) torna a exigir a les administracions públiques que es garanteixi a tots
els nens i nenes l’oportunitat de desenvolupar els seus estudis en dignitat i igualtat, de la mateixa
manera que exigim l’eliminació de l’IVA (actualment del 21%) sobre llibres i materials escolar.
Des de la XAS volem fomentar la cultura de la solidaritat social i popular.

La plantilla de Cargill
protesta contra els
acomiadaments
La plantilla de Cargill es va concentrar la
setmana passada a les portes de l’empresa,
a Martorell, amb el lema “No als acomiadaments que fa Cargill”. El comitè d’empresa
denuncia que des que Cargill va anunciar,
el març del 2014, la seva intenció de deslocalitzar, externalitzar i centralitzar diversos
departaments, hi ha hagut un degoteig constant d’acomiadaments, sense que l’empresa
hagi manifestat una voluntat negociadora
real. Davant d’aquests fets, tant el comitè
com la secció sindical de CCOO exigeixen a
l’empresa la recol·locació dels treballadors i
treballadores afectats per aquestes deslocalitzacions, externalitzacions i centralitzacions
a fi d’evitar la pèrdua de llocs de treball.
També alerten que totes aquestes decisions
de Cargill estan afectant la producció i poden
posar en risc la continuïtat de la planta de
Martorell i dels llocs de treball.

CSA Windows i CSA
Automotive, del Grup
Castellón, retiren el
tancament de les plantes
La direcció del Grup Castellón ha decidit retirar els expedients de regulació d’ocupació
que havia presentat per tancar les plantes
de CSA Windows Regulator Barcelona i CSA
Automotive Barcelona, que el Grup té a Ripollet, i que afectaven un total de 210 treballadors i treballadores. Aquesta decisió
dóna la raó als arguments defensats per la
representació social de la plantilla, partint de
l’acord assolit el passat mes de març amb
la direcció de l’empresa, en el qual aquesta
es comprometia a negociar un pla de viabilitat amb els comitès de les dues plantes per
garantir el manteniment de l’activitat a les
plantes de Ripollet. Les parts han acordat
obrir les negociacions d’un pla de viabilitat
que garanteixi la continuïtat de les plantes,
amb la màxima ocupació possible, així com
la sortida d’un possible excedent, si es donés
el cas, mitjançant mesures no traumàtiques i
amb les millors condicions possibles.
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L’immobilisme de la
patronal aboca al conflicte
el sector de Transitaris i
Duanes
El sector de Transitaris i Agents
de Duanes dels
sindicats CCOO
i UGT ha convocat mobilitzacions els dies 13, 15 i
20 d’octubre pel posicionament immobilista de
les patronals ATEIA-OLT i l’Associació d’Agents
Logístics a la taula de negociació del conveni col·lectiu. La seva màxima pretensió, entre
d’altres, és fer desaparèixer el complement
d’antiguitat amb l’argument de la crisi i la reducció de costos que necessiten les empreses
per ser més competitives. Els representants
dels treballadors i treballadores entenen que el
pitjor de la crisi ja ha passat i que la supressió
del complement d’antiguitat significaria la pèrdua d’una tercera part de la massa salarial dels
treballadors i treballadores del sector, tant dels
actuals com dels de nova contractació.

Mobilitzacions dels
treballadors de les caixes
d’estalvi per un conveni
sense retallades
Avui divendres, 16 d’octubre, tindran lloc a tot
l’Estat concentracions de treballadors i treballadores de caixes d’estalvi en defensa del seu conveni col·lectiu. La patronal del sector es manté
en les seves pretensions de retallades salarials i
eliminació de drets, però s’ha trobat amb el rebuig sindical unànime als seus plantejaments i
l’exigència que responguin a les propostes sindicals, sobre les quals encara no s’han dignat
manifestar-se. Per a la patronal són necessàries
reformes estructurals com ara la jornada partida, la supressió de l’antiguitat, l’ampliació de la
mobilitat geogràfica o passar salari fix a variable.
Avui, a les 11 hores, tindrà lloc una concentració
a Barcelona, davant la seu central de CaixaBank
de l’avinguda Diagonal.

CCOO celebra que el 15
d’octubre es dediqui al record
de les víctimes de la dictadura
franquista
CCOO de Catalunya celebra l’acord de govern de la Generalitat de Catalunya de proclamar el
15 d’octubre Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i les Víctimes de la Repressió de la Dictadura Franquista, així com la iniciativa participativa del Memorial Democràtic
de fer visibles les persones i les entitats que varen patir la repressió.
Atès que moltes persones militants de CCOO van patir amb especial virulència la repressió del
franquisme, amb nombroses detencions, tortures i llargues condemnes de presó, el sindicat
col·labora en l’acció que el Memorial Democràtic promou, amb un vídeo sobre la nostra història.
Cal recordar que entre el 1964 i el 1976, a Catalunya, prop de 2.000 homes i dones militants de
CCOO van ser jutjats pel Tribunal d’Ordre Públic, òrgan encarregat de la persecució de l’oposició
política i sindical.
Moltes són les entitats memorialistes, les institucions i els centres d’estudi, entre els quals la
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, que lluiten contra l’oblit i reclamen la veritat, la
justícia i la reparació per a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Malauradament, però, aquest objectiu avui encara és lluny d’acomplir-se.
Després de dècades de llibertats democràtiques, encara no s’ha reparat la memòria de milers i milers de víctimes de la repressió franquista, i és per això que reclamem, una vegada
més, l’anul·lació dels judicis perpetrats pel franquisme. En el 75è aniversari de l’assassinat de
Lluís Companys, l’únic president escollit democràticament executat pel feixisme, reafirmem
l’exigència al Govern de l’Estat espanyol de dur a terme l’anul·lació de la sentència del judici
sumaríssim del president Companys i de restituir-ne la figura.
Esperem que aquest dia doni un impuls a les polítiques públiques de memòria perquè ens ajudin
a consolidar els valors democràtics i el respecte pels drets humans, i perquè la barbàrie no es
torni a repetir ni aquí ni enlloc.

Mor l’històric sindicalista de CCOO Enric Alonso
El dijous 8 d’octubre va morir el company Enric Alonso Pujol,
històric militant de CCOO, amb 65 anys. Alonso va ser un dels
fundadors del Sector de l’Administració Local de la FSAP (antiga federació de l’administració pública) i dirigent de la secció
sindical de CCOO de l’Ajuntament de Mollet. Des de la FSC de
CCOO de Catalunya i des del conjunt del sindicat fem homenatge a la seva memòria.

Mor l’exdiputat i afiliat a CCOO Jordi Miralles
CCOO lamenta profundament la mort de Jordi Miralles, amb 53
anys. Va ser coordinador d’EUiA i diputat del grup parlamentari
d’ICV-EUiA, i estava lligat a CCOO com a afiliat de la Secció Sindical de CCOO de Correos, empresa a la qual s’havia reincorporat
després de no repetir com a parlamentari en el darrer mandat. A
les darreres eleccions municipals va formar part de la candidatura Movem Castelldefels i s’havia incorporat a l’equip de govern de la ciutat. CCOO perd
un company i amic, i un dels referents polítics que tenia el món del treball.
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Marxa Estatal contra
a
les Violències
Masclistes, el 7 de
novembre a Madrid
La Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya dóna
a
suport i s’ha adherit a la Marxa Estatal contra les Vio-lències Masclistes, convocada pel moviment feminista
a
de tot l’Estat el proper 7 de novembre a Madrid.
Aquesta adhesió respon al nostre compromís amb
l’eradicació, el rebuig i la denúncia de la violència
masclista que s’exerceix contra les dones només pel
fet de ser dones, i perquè encara avui, en ple segle
XXI, esdevé la manifestació més dura i greu de la
desigualtat entre dones i homes, i suposa unes relacions socials entre els gèneres basades en la discriminació en tots els àmbits.
Amb aquesta marxa volem posar de manifest que
ja n’hi ha prou, que per eradicar les violències
masclistes cal que tota la societat s’impliqui, que
els poders públics tenen una gran responsabilitat
i no poden eliminar ni retallar els recursos necessaris per a la seva prevenció i el seu tractament;
també que volem la plena aplicació i el ple desplegament de tota la normativa, tant d’igualtat
com l’específica de violència masclista, que
obliga a actuacions transversals i integrals en
els àmbits educatiu, sanitari, laboral, policial i jurídic,
i, finalment, que volem que les dones que pateixen qualsevol
ualsevol
tipus de violència masclista tinguin garantides les sortides, el
suport, la reparació i la protecció.
Des de l’organització de la marxa estatal, s’ha elaborat un
manifest i una proposta de moció perquè els ajuntaments hi
donin suport que us animem a difondre i que trobareu al següent enllaç: http://marcha7nmadrid.org/ca/manifest/
La Marxa Estatal contra les Violències Masclistes coincideix
amb l’acte final del procés de l’Assemblea sindical oberta
(ASO) que estem realitzant des de CCOO de Catalunya.
Per aquest motiu, des de CCOO donem suport a l’organització
de la marxa fent-ne difusió i participant en l’organització a
Catalunya amb la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència, amb qui viatjarem a Madrid des de Barcelona. Una
vegada allà, les companyes de CCOO poden sumar-se a la
manifestació amb les pancartes de la Xarxa o amb la pancar-

ta de CCOO que les companyes de Madrid tindran. Al mateix
temps, des de l’acte on realitzem l’ASO farem una connexió
amb la marxa.
Tan aviat com sapiguem el punt de sortida dels autocars i el
lloc per inscriure’s ho notificarem a la nostra web. El preu dels
autocars serà de 37 € per persona.
La participació a la marxa per part de la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència a Catalunya es fa dins del context
d’un mes de novembre contra les violències masclistes que
culminarà el 25 de novembre amb una manifestació a Barcelona. A mesura que tinguem informació la farem arribar i la
trobareu al nostre web.
Tota la informació sobre la marxa del 7 de novembre la trobareu en aquest enllaç:

http://marcha7nmadrid.org/ca/

