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El podeu consultar, en 4 idiomes, a l’adreça www.ccoo.cat

CCOO DE CATALUNYA ESTRENA
UN NOU PORTAL WEB
CCOO de Catalunya ha estrenat, recentment, un nou portal
web, que amplia i millora el
que ha estat vigent durant els
darrers 5 anys. El nou portal
incorpora algunes novetats
destacades, com són la presentació de tota la informació
en 4 idiomes, la incorporació
de continguts audiovisuals i
l’adaptació per a persones discapacitades, entre d’altres.

El nou portal web de CCOO de
Catalunya continua mostrant la
informació del sindicat en
català però, a més, es converteix en el primer web sindical
del nostre àmbit en 4 idiomes,
ja que s’ha traduït al castellà,
l’anglès i el francès, per adap-

tar-se a la nova realitat dels
treballadors i treballadores
catalans, que cada vegada provenen d’orígens més diversos.
Una altra novetat és la incorporació de vídeo al web, amb un
nou espai que anomenem
“Canal CCOO” i que volem convertir progressivament en un
canal permanent d’informació
multimèdia. L’espai es posa en
marxa amb una selecció de

vídeos en la carta dels programes de CCOO al Canal 33, amb
la intenció d’incorporar-hi ben
aviat les retransmissions en
diferit d’actes realitzats pel
sindicat, rodes de premsa, etc.
També s’ha fet un esforç per
fer el nou portal d’acord amb

els estàndards que estableix el
World Wide Web Consortium
(W3C) i per adaptar-lo a les
directrius internacionals d’accessibilitat que permeten que
persones amb discapacitats
visuals o motrius puguin navegar per un web que es pot llegir amb els dispositius que
aquests usuaris utilitzen.
A part, pensant en els mitjans
de comunicació i en tots
aquells que vulguin seguir l’actualitat sindical al minut, també
s’hi han afegit altres utilitats,
com la sindicació de continguts (a través de RSS), que
permet estar informat en tot
moment del que es publica al
portal.
En resum, en el nou web s’ha
simplificat l’estructura existent
fins avui i s’han clarificat els
diferents espais, i s’ha remodelat completament a escala
tècnica per encarar els propers
anys amb garanties i per fer-lo
més fàcilment administrable,
més àgil i preparat per seguir
creixent.
Si teniu algun inconvenient
amb el nou web o voleu fernos alguna proposta de millora, poseu-vos en contacte amb
la Secretaria de Comunicació
de CCOO de Catalunya, a través de l’adreça electrònica
comunicacio@ccoo.cat.

editorial
Impulsar
els nous canals
de comunicació
Cada cop és més necessari, a
la vista de la situació dels mitjans de comunicació, impulsar i
utilitzar els nostres propis
canals de comunicació. Sense
menysprear la possibilitat de
sortir als mitjans generals, és
imprescindible arribar amb veu
pròpia a la nostra gent, sense
interferències i per fer que els
nostres criteris arribin amb
nitidesa.
En això estem treballant. Hem
reestructurat la revista Lluita
Obrera per fer-la més assequible, àgil i reflexiva. Fa més
d’un any que editem Lluita
Obrera Digital, que amb periodicitat quinzenal arriba a tots
els que ens heu facilitat la vostra adreça electrònica.

Ara iniciem una nova etapa del
portal-web de CCOO de
Catalunya. Totalment reestructurat, simplificat i potenciat,
més ben estructurat temàticament i tècnicament. I continuarem treballant per millorar les
nostres eines de comunicació.
Ara cal que tots en traguem el
màxim profit. Bon any 2008.
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més.....
Manifestació per la Llei de la funció
pública de Catalunya
Més de 1.500 delegats/ades de les administracions públiques es van manifestar per
exigir la jubilació parcial dels empleats
públics i el desenvolupament de la Llei de la
funció pública de Catalunya. Els manifestants volien denunciar l’actitud poc dialogant i prepotent de l’Administració de la
Generalitat en les relacions amb els sindicats i la manca de compromís negociador i
d’impuls per a l’elaboració de l’esmentada
Llei. Així mateix, denunciaven la manca
d’implantació de la jubilació anticipada i
parcial aprovada per l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP) i la no-aplicació dels
drets per a la conciliació de la vida personal
i la laboral recollits en l’EBEP en totes les
administracions públiques catalanes.

Vaga a Durex
Davant l’estancament en les negociacions i
la manca de voluntat d’arribar a acords
per part de la direcció de l’empresa, el
Comitè de Durex, amb el suport dels sindicats CCOO, USOC i UGT, va convocar tres
jornades de vaga a la planta de Rubí els
dies 14, 18 i 20 d’aquest mes.
Amb aquestes aturades, els treballadors i
treballadores de Durex volen denunciar la
manca de coherència de la direcció de la
multinacional per provocar el tancament
d’una planta en plena capacitat productiva
i operativa amb els perjudicis personals
i familiars que això implica per als 259
treballadors, mentre es neguen a oferir
condicions dignes per a l’extinció dels
seus contractes.

Lliurament de 67 habitatges de
protecció oficial a Barcelona
La cooperativa de CCOO de Catalunya,
Habitatge Entorn, va lliurar el dia 13 els 67
habitatges de protecció oficial que han
estat construïts al sector Fòrum de
Barcelona. Es tracta de la setena promoció
de la cooperativa a la ciutat, que ja ha lliurat un total de 481 pisos. El preu mitjà previst dels habitatges d’aquesta promoció és
de 158.842 euros. La cooperativa ha lliurat, des de 1993, 5.573 pisos a tot
Catalunya, i en té 579 en construcció i 584
en fase de promoció.

Per aconseguir un conveni digne

Gran seguiment de la vaga en la sanitat privada

La Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya ha valorat molt positivament el
seguiment de la vaga celebrada el dia 3 en el sector
privat.
Prop del 90% del personal
de Barcelona i el 75% a
Lleida, Girona i Tarragona

han deixat de treballar. Així,
s’han hagut de cancel·lar
més de 1.200 intervencions
quirúrgiques, 6.400 proves
radiològiques, 2.800 sessions de rehabilitació o
3.100 consultes externes.
Per CCOO, les condicions
laborals de l’actual conveni

són precàries, amb jornades excessives i moltes
categories per sota dels
1.000 euros, i la dotació de
personal és molt ajustada.
En l’intent de mediació del
dia 30 de novembre, no va
haver-hi acord i, d’aquesta
manera, la vaga s’ha afegit
al procés de mobilitzacions
per aconseguir un conveni
digne.
La Federació de Sanitat
combatrà la inseguretat que
pateixen els treballadors i
treballadores del sector per
tal d’evitar l’augment de
l’absentisme per accidents
laborals i per impedir les
dificultats de conciliació de
la vida personal i la laboral.

ELECCIONS SINDICALS

CCOO continua sumant bons resultats
Continuen els bons resultats
a les eleccions sindicals per a
CCOO de Catalunya. És el
cas, per exemple, de dues
empreses importants del
sector del metall, com són
Hewlett-Packard i Iveco. A
Hewlett-Packard, CCOO es
manté com a única força sindical, amb els 21 delegats i
delegades que integren el
Comitè d’Empresa. Pel que fa
a Iveco España (Zona Franca
de Barcelona), el sindicat es
consolida com a primera
força amb 4 representants,
més un delegat de la UGT.

D’aquesta manera, CCOO ha
aconseguit incrementar la
seva representació amb 2
delegats més dels que tenia
en el mandat anterior. Altres
resultats d’empreses del sector: Flamagas (CCOO 5, UGT
4), Tucai (CCOO 5) i General

Cable (CCOO 9, UGT 4). Per
una altra banda, en el sector
de Químiques i Tèxtil destaquen els resultats a
Laboratorios Lesvi, on CCOO
aconsegueix els 9 representants
del
Comitè. A
Fiberpachs n’obté 5, per 2
d’UGT i 2 independents, i a
Iqap Colorpoint, el Comitè
queda amb 6 delegats i delegades de CCOO i 3 d’UGT.
Finalment, tres resultats destacats del sector de la sanitat: ICO Badalona (CCOO 7,
UGT 2), l’Estada (CCOO 5) i
Mutuam MPS (CCOO 2).
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LES LLIÇONS DE RODALIES
Joan Coscubiela, secretari general de CCOO Catalunya

He esperat que passés l’1-D perquè no volia que les meves reflexions apareguessin confrontades
a la manifestació. Vagi per davant
la felicitació als organitzadors
perquè han aconseguit un doble
èxit, el de la massiva assistència,
i el més important per ells, que
els futurs debats a Catalunya es
disputin en el terreny del “dret a
decidir”. Ho han fet seguint els
consells de l’Antoni Bassas, que
va recomanar als ciutadans que
en anar a la manifestació: “no
pensessin en Rodalies”. Tenen
raó els qui creuen que avui, com
sempre, el que mobilitza són
valors i sentiments. Els del greuge comparatiu, la indignació o la
dignitat nacional, convertits políticament en el dret a decidir,
tenen molta força. I, si se’m permet, també molts riscos. Anem a
pams. És cert que una bona part
del problema està en la manca
d’inversions de l’Estat a
Catalunya i en una gestió llunyana i ineficient. Però això no ho
explica tot. Estem davant d’un
imaginari que es repeteix diàriament a Catalunya, on sectors
socials, forces polítiques i l’opinió
publicada ofereixen explicacions
simples a problemes complexos.
Des de l’autoritat moral de CCOO,
que ha estat durant anys al capdavant en la reivindicació del
transport col·lectiu, i la personal
de ser usuari diari i alhora víctima freqüent, voldria recordar que
els problemes vénen de lluny i
afecten tota la xarxa ferroviària.
Durant anys s’ha estat menyspreant el transport col·lectiu,
amb poques inversions. L’AVE
s’ha endut la majoria dels recursos en detriment de la xarxa convencional i del transport de mercaderies, clau per a la logística
de les empreses. El transport de
proximitat ha estat el gran oblidat

dels pressupostos dels governs
catalans. I mentrestant, la major
part del debat publicat ha estat
sobre el rescat dels peatges, les
dates de l’arribada de l’AVE o els
vols des del Prat a Singapur. Tots
ells problemes importants, però
que afecten moltes menys persones i tenen menys impacte econòmic que el dèficit de Rodalies.
I això no és sols responsabilitat
de la política, tot i que el seu tacticisme permanent no ajuda. És
responsabilitat del conjunt de la
societat i també dels mitjans de
comunicació. Significa això que
els problemes amb l’Estat espanyol no existeixen? És clar que sí,
que existeixen, però hi ha més
raons. Una insuficiència del sistema fiscal, que, amb una participació sobre el PIB molt per sota
de la mitjana de la UE, pateix la
cursa entre partits per la baixada
d’impostos. Una manca d’inversió en serveis públics i un deficient sistema de finançament de
Catalunya. Són tres causes, no
sols una. I el debat públic a
Catalunya això ho oblida. CCOO
no hem convocat a la manifestació perquè, tot i compartir algunes de les raons de la convocatòria, el missatge que es dóna ens
pot generar molta satisfacció a
curt termini i a la llarga molta
frustració. El traspàs de la gestió
de Rodalies és urgent, però això
per si sol no resol els problemes.
La construcció i la gestió de les
infraestructures —vies i estacions— és única i continuarà en
mans d’ADIF, i és aquí on es
generen els problemes. Si no hi
ha més inversions públiques, els
problemes continuaran existint.
Fins i tot en un escenari d’independència. I si això no es té present, la societat catalana continuarà acumulant frustracions. El
manifest demana la gestió i la

recaptació de tots els impostos a
Catalunya, en un plantejament
aparentment molt nacional. Però
ens tornem a oblidar que la territorialització dels impostos vinculats al capital no comporta més
autogovern sinó més capacitat
del capital i les empreses per
deslocalitzar-se i jugar al dúmping fiscal. El que ara passa amb
l’impost de successions i donacions es multiplicaria en el cas
de l’impost de societats. I els
catalans no podríem decidir —en
aquests casos qui decideix és el
mercat— i tindríem un sistema
fiscal més insuficient i més
injust. CCOO és una organització
de moltes persones, socialment
molt plural i diversa, on hi ha
molta gent que s’identifica i és
activista dels plantejaments com
els del “dret a decidir” i uns
altres que no o tot el contrari. És
un problema que les organitzacions amb menys gent i més
compactes no tenen i les plataformes, menys. Per això no
vàrem convocar, però no ens
vàrem confrontar. Les raons de la
no-convocatòria no cal buscarles en altres llocs que no sigui la
nostra independència sindical,
quan encertem o quan algú creu

que ens equivoquem. On estan
les responsabilitats de CCOO? En
no haver sabut canalitzar una
proposta perquè el treball que
estem realitzant des de fa anys
tingués continuïtat en una mobilització social. Ho vàrem intentar
des del primer dia però no ens
vàrem sortir. Potser ens va faltar
decisió, però en aquestes situacions són necessàries organitzacions socials amb independència
dels poders i valors que permetin
mobilitzar la gent. Quins són
aquests valors diferenciats de les
esquerres socials i nacionals? En
tot cas que no li quedi cap dubte
a ningú, CCOO continuarà treballant per situar aquestes prioritats al voltant de la mobilitat i de
les polítiques públiques en general. I en aquest espai segur que
ens trobarem amb organitzacions
socials que davant de l’1-D hem
tingut opinions diferents. Queda,
però, un interrogant més important encara. Si és cert, com diu
Jorge Wagensberg, que “el progrés és complexitat”, Catalunya,
progressa adequadament?

Article publicat a El Periódico de
Catalunya, el 5 de desembre de 2007
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CCOO de Catalunya considera que els resultats de
l’informe PISA obliguen a replantejar les bases del
Projecte de llei d’educació de Catalunya

L’informe PISA i altres estudis
assenyalen que el nivell socioeconòmic i cultural de la família
de l’alumnat determina els seus
resultats acadèmics i les seves
expectatives de futur, sobretot a
l’hora de continuar, o no, nous
estudis.
El mateix informe posa de manifest que els centres escolars
amb un nivell considerable d’equitat i d’igualtat d’oportunitats
de la seva oferta educativa per la
diversitat de tot l’alumnat és
decisiu en la compensació de les

situacions de desigualtat socioeconòmica i cultural i, en conseqüència, l’eliminació de la
segregació de l’alumnat.
IGUALTAT D’OPORTUNITATS I
EQUITAT
CCOO de Catalunya considera
que és imprescindible avançar
cap al principi d’igualtat d’oportunitats i cap a l’equitat en el
nostre sistema educatiu. Per
això és necessari que la futura
Llei d’educació de Catalunya
asseguri aquests principis amb
l’aplicació de les mesures de

gratuïtat real i la distribució
equitativa de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques dels centres públics i privats concertats, per superar,
així, la dualització del nostre sistema. Així ho preveu el Pacte
Nacional per a l’Educació amb la
creació del servei públic d’educació, conformat pels dos tipus
de centres i amb el desenvolupament dels contractes programa amb l’escola privada concertada per aconseguir realment
aquests objectius.
Reclamem al Departament
d’Educació modificar en profunditat les bases de la Llei d’educació de Catalunya perquè no
estableix els pilars que han de
fomentar el servei públic d’educació que garanteixi la igualtat
de drets i obligacions dels centres públics i dels centres privats
concertats.
Finalment, CCOO de Catalunya
exigeix que la futura Llei d’educació de Catalunya compleixi els
acords subscrits en el Pacte
Nacional per a l’Educació.

Cinc minuts
contra el terrorisme

Medalles President Macià
per a gent de CCOO

El 3 de desembre del 2007 la gent de
Comissions Obreres vam mostrar el nostre
rebuig al terrorisme amb cinc minuts de silenci davant la mort d’un guàrdia civil a mans de
la banda terrorista ETA. Lamentablement,
pocs dies després també va morir un altre
guàrdia civil, ferit en el mateix atemptat que
va tenir lloc a França.

Javier Sánchez del Campo i Anna Maria Hermoso,
companys de CCOO, han rebut la Medalla
President Macià que, la Generalitat atorga com a
reconeixement a la seva constància i iniciativa en
el món del treball. La fotografia recull un moment
de l’acte de lliurament d’aquest guardó que va
tenir lloc el 13 de desembre.
La nostra més sincera enhorabona.

CCOO defensa la Llei d’accés a
l’habitatge
Darrerament ha sortit a la premsa que
el Consell Consultiu de la Generalitat
declarava inconstitucional el lloguer
forçós de la Llei d’accés a l’habitatge.
Per a CCOO, el Consell marca la necessitat d’establir les cauteles necessàries
i les garanties per al dret de les persones a accedir a un habitatge.
Per això el sindicat defensa una millora en la redacció de l’article 42.6, però
en cap cas la seva eliminació ni la de
l’esperit de la mesura, perquè està
d’acord en què la funció social de l’habitatge és prevalent sobre el dret a la
propietat privada si se’n fa mal ús.

Contra el tancament de TV3 al
País Valencià
CCOO de Catalunya, com també ho
han fet les CCOO del País Valencià, ha
denunciat l’actuació de la Generalitat
valenciana en tancar repetidors que
permetien veure-hi la cadena TV3.
Així, el sindicat se suma a la campanya que defensa la recepció de l’emissora en català i contra la multa imposada a Acció Cultural del País Valencià
(es pot accedir a través d’un enllaç
des de la pàgina web
wwww.ccoo.cat). CCOO defensa la
reciprocitat en la recepció de les
cadenes de parla catalana en les
autonomies que tenen el català com
a llengua.

Els treballadors de l’ensenyament
privat es mobilitzen pel conveni
autonòmic
Els treballadors de l’ensenyament privat de Catalunya es van concentrar el
dia 11, en una convocatòria unitària de
CCOO, UGT i USOC, per exigir el desbloqueig per part de la patronal de la
negociació del conveni autonòmic del
sector, així com per la signatura de les
taules salarials del 2007 i la inclusió
del PAS en el sistema de pagament
delegat. La patronal justificava la ruptura de negociacions amb l’excusa
d’introduir millores en les condicions
laborals dels treballadors. No obstant
això, les propostes fetes suposaven un
greu empitjorament de la situació per
a tots els col·lectius implicats. A més,
pretenien obligar a signar les taules
salarials sense entrar a negociar a
fons. Per tot això, els sindicats iniciem
un seguit d’accions i mobilitzacions
amb la finalitat de desbloquejar la
situació provocada per la patronal.

