
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cal atendre l’emergència social, revertir la reforma 
laboral i reconstruir l’estat del benestar 

Ha acabat l’any 2015 i amb ell, el període de 

concentració d’eleccions sindicals. Ara estem en 

condicions de dir que CCOO del Vallès 

Occidental - Catalunya Central ha revalidat la 

majoria sindical. I això té una rellevància 

especial, tenint en compte que en el mandat 

anterior la destrucció d’ocupació, l’erosió dels 

drets laborals amb la reforma laboral o l’atac al 

dret de negociació col·lectiva ens han portat a 

situacions límit. Però, com no podia ser d’altra 

manera, el sindicalisme confederal i de classe ha 

estat a l’altura de les circumstàncies i hi ha donat 

resposta en tot moment i davant de cada situació 

concreta. Per això, i malgrat la destrucció 

d’ocupació, els resultats electorals demostren la 

utilitat del sindicalisme confederal i de CCOO. 

Ara bé, aquests resultats també comporten una 

altra responsabilitat, com és la de seguir treballant 

per combatre les polítiques desplegades pels 

governs de dretes, unes polítiques que durant 

aquests darrers anys, amb la dinàmica ideològica 

neoliberal, han instaurat retallades i destrucció de 

drets tant laborals com socials. 

Tant en les eleccions del 27 de setembre a 

Catalunya com en les del 20 de desembre a 

l’Estat espanyol, la ciutadania ha expressat un 

rebuig clar i inequívoc a les polítiques aplicades 

pels governs de Convergència Democràtica i del 

PP. Per tant, correspon al nou parlament i al nou 

congrés derogar lleis, normes, etc., i situar les 

decisions polítiques en el camí de recuperar 

l’estat del benestar i el mercat de treball. 

Ara han de deixar de barallar-se per veure on seu 

cadascun i cadascuna, i el que toca és intentar 

generar consensos perquè les polítiques que 

s’apliquin es corresponguin amb la necessitat que 

té la ciutadania i situïn al centre de les decisions 

les necessitats de les persones. Perquè això és el 

que han expressat les urnes: reposar drets i 

derogar tot allò que la majoria absoluta, prepotent 

i radical del PP ha imposat durant l’última 

legislatura. 

Cal atendre l’emergència social, cal la renda 

garantida de ciutadania, cal atendre de manera 

urgent les persones perquè no tinguin problemes 

amb l’habitatge, l’alimentació, la pobresa 

energètica, etc. És necessari poder cobrir totes les 

necessitats bàsiques de les persones, és molt 

important i s’ha d’atendre a curt termini… Però, 

amb això, no n’hi ha prou. Són necessàries 

mesures estructurals per assegurar una 

recuperació econòmica que estigui al servei de les 

persones, i que generi l’ocupació necessària i de 

qualitat perquè la ciutadania pugui cobrir les 

seves necessitats bàsiques. Per fer-ho, 

necessàriament s’han de revertir les dues últimes 

reformes laborals i reformar el mercat de treball 

per recuperar drets i garantir l’ocupació estable, 

de i amb drets. Així mateix, cal tornar a la 

negociació col·lectiva el protagonisme perquè 

sigui la veritable eina d’equilibri en les relacions 

laborals. També cal una veritable reforma fiscal 

amb la qual aporti més qui més té, cal apostar 

decididament per posar fi al frau fiscal i cal 

eradicar la corrupció de la política i de les 

administracions. Però cal també posar fi a la 

violència masclista, a la xenofòbia, a la 

LGTBIfòbia, al classisme, amb totes i cada una 

de les manifestacions polítiques i ideològiques 

que no respectin i agredeixin la llibertat i la 

dignitat de les  persones.   

Per tant, hi ha dues grans línies de treball: a curt 

termini s’ha  d’atendre l’emergència social, i a 

mitjà i a llarg termini cal derogar i revertir lleis, 

normes, etc., regressives i de retallada per reposar 

drets, posant les bases necessàries per a la 

reconstrucció de l’estat de benestar. 



 

 

 

       Feminitzant el sindicat 

 

        CCOO es defineix en els seus estatuts com 

un Sindicat d’homes i dones. Un Sindicat 

que es compromet a defensar la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones, i a 

treballar per eliminar qualsevol tipus de 

discriminació, directa o  indirecta, per raó 

de gènere en l’àmbit laboral, amb 

l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i 

efectiva de les dones i avançar cap a la 

paritat en els òrgans de direcció. El sindicat 

es compromet a lluitar contra l’assetjament 

sexual i per raó de  sexe, i la violència de 

gènere, i a treballar per aconseguir la 

igualtat real entre homes i dones en la 

nostra societat 

 

 

  El Consell Nacional de CCOO de 

Catalunya va aprovar la convocatòria 

d’una conferència de dones i homes de 

CCOO que se celebrarà el 3 de març del 

2016 coincidint amb la celebració del 25è 

aniversari de la 1a Conferència d’Homes i 

Dones del sindicat. 

  Amb el lema Feminitzant el sindicat, a 

CCOO volem obrir un debat sobre tres 

eixos: acció i prioritats sindicals en clau 

de gènere; conciliació, i presència de les 

dones al sindicat i al centre de treball.  

  Els debats es faran a través de dues vies: 

una de format obert a tota l’afiliació 

mitjançant una enquesta d’opinió i un 

procés de debat presencial que, en el 

nostre territori, obrirem el proper dia 23 

de febrer en un consell extraordinari 

ampliat a seccions sindicals i a delegats i 

delegades. El procés de debat clourà amb 

la conferència del dia 3 de març, on es 

posaran en comú les reflexions i les 

propostes,  i s’aprovaran les conclusions 

que formaran part del contingut dels 

debats del proper congrés de CCOO de 

Catalunya.  

  Tot i tenir lleis pioneres l’ofensiva 

patriarcal i la neoliberal sumen aliances. 

Hem pogut comprovar que encara avui 

les dones i els homes vivim en una 

societat amb unes relacions socials de 

gènere basades en la desigualtat, la 

divisió sexual dels treballs i de la cura, el 

sostre de vidre o la violència masclista.  

 

Per aquest motiu, organitzem la 

Conferència de Dones i Homes amb el 

lema “Feminitzant el sindicat” i per 

aquest motiu et demanem que aportis,  

omplint l’enquesta i convidant que el teu 

entorn ho faci, i que participis activament 

en els debats del teu sector o en els 

territorials. No creus que com a 

organització sociopolítica del segle XXI 

tenim una gran oportunitat de repensar-

nos i de fer-ho en clau de gènere?  

 

 



 

 

CCOO contra l’economia submergida al Berguedà 

 

S’estan fent, i s’han fet també des de fa molts 

anys, moltíssims esforços per al 

desenvolupament socioeconòmic  del Berguedà, 

però sembla que res és suficient perquè la 

comarca tiri endavant i el Berguedà i els 

berguedans i bergadanes tinguin el benestar 

econòmic que necessiten i mereixen i no hagin 

de marxar massivament al Bages, als dos Vallès 

o al Barcelonès. 

Segurament tot això es deu a diferents factors 

que vénen del passat —tancament de grans 

empreses, de la caserna militar, deficiències en 

les comunicacions…—, però hi ha una causa 

present que sobresurt sobre d’altres i que ha anat 

creixent a mesura que feien fallida grans 

empreses tèxtils i tancava la mineria del carbó i 

altres indústries. 

L’economia del Berguedà té una hipoteca molt 

gran que  frena el seu progrés i que es diu 

economia submergida. L’economia submergida 

té un abast molt gran i un arrelament fortíssim al 

territori, cosa que la fa molt resistent a la seva 

desaparició i frena l’evolució positiva d’altres 

sectors i iniciatives.   

És cert que les comunicacions viàries eren molt 

deficients, però amb la construcció de l’eix del 

Llobregat han millorat molt sobretot cap al sud i 

pel que fa al transport privat i el de mercaderies. 

En els darrers anys han tancat centres de treball 

industrials i el Berguedà ha patit la manca d’una 

política industrial forta d’abast nacional. A 

hores d’ara, però,  encara es manté una 

diversificació d’indústries força important —des 

de l’agroalimentària a l’auxiliar de la mineria 

potàssica passant per l’explotació forestal— tot i 

que la petita dimensió de moltes empreses les fa 

especialment fràgils. 

Les diferents administracions i serveis públics 

(ajuntaments, escoles, jutjats…) directament i 

els sectors concertats amb ells (hospitals, 

residències) ocupen moltes persones al  

Berguedà en la seva funció de prestació de 

serveis, funcionen amb normalitat i tenen, en 

general, unes dimensions adequades a la 

comarca.  

 

 

El sector primari —agrícola i ramader— i el de 

la transformació artesanal o semiindustrial que 

hi va lligat, també ha anat avançant 

progressivament amb els distintius d’origen i/o 

qualitat dels productes.  

Diferents iniciatives han repensat i impulsat la 

promoció del territori, per exemple el parc 

fluvial, els projectes Leader, l’Estratègia 

Berguedana fins al 2015 —ara en fase de 

reedició—, els programes Miner, l’Associació 

per al Desenvolupament de la Catalunya Central 

i diferents actuacions d’àmbit local. Els fons 

europeus o provinents de l’Estat s’han utilitzat 

cada vegada més adequadament, deixant enrere 

el que fa una dècada era una norma gairebé 

general —al Berguedà i a tot arreu— de 

malbaratar aquells recursos. 

La hipoteca del Berguedà està arrelada 

especialment en el sector de l’hostaleria i el 

turisme i també, en menor mesura, en el comerç. 

Precisament en aquests serveis té encara el seu 

principal potencial, amb uns 500 establiments 

d’hostaleria i turisme de diferents 

característiques i dimensions. 



 

Dels 15.000 ocupats i ocupades i 5.000 

aturats i aturades al Berguedà, almenys 

2.000 estan treballant a l’economia 

submergida, el 50% contractats amb 

jornades reduïdes falses i l’altre 50% 

treballant en negre. Ambdues situacions 

afecten tant autòctons com immigrants. 

El Berguedà és una de les comarques de 

Catalunya amb el percentatge de perceptors 

de pensions públiques més gran en relació 

amb la població a causa de factors 

demogràfics i de la borsa d’economia 

submergida. Si la caixa de cotitzacions fos 

comarcal, el sistema estaria en fallida o les 

pensions haurien de ser més baixes que les 

actuals.  

Les actuacions comarcals o les peticions 

d’intervenció o concertació amb 

administracions superiors no tindran efecte o 

el tindran molt limitat, si no es té en 

consideració i es  redueix fortament 

l’economia submergida al nord de la 

Catalunya central.  

Des de CCOO lluitem i no defallirem en el 

fet de continuar denunciant i combatent el 

treball en negre al Berguedà.  

 

 

 

Propostes de concertació 

 

Davant la intenció d’alguns nous governs 

municipals sorgits de les últimes eleccions envers 

la reversió a la gestió pública directa d’alguns 

serveis públics prèviament externalitzats, la unió 

intercomarcal hem presentat a les diferents 

localitats del territori un document on proposem la 

creació de taules de concertació per abordar els 

diferents processos que es puguin iniciar.  

Som testimonis en alguns municipis de la 

utilització partidista que determinats grups polítics 

fan d’una qüestió que, des del nostre punt de vista, 

hauria de permetre participar tots els actors socials 

que estiguin relacionats amb els serveis públics 

que repercuteixen en el conjunt de la ciutadania.  

Dissortadament, en alguns casos, com el de la 

paralització de la concessió dels serveis de 

transport de Terrassa, està provocant una falta 

d’inversions en el manteniment dels vehicles per 

part de l’empresa, que va perdre el concurs però 

que ha de fer-se càrrec del servei fins a la 

pronunciació final i que ha derivat en diversos 

autobusos avariats i incendiats en el transcurs del 

servei, amb el consegüent perill per a les persones 

usuàries i les treballadores i treballadors. 

La nostra proposta gira entorn de tres eixos 

referents a: 

— Contractació pública de serveis: compliment 

dels convenis del sector, garanties d’estabilitat en 

l’ocupació i control públic i sindical de la gestió 

de les subcontractacions són alguns punts per 

tractar. 

— Gestió directa dels serveis: priorització de la 

recuperació de la gestió dels serveis des de 

l’Administració municipal i anàlisi de quins 

serveis poden ser municipalitzats, dels terminis i 

de les condicions. 

— Establiment d’un salari mínim de ciutat a totes 

les licitacions i els serveis que segueixin les 

recomanacions de l’Organització Internacional del 

Treball (OIT). Aquest salari de ciutat s’estableix 

en el 60% del salari mitjà del territori i ha de 

permetre a qualsevol persona viure dignament. 

 



 

La COP21 és l’ocasió per fer un salt qualitatiu 

cap a un model de desenvolupament baix en 

emissions 

 

Amb motiu de la 21a Conferència sobre el Canvi 

Climàtic, en el marc de les Nacions Unides, que 

s’ha fet a París, CCOO i l’Ajuntament de 

Badalona, amb el suport de l’entitat Ecologistes en 

Acció i de la Fundación Biodiversidad, van  

organitzar el passat dia 16 de desembre una 

jornada de reflexió i debat amb el títol “Les lluites 

contra el canvi climàtic”.  

L’objectiu d’aquesta jornada, pocs dies després de 

la finalització de la cimera de canvi climàtic de 

París (COP21), va ser analitzar com els resultats 

dels treballs a París poden impulsar un veritable 

canvi de model socioeconòmic que incorpori 

valors més sostenibles i que limiti l’escalfament 

global, amb el manteniment d’un nivell inferior 

d’increment de la temperatura mitjana inferior als 

2 graus. 

La jornada de debat va ser inaugurada per 

l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i pel 

secretari de Política Territorial i del Barcelonès de 

CCOO Catalunya, Vicenç Tarrats. En la primera 

part es va tractar el tema “Què esperem després de 

la cimera de París?”, que va ser presentada pel 

nostre company de CCOO al Barcelonès Nord, 

Ovidi Huertas. En la taula de debat  

 

 

 

 

posterior van  participar el director de l’Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya, Salvador Samitier; la comissionada 

d’Ecologia a l’Ajuntament de Barcelona, Eva 

Herrero; el regidor de l’Àmbit de Badalona 

Pròspera i Sostenible de l’Ajuntament de 

Badalona, Àlex Mañas, i el secretari confederal de 

Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO, Pedro 

Linares.  

En la seva intervenció, Pedro Linares va comentar 

que  després  de  la  COP21,  els  sindicats  hauran 

d’exigir   als   respectius   governs   un  diàleg  per 

desenvolupar  plans  nacionals  per  a  un canvi de 

model   productiu   i  energètic   que  redueixi   les 

emissions  de  carboni  i  desenvolupi  les energies 

renovables  i  l’ocupació,  plans  que  incloguin  el 

compromís  de  garantir  una  transició  justa per a 

tots i totes.

 

 



 

 

Mecanisme de millora de la qualitat de l’aire al Vallès Occidental 

 

Les administracions, d’acord amb l’article 18 del 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del 

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèrica, han de vetllar 

per la restauració de la qualitat de l’aire i fer ús 

dels instruments i mecanismes que li atorga la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, respecte a la 

protecció de l’ambient atmosfèric. En aquest sentit 

el Govern de la Generalitat va declarar un seguit 

de municipis, zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, mitjançant el Decret 

226/2006, de 23 de maig. 

 

 

Vehicle elèctric d’ús municipal Ajuntament de Sant Quirze del 

Vallès 

 

 

Bicicletes elèctriques lliurades per la Diputació de Barcelona a 

ajuntaments del Baix Llobregat, Maresme i Osona. 

Entre aquests municipis hi havia Badia del Vallès, 

Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del 

Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, 

Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del 

Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. 

Per les raons exposades en el paràgraf anterior, no 

només les administracions, des de la seva 

responsabilitat, han donar compliment a la 

legislació vigent relativa a la millora de la qualitat 

de l’aire, sinó que, des de la corresponsabilitat que 

pertoca a les empreses i amb la participació dels 

representants de les plantilles, aquestes han de fer 

front a una sèrie d’accions relacionades amb la 

mobilitat dels seus treballadors i treballadores. 

Mesures que estableixin criteris mediambientals 

en els desplaçaments relacionats amb la seva 

activitat laboral, establint unes pautes de mobilitat 

més sostenibles, amb l’objectiu de preservar la 

salut de la ciutadania i el medi ambient.

 



Quart any de funcionament de 

d’Institut Can Roca de 

Terrassa 

 

Alumnes en 4t ESO: la gran majoria que han de 

fer batxillerat el curs 2016-2017 encara es troben 

en un centre amb barracons, sense patis, sense 

espais en condicions (aula de música, taller de 

tecnologia, laboratoris…). Treballadors i 

treballadores treballant en unes condicions 

precàries que dificulten el bon desenvolupament 

del seu projecte educatiu.  

El Departament d’Ensenyament del Govern de 

CiU (la dreta política i econòmica d’aquest país) 

incomplint any rere any la seva promesa de 

construcció immediata de l’edifici. Tant se val les 

condicions que pateix l’alumnat i el professorat 

d’aquest centre públic de Terrassa, perquè a ells 

no els preocupa gens el model d’escola pública. 

No volen saber res d’escola pública universal, de 

qualitat, laica, equitativa, solidària, inclusiva i 

democràtica. No volen saber res d’aquesta 

escolarització, que és l’únic garant del dret 

universal i la base de la cohesió social i la 

formació de persones lliures i crítiques. El seu 

model és augmentar els concerts amb les escoles 

que estan en mans de l’Església catòlica (han 

augmentat els concerts a les escoles de l’Opus 

Dei) i altres empreses que només persegueixen 

obtenir beneficis amb la mercantilització d’un dret 

social bàsic. 

 

 

 

NOU PUNT D’ASSESSORAMENT 

INDIVIDUAL DE SALUT LABORAL 

El dia 24 de novembre vam iniciar, a Terrassa, 
l’activitat d’assessorament sindical primari 
específic en matèries relacionades amb salut 
laboral. Hem començat les tardes dels dimarts a 
Terrassa i, si hi ha demanda, ampliarem l’horari 
també a Sabadell. 

La companya Isabel Zapata, de la Secció Sindical 
de l’Hospital General de Catalunya, que té una 
àmplia experiència en aquests temes, és 
l’assessora encarregada d’aquest nou punt. 

Com per a la resta d’assessorament sindical i 
tècnic, cal demanar cita prèvia, telefònicament o 
presencialment a la unió, per poder organitzar la 
cita correctament i atendre tothom en les millors 
condicions possibles. 

Únicament s’atenen afiliats i afiliades. Les 
persones no afiliades són ateses, en una primera 
visita, pels assessors i assessores sindicals no 
especialitzats. 

A títol orientatiu, les matèries en les quals 
s’assessorarà seran, entre d’altres: 

Quant a l’assessorament col·lectiu, es continuarà 
fent a través dels sindicats intercomarcals, per 
tant, no hi ha cap canvi. 

 

 

La posada en marxa d’aquest nou punt 
d’assessorament, coincideix amb l’entrada en 
vigor, l’1 de desembre, del nou sistema de gestió i 
control de la incapacitat temporal. Uns canvis 
importants, que, si us generen qualsevol dubte, us 
animem a posar-vos en contacte amb la companya 
Isabel. 



 

 

ARRENCA LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI METALL DE BARCELONA 

Dos-cents delegats i delegades de CCOO 

d’Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya 

Central participen en les assemblees explicatives 

de la plataforma del conveni del metall de la 

província de Barcelona. 

La plataforma neix després d’un procés actiu de 

participació que es va dur a terme a través d’una 

enquesta elaborada per la Federació d’Indústria, 

en la qual els delegats i delegades han anat 

apuntant aquelles qüestions que creien que era 

necessari negociar. 

Les persones assistents a les assemblees van 

coincidir a remarcar que s’ha acabat el període de 

contenció salarial, que s’ha de millorar el poder 

adquisitiu amb augments salarials, així com 

eliminar la compensació i l’absorció, regular 

millor la flexibilitat, negociar millores en drets 

sindicals, en matèria d’igualtat, en conciliació, 

clarificar i millorar els permisos, i, a més, 

plantejar una reducció de jornada i altres aspectes 

fonamentals per als treballadors i treballadores del 

metall de Barcelona, aspectes com la seguretat i la 

salut.  

Aquest conveni és un dels més importants de la 

indústria a Catalunya, ja que afecta més de 

160.000 treballadors i treballadores a la província 

de Barcelona, dels quals uns 46.000 són del Vallès 

Occidental, el Bages i el Berguedà. El dia 17 de 

desembre es va reunir la taula negociadora per 

iniciar les negociacions, taula a la qual va assistir 

el secretari general del Sindicat Comarcal 

d’Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya 

Central.

 

 

                        Conveni del metall de la província de Barcelona. 



 

 

Entrega de material escolar a l’IES Font de l’Alba 

 

CCOO, amb la col·laboració de la Xarxa d'Acció Solidaria i l'entitat Sonrisas azules, hem  

 impulsat per a aquest Nadal una campanya de recollida de joguines i de material escolar 

 

 

El passat octubre es va fer entrega, a l’escola Font 

de l’Alba de Terrassa, del material escolar recollit 

als diferents locals de la unió intercomarcal en el 

marc de la campanya de col·laboració amb la 

Xarxa d’Acció Solidària (XAS), de la qual 

CCOO forma part. La iniciativa de recollida de 

material escolar es va iniciar el 2014 com a 

resposta solidària davant la crisi econòmica, la 

pujada de pobresa a Catalunya, sobretot entre la 

infància i l’adolescència i 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 en material 

escolar de 339 euros per fill o filla 

 

L’escola  Font de l’Alba és una escola pública, 

situada en un barri on hi ha un alt risc 

d’exclusió social i que ja disposa de programes 

i mecanismes de socialització del material 

entre l’alumnat. 

 

 

 

En el mateix marc de col·laboració amb la XAS 

es va engegar la campanya de recollida de 

joguines perquè aquest Nadal cap criatura es 

quedi sense joguina. Valorem molt positivament 

l’esforç de les persones que han fet les donacions 

durant aquest dies. Les joguines recollides als 

locals de la unió intercomarcal seran entregades a 

l’Associació REIR, que treballa amb nens i nenes 

en risc d’exclusió social, a les seves llars i 

centres. 

 



Salari mínim: que sigui el 

de la Carta social europea 

El Govern en funcions de Mariano Rajoy ha 

proposat a les organitzacions sindicals “apujar” el 

salari mínim interprofessional en un 1% i situar-lo 

en 655,08 euros al mes. L’increment imposat 

l’any 2015 va ser d’un 0,5% i des del 2010 el 

valor de l’SMI s’ha reduït en un 5,4%. 

La ministra Fátima Báñez no té cap intenció de 

negociar res —ja sabem quin són els 

precedents—, i la consulta realitzada és una 

simple posada en coneixement obligada pel 

procediment legal preceptiu. La seva proposta 

agreuja una realitat que s’accentua any rere any: 

l’increment de la pobresa i l’exclusió encara que 

es tingui feina legal. 

Al novembre ja li vam remetre una proposta que 

acostava el salari mínim al 60% del salari mitjà, 

tal com recomana la Carta social europea signada 

per Espanya. Volem un increment de l’11% al 

2016 i un altre 11% al 2017 per aconseguir en 

aquella data un SMI de 800 euros nets.  

Al nostre territori, des del desembre del 2015 i 

fins a final d’aquest gener, estem presentant la 

proposta a diferents forces polítiques i 

ajuntaments perquè s’implanti en el seu àmbit un 

SMI que sigui realment just i raonable: el de la 

Carta social.  

A la ciutat de Manresa aquest tema és un dels 

punts bàsics que CCOO hem plantejat per renovar 

el Pacte de Ciutat (promoció econòmica i cohesió 

social), un pacte que ara està en fase d’intercanvi i 

valoració de propostes. 

L’Executiu estatal en funcions i els seus 

predecessors del Partit Popular i el PSOE no han 

volgut mai donar compliment a la Carta social 

amb diferents matisos i arguments. La 

conseqüència ha estat quedar-se allunyats dels 

salaris mínims de la Unió Europea dels 15 i 

desequilibrar la renda nacional a favor de les 

rendes del capital.  

El salari mínim representa una garantia 

d’ingressos mínima pel treball dependent, però 

marca també la  

valoració que del treball tenen els responsables 

d’un estat, una valoració que té un efecte que 

irradia tot el mercat de treball i s’imposa als 

treballadors amb menys capacitat de negociació 

col·lectiva, quan el que hauria de fer és actuar 

com a factor de reequilibri per a aquests 

treballadors.  

 

El salari mínim també és una referència per a 

altres qüestions, i una de les més importants és la 

de garantir uns mínims en cas d’insolvència 

empresarial a través del Fons de Garantia Salarial 

(FOGASA).  

Amb la negativa a incrementar l’SMI, també, 

l’Estat juga a garantir, al mínim possible, el 

treball dependent realitzat i no cobrat. No val 

l’argument que creixeria la despesa de l’Estat, ja 

que també creixeria la recaptació per aquest 

concepte en les nòmines mensuals.  

A Catalunya, diferents forces polítiques (CUP, 

Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot…) estan 

proposant l’establiment d’un salari mínim garantit 

català entre 1.000 i 1.100 euros bruts. Una 

proposta que es veu factible i que no suposaria 

cap daltabaix econòmic. A moltes ciutats de 

Catalunya —inclosa la ciutat de Barcelona—, 

CCOO ha proposat al govern sortit de les darreres 

eleccions municipals el compliment de la Carta 

social europea. Es tracta de crear una referència 

de mínims en els salaris locals tant en la gestió 

directa (Administració, empreses i organismes 

municipals) com en la indirecta (concessions i  

proveïdors de l’ajuntament).



 

L’EDUCACIÓ PÚBLICA, UNA 

PRIORITAT? 

 

Si no fos perquè ja fa més de cinc anys que patim  

retallades de recursos que han afectat els dos 

pilars bàsics del nostre suposat estat del benestar, 

el sistema educatiu i la sanitat —tots dos en 

l’àmbit públic—, no emfatitzaríem que si s’ha de 

suprimir una línia de P-3 a Berga, es deixi que 

sigui finalment la ciutadania qui decideixi quin 

tipus d’escolarització vol per als seus fills i filles. 

Generalment, la política del Departament 

d’Ensenyament és que quan van maldades, és a 

dir, quan hi ha davallada de natalitat, tanca les 

línies a l’educació pública abans del procés de 

preinscripció. Mentre que a la concertada se la 

deixa participar en la preinscripció sense cap 

tancament a priori. Entenem que això és un 

greuge comparatiu que incorre en una certa 

competència deslleial institucionalitzada en 

detriment de l’oferta pública. 

Si no fos perquè el Departament d’Ensenyament 

ha incrementat les ràtios d’alumnes per aula, 

potser ara no sobraria cap línia de P-3 ni a Berga 

ni a d’altres municipis del país. Els ciutadans i 

ciutadanes estan ara mateix organitzant-se per dir 

a la nova consellera que ja no volen patir cap més 

greuge a l’educació pública, i que  cal començar a 

fer les coses d’una manera diferent de com s’han 

fet fins ara, si és que realment volem bastir un 

país diferent.  

Si no fos perquè, segons fonts del mateix 

Departament d’Ensenyament, hi ha una diferència 

negativa d’un 16,6% del seu pressupost entre els 

anys 2010 i 2015, i, si no fos perquè, segons fonts 

del mateix departament, en termes generals hi ha 

un increment d’un 8,80% de l’alumnat, mentre 

que l’evolució del professorat experimenta una 

tendència negativa, per dir-ho eufemísticament, 

d’un 2,20%, no insistiríem que si cal retallar 

recursos, aquests no s’han pas de tocar del sistema 

públic. 

 

 

Si no fos perquè, tal com assenyala l’informe 

d’igualtat d’oportunitats a l’educació infantil del 

Síndic de Greuges de l’any 2015, l’eliminació del 

finançament pot haver estat en general una de les 

causes, encara que no l’única, que ha contribuït a 

la davallada d’alumnat a la franja de 0-3 anys, no 

reivindicaríem que de cap manera es retallés 

l’oferta de possibilitats, per als infants, de ser 

escolaritzats a l’escola pública. 

Si no fos perquè la Federació d’Educació de 

CCOO va fer una enquesta al 40% dels centres 

educatius públics de Catalunya a finals del curs 

passat en la qual vam recollir una previsió per a 

aquest curs de més de 12.000 alumnes afectats de 

ser escolaritzats en aules amb ràtios elevades, no 

exigiríem que no es tanqués cap aula pública de P-

3 a la ciutat de Berga ni tampoc a cap altre lloc, és 

clar! 

 

 



 

SIAD Laboral una eina per 

combatre les desigualtats 

 

L’última sessió  formativa per a les persones 

assessores i el quadres sindicals va donar a 

conèixer el SIAD de CCOO. El Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones en l’ àmbit 

laboral és un servei especialitzat adreçat a totes les 

dones treballadores. El SIAD laboral està connectat 

amb els serveis de la Xarxa Nacional de Recursos 

de Catalunya. 

 

 

Un servei, que aquesta unió intercormarcal 

també està presentant i oferint als diferents 

ajuntaments de les nostres comarques.  

Amb la formadora del curs la Sara Morreres 

Quesada, psicòloga especialitzada en gènere i 

violències masclistes, vam recórrer el marc legal, 

vam entendre la diferencia entre sexe i gènere. 

També vam fer un repàs a les desigualtats i les 

violències que pateixen les dones treballadores, 

com la violència estructural i l’assetjament per 

raó de sexe o assetjament sexual a l’empresa, 

així com de   les estratègies  eines per combatre-

les. 

 

 

 

El debat, força animat i participatiu,  també va 

posar de relleu la nefasta retroalimentació per a 

les dones de classe treballadora entre patriarcat i 

capitalisme, la necessitat urgent d’incloure la 

transversalitat de gènere en la nostra acció 

sindical i política, la necessitat de ser tots i totes 

agents compromesos i proactius per combatre les 

desigualtats, les discriminacions i les violències 

masclistes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proper dia 11 de març, a Sabadell, CCOO del 

Vallès Occidental - Catalunya Central celebrem els 

vint anys d’un sopar en què, any rere any, ens hem 

solidaritzat i hem cooperat amb diferents projectes 

d’arreu del món. Es tracta de projectes en què la 

nostra Fundació Pau i Solidaritat aplica la 

perspectiva de gènere. De Chiapas al Líban, 

passant per Hondures i Guatemala…, a la 

solidaritat, hi afegim dia a dia el mateix crit: que 

totes som treballadores del món. Perquè sabem que 

no podem avançar en els drets de les dones ni 

podem combatre les desigualtats, les bretxes i la 

pobresa sense que aquesta lluita sigui global. Per 

això, els nostres sopars commemoratius sempre han 

posat l’accent en la necessitat de tenyir de lila tots 

els racons d’aquest món.  

Però enguany també, del dia 1 al 15 d’abril, 

tindrem una exposició que reforça el nostre 

compromís sindical i polític: a l’auditori de la 

Biblioteca Vapor Badia la ciutadania podrà gaudir 

de l’exposició “Treballadores del Món”. 

L’organització és a càrrec, conjuntament, de la 

Fundació Pau i Solidaritat, l’Ajuntament de 

Sabadell i CCOO Vallès Occidental-Catalunya 

Central.  

 



 



 

 

 

 

 


