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Assemblea de delegats i delegades a
Barcelona, el 17 de novembre, a les 10.30
hores, al Teatre Victòria
CCOO realitza assemblees arreu de Catalunya per preparar mobilitzacions amb el lema “Disputem els salaris. Defensem els serveis públics”
CCOO de Catalunya està realitzant assemblees arreu de Catalunya amb l’objectiu de
preparar una gran mobilització que tindrà lloc
properament, tot i que encara no té data fixada. El lema de les assemblees és “Disputem els
salaris. Defensem els serveis públics” i tenen
com a reivindicacions centrals l’augment de
l’SMI, la derogació de la reforma laboral, el reforçament del sistema sanitari públic, la baixada de ràtios a l’educació i l’augment de les
places d’FP, la consolidació i la millora de les
pensions, l’accés a l’habitatge, el reforçament
dels serveis socials i la regulació del preu de la
llum i el gas.

19 de novembre. Manresa, 10.30 hores. Espai Plana de l’Om (carrer del Born). Hi intervindran Cristina Torre i Ivan Ramos.
19 de novembre. Vilanova i la Geltrú, 10
hores. Masia d’en Cabanyes (Camí Ral, 3). Hi
intervindran Aurora Huerga, Josep Maria Romero i Albert Rodríguez.
26 de novembre. Sant Joan Despí, 10 hores.
Auditori Mercè Rodoreda (carrer Major, 69). Hi intervindran Javier Pacheco i Josep Maria Romero.
UNAI SORDO A REUS

L’assemblea central tindrà lloc el 17 de novembre a Barcelona, concretament al Teatre
Victòria (avinguda del Paral·lel, 67), i comptarà
amb la intervenció de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Aurora
Huerga, secretària de Política Territorial i Migracions del sindicat. L’assemblea inclourà
també altres intervencions sectorials i diverses activitats.
Fins avui, 15 de novembre, han tingut lloc assemblees a Reus, Igualada, Salt, Lleida, Mataró
i Vic. Les assemblees programades que resten,
a part de la de Barcelona, són:
16 de novembre. Terrassa, 10.30 hores. Factoria Cultural de Terrassa (rambla d’Ègara, 340).
Hi intervindran Javier Pacheco i Ivan Ramos.
17 de novembre. Vilafranca del Penedès, 10 hores. Espai l’Escorxador (carrer de
l’Escorxador, 19). Hi intervindran Cristina Torre,
Josep Maria Romero i Albert Rodríguez.
18 de novembre. Les Franqueses del Vallès, 10 hores. Centre de Recursos Agraris Can
Ribas (carrer del Camí Antic de Vic, 10). Hi intervindran Javier Pacheco i Lalo Plata.

La primera de les assemblees va tenir lloc a
Reus el passat 4 de novembre, s’hi van aplegar
més de 700 delegats i delegades, i hi van intervenir Unai Sordo, secretari general de CCOO;
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, i Mercè Puig, secretària general de
CCOO de Tarragona. Sordo va fer un repàs de
tots els temes que estan oberts, especialment
aquells que són sobre les taules de negociació
com ara la derogació de la reforma laboral i la
consolidació i la millora del sistema públic de
pensions. El secretari general de CCOO va assegurar que el sindicat s’hi deixarà la pell perquè
aquestes negociacions donin fruits a favor de
la gent treballadora, però que caldrà ser als carrers per fer valer les nostres reivindicacions.

editorial

Els preus,
pels núvols
L’índex de preus de consum (IPC) s’ha enfilat el mes passat fins al 5,4 %. Això vol
dir que els preus de les coses que utilitzem per viure, com l’energia, l’habitatge
o el transport, estan pels núvols. Pensem
que l’augment mitjà dels salaris es mou
en l’1,5 %, molt lluny ja dels preus que
paguem en el dia a dia. I això està tenint
unes conseqüències nefastes per a una
bona part de la ciutadania, que, malgrat
tenir feina, ja no pot donar resposta al cost
de les seves necessitats bàsiques. El preu
de la calefacció, l’enllumenat i la distribució d’aigua ha augmentat en el darrer
any prop del 30 %, i això ha significat que
una de cada deu llars catalanes ja no pot
mantenir l’habitatge a una temperatura
adient, allò que coneixem com a pobresa
energètica. I ara, amb els preus dels subministraments bàsics disparats, la xifra
de persones que ho passarà malament
aquest hivern està augmentant de manera
exponencial.
És un moment de fortes incerteses en
l’economia mundial, en què el poder adquisitiu de les persones treballadores és
una clau d’estabilitat i que requereix millors salaris i garanties a l’hora de disposar
d’una renda mínima. I això exigeix reforçar la negociació col·lectiva, tot derogant
la reforma laboral i incrementant l’SMI, la
renda garantida de ciutadania i l’ingrés
mínim vital. Exigeix actualitzar el model
energètic, fent-lo sostenible i posant-lo al
servei de la ciutadania i el teixit productiu
del país. Exigeix aprovar uns pressupostos expansius, que no tan sols gestionin
els ajuts que venen d’Europa, sinó també inversions estructurals que, com en el
cas del Pacte nacional per a la indústria,
millorin les capacitats existents i reforcin
l’economia catalana.
És molta la gent que pateix. No val a badar.

www.ccoo.cat
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CCOO i UGT convoquen vaga
general en el sector de les càrnies

CCOO i UGT han convocat una vaga general en el sector de les càrnies a tot l’Estat
per als dies 25 i 26 de novembre i els
dies laborables compresos entre el 3 i
el 8 de desembre per exigir un conveni
digne per a les persones que treballen en
el sector, davant l’estancament de les negociacions del Conveni col·lectiu estatal
de les indústries càrnies.
Després d’onze mesos de negociacions
del Conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies, no s’han aconseguit avenços
significatius que cobreixin les justes reivindicacions de les plantilles del sector.
Malgrat alguna millora respecte del seu
plantejament inicial, la patronal segueix
mantenint propostes que lesionen els
drets de les persones treballadores i continua sense assumir les reivindicacions sindicals importants.

CCOO demana mesures davant
de l’agressió a un funcionari de
la presó de Lleida
S’ha tornat a produir una nova agressió a
un funcionari al Centre Penitenciari (CP)
de Ponent. Un intern amb problemes
psiquiàtrics, que ja havia protagonitzat
nombrosos incidents violents contra el
personal del CP de Ponent, va agredir a
traïció i de manera extremadament violenta el cap d’unitat del departament on
es trobava. CCOO de Lleida demana, tant
a la direcció del centre com a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que per evitar incidents
tan greus com aquest es reforci la dotació de personal del centre, la més envellida de tot Catalunya i que es prenguin les
mesures legals pertinents perquè aquesta brutal agressió no quedi impune (com
sí que han quedat tantes altres) ni tampoc les nombroses amenaces que pateix
diàriament el col·lectiu de funcionaris de
presons. Així mateix, exigeix celeritat i
contundència a l’Administració per solucionar tots aquests problemes.

CCOO de Catalunya celebra el Dia
de la Fundació amb el títol “Les
eleccions sindicals, clau per construir
democràcia. Passat, present i futur”
El 22 de novembre, a partir
de les 10 hores, a la seu de
CCOO de Catalunya
L’Espai Assemblea de la seu central de CCOO
de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona)
acollirà el proper 22 de novembre el Dia de la
Fundació, organitzat per la Fundació Cipriano
García del sindicat.
L’acte serà presencial i s’hi aplicaran totes les
mesures anti-COVID vigents en la data de
l’acte. També es podrà seguir pel canal de
YouTube de CCOO de Catalunya.

EL PROGRAMA
10.00 h Inauguració de la jornada
DOLORS LLOBET, secretària d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de
Catalunya
PRIMERA TAULA: 55 anys d’eleccions sindicals
Les eleccions sindicals i la seva influència en la lluita antifranquista
PERE YSÀS, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona
Les eleccions sindicals en democràcia: CCOO, primera força sindical
ALFONS LABRADOR, president de la Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya
Condueix: DOLORS LLOBET, secretària d’Estudis, Cultura i Memòria de
CCOO de Catalunya
11.00 h Pausa
11.30 h SEGONA TAULA: eleccions i democràcia a l’empresa
Eleccions i densitat sindical
ANDRÉS QUEROL, secretari d’Organització de CCOO de Catalunya
Reptes de futur
Taula rodona amb la participació de les organitzacions
Condueix: MARIBEL GONZÁLEZ, responsable de Desenvolupament
Organitzatiu de CCOO de Catalunya
12.30 h Cloenda
JAVIER PACHECO, secretari general de CCOO de Catalunya
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CCOO denuncia que l’incompliment de la llei per part de
Glovo està asfixiant els riders
L’11 de maig, va entrar en vigor el Reial decret
llei 9/2021, més conegut com a llei rider, que
obliga les empreses de repartiment de plataforma digital a laboralitzar la plantilla. Avui dia,
passats tres mesos des que va entrar en vigor,
la gran majoria de les repartidores i els repartidors de l’empresa Glovo segueixen com a
falsos autònoms, mentre que altres empreses
del sector sí que han laboralitzat el seu personal de repartiment.
L’empresa Glovo, amb el propòsit de fugir de la
seva responsabilitat envers les persones treballadores i del compliment de la llei, ha fet canvis en la seva app per intentar eliminar els indicis de laboralitat. Aquests canvis comporten
una disminució important dels ingressos de
les persones treballadores i les posen en una
situació econòmica insostenible i asfixiant.

Ingressos insuficients
La reducció dels seus ingressos dificulta que
puguin fer front al pagament mensual de la
seva quota d’autònom i als pagaments trimestrals de l’IRPF i l’IVA, la qual cosa els obliga, en
els casos més extrems, a escollir entre pagar
la quota d’autònom o comprar menjar i pagar
el lloguer. No podem oblidar que aquests treballadors i treballadores assumeixen les despeses del vehicle, el mòbil i la benzina sense
rebre cap compensació econòmica per part
de l’empresa. Per aquesta causa, moltes de
les persones treballadores s’estan endeutant
amb l’Agència Tributària per aquest impagament, que hauria d’assumir l’empresa Glovo.
A més, el fet de no estar al dia del pagament
de la quota d’autònoms fa que no puguin accedir a formació subvencionada per tal de mi-

llorar la seva inserció laboral. Davant d’aquesta
situació, CCOO seguirà denunciant davant
l’autoritat laboral tots els abusos d’aquesta
empresa i no descarta noves mobilitzacions.

EXCLUSIU
AFILIATS/ADES

I FAMILIARS DIRECTES
GRUP

CLÍNIQUES DENTALS I DE CIRURGIA ESTÈTICA

AVANTATGES PER TORNAR A SOMRIURE

1a VISITA
I DIAGNÒSTIC

25%

DTE.
TRACTAMENTS

GRATUÏT

FINANÇAMENT

HIGIENE DENTAL
NOMÉS 25 €*

FINS A 5.000 €
SENSE INTERESSOS

*Per sessió

Només DNI i
compte bancari

Amb un equip multidisciplinari de primer nivell encapçalat pel Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero, que
també és coordinador de la Secció de Cirurgia Maxil·lofacial de l’Hospital Clínic de Barcelona

ODONTOLOGIA · IMPLANTOLOGIA · CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL · ORTODÒNCIA
CIRURGIA ORTOGNÀTICA · CIRURGIA ESTÈTICA FACIAL

DESCARREGA’T LA TEVA
TARGETA EXCLUSIVA CCOO

BCN GRÀCIA

BCN SANT GERVASI

L’HOSPITALET

Roger de Flor, 271
Tel. 93 459 06 07

Tavern, 61
Tel. 93 576 88 56

Av. Ponent, 19
Tel. 93 448 21 23

www.odontquality.cat
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CCOO destaca avenços en els comptes de la Generalitat per al
2022, però critica importants mancances econòmiques i socials
que cal corregir amb un procés de diàleg amb els agents socials,
paral·lel al tràmit parlamentari
sanitària i l’augment i la millora de les condicions laborals dels professionals de la salut.
També ha demanat la reducció de les ràtios
en l’educació i el necessari reforçament de
l’oferta de formació professional perquè cap
alumne es quedi sense plaça, com ha passat
aquest curs. El secretari general de CCOO de
Catalunya ha proposat també la creació de
l’Institut Català de la Dependència.

El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, es va reunir dimecres amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i bona
part de la Comissió Executiva del sindicat, on va explicar els detalls del Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022. La trobada va tenir lloc a la seu de
CCOO de Catalunya.
Javier Pacheco ha agraït la deferència del conseller de visitar personalment la direcció del sindicat
per explicar els detalls dels comptes. Així mateix, ha destacat que aquests pressupostos recullen
la despesa més gran de la història, però que no hem de deixar de tenir en compte que Catalunya
viu un escenari de crisi social que certament és la més gran viscuda a Catalunya en democràcia.
Pacheco ha reconegut que els pressupostos engloben algunes línies d’actuació que van en la
bona direcció per atendre demandes socials com l’educació de zero a tres anys gratuïta, ajuts a
l’accés a l’habitatge i l’increment de recursos per a polítiques d’igualtat. En qualsevol cas, el secretari general de CCOO de Catalunya ha remarcat que aquestes actuacions són encara insuficients.
Estudi amb detall del projecte de pressupostos
Javier Pacheco ha puntualitzat que el sindicat estudiarà amb detall aquest projecte de pressupostos, però ha volgut destacar algunes consideracions respecte de les mancances que CCOO
troba en aquests comptes de la Generalitat.
El sindicat valora negativament que aquests pressupostos renunciïn a incrementar els ingressos fiscals de les rendes més altes i de les activitats que generen rendes especulatives i que
acumulen riquesa incrementant les desigualtats. El sindicat entén que per fer front a la major
crisi social de les últimes dècades és necessari augmentar la capacitat de recaptació fiscal per
no deixar ningú enrere.
CCOO considera que aquesta crisi, generada per la pandèmia, ha posat en evidència la necessitat d’incrementar els recursos per habitant en salut, educació i dependència, que actualment
estan molt per sota del que seria acceptable. Pacheco ha reclamat més recursos per a l’atenció

Davant la greu vulnerabilitat de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, Pacheco ha
criticat la congelació de l’IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya), i ha exigit
l’impuls d’un tràmit parlamentari que permeti
incrementar aquest índex per fer front al preocupant augment de la pobresa a Catalunya.
El secretari general de CCOO de Catalunya
també ha traslladat al conseller la seva posició contrària a barrejar les partides dels fons
New Generation de la Unió Europea amb les
partides ordinàries. Segons Pacheco, aquesta
no és una bona praxi, i ha alertat que sense
una concertació social adequada hi ha el risc
de desaprofitar dos mil milions d’euros per a
accions finalistes a Catalunya.
El sindicat també ha volgut deixar clar al titular del Departament d’Economia i Hisenda de
la Generalitat que, per portar a terme un veritable canvi de model productiu, cal l’impuls
del Pacte nacional per a la indústria (PNI), que
actualment s’està negociant. Pacheco ha criticat l’actitud del Govern en aquest tema, puntualitzant que sembla que no se’l creu quan
no hi ha cap partida específica per al PNI en el
projecte de pressupost.
Finalment, Javier Pacheco ha instat el Govern
i els grups parlamentaris a obrir un procés de
diàleg amb els agents socials i la societat civil,
en paral·lel al tràmit parlamentari, que permeti corregir els dèficits de la proposta pressupostària i construir uns pressupostos que treguin de la crisi la societat catalana.
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CCOO i UGT proposen al Govern una
tercera convocatòria d’ajuts per als 40.000
treballadors i treballadores afectats per
ERTO COVID
Els sindicats proposen que en la tercera convocatòria d’ajudes directes a empreses i
autònoms per fer front a l’impacte de la pandèmia, amb subvencions que poden arribar a 200.000 euros, es prioritzi fer front als deutes salarials i vincular el manteniment
de l’ocupació.
El passat 10 de novembre va tenir lloc una reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social per tractar una nova convocatòria d’ajudes a les empreses i autònoms en el marc del
reial decret de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial. En aquesta nova
convocatòria, per esgotar la totalitat del fons disponible per a Catalunya, el Govern planteja
flexibilitzar les condicions per accedir als ajuts, incloent-hi la justificació dels costos fixos de les
empreses i obrint el ventall d’empreses i autònoms que poden reunir aquests nous requisits.
Els sindicats valorem la voluntat del Govern de donar suport al màxim d’empreses i autònoms,
però alertem que no es poden malbaratar recursos públics en empreses que no protegeixen
suficientment les condicions dels seus treballadors i treballadores, fins i tot, el manteniment
de la seva ocupació.
En aquest sentit, hem fet la proposta que les bases d’adjudicació dels ajuts estiguin vinculades
preferentment a les empreses que mantenen ocupació i prioritzin les que facin front als deutes salarials que tinguin amb els seus treballadors i treballadores. El Govern s’ha compromès a
trobar una solució dins del marc del reial decret consensuar-lo abans del període de valoració
i d’adjudicació dels ajuts.
D’altra banda, CCOO i UGT hem demanat que s’obri una nova convocatòria d’ajuts a treballadors i treballadores en ERTO COVID per millorar els recursos econòmics d’un col·lectiu que
pateix les conseqüències més greu de les restriccions i la crisi de la pandèmia, i que s’ha vist
afectat per una pèrdua important del seu poder adquisitiu.
Pensem que no podem només dedicar recursos públics a ajudar empresaris i persones autònomes, i deixar de banda els treballadors i treballadores, que també pateixen les conseqüències de la crisi. El Govern s’ha compromès a estudiar-ho conjuntament amb els agents socials
a la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social els propers dies.

Mor Paco García, sindicalista
referent del metall al Baix Llobregat
CCOO lamentem profundament la pèrdua del nostre
company Paco García López, un referent sindical en el sector
del metall del Baix Llobregat, que ens ha deixat a causa
d’una greu malaltia. Paco García va ser treballador i delegat
de CCOO d’una empresa de components de l’auto del Prat
de Llobregat, l’antiga GEMO, fins que va tancar i llavors va dedicar-se plenament
a l’activitat sindical. Va ser un referent en el sector del metall al Baix Llobregat, on
va ocupar diverses responsabilitats al llavors Sindicat Minerometal·lúrgic de CCOO
del Baix Llobregat, on va ser responsable d’Acció Sindical i secretari general. Va ser
membre de la Comissió Executiva i del Consell del Sindicat Comarcal del Metall, i
també del Consell de l’antiga Federació Minerometal·lúrgica de CCOO de Catalunya.
Posteriorment, va col·laborar a la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya en
l’àmbit d’Acció Sindical.

CCOO intensifica la seva
campanya de contractació
indefinida al Contact Center
CCOO ha intensificat la campanya de
contractació indefinida al Contact Center i
la Inspecció de Treball ja obliga a no realitzar
contractes d’Obra i Servei. Aquest és el fruit de
la campanya que va començar CCOO Servicios
el desembre del 2020 després de la sentència
del Tribunal Suprem que dicta que aquest
tipus de contractes han de ser indefinits en
empreses on l’activitat principal de les quals
és la prestació de serveis a tercers. Majorel,
Salesland i Teyamé, unes de les principals
empreses del sector, ja han començat a
transformar els seus contractes. Les empreses
de Contact Center reuneixen aproximadament
40.000 contractes per obra o servei al nostre
país. Això suposa uns índexs de temporalitat
molt elevats en un sector que no n’ha vist
disminuït el volum de negoci en dècades.

Concentracions per a la
recuperació dels drets dels
empleats i empleades públics

L’Àrea Pública de CCOO ha convocat a
tot l’Estat espanyol mobilitzacions per a
la recuperació dels drets arrabassats als
empleats i empleades públics, més de tres
milions, amb l’excusa de la crisi econòmica i
que mai no s’han retornat.
A Catalunya, amb el lema “Continuem
lluitant pels teus drets”, es van convocar
concentracions el passat divendres, 12
de novembre, a les 12 hores davant les
subdelegacions del Govern a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona.
Amb aquestes mobilitzacions es reclama el
retorn de drets com els salaris, l’ocupació i
l’estabilitat dels llocs de treball, la jornada, els
plans d’igualtat, la millora de les pensions de
les classes passives o la negociació d’un acord
marc per a l’Administració local, entre d’altres.
En aquest enllaç trobeu el manifest de la
convocatòria.
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Declaració de CCOO, UGT i CONFAVC

EXIGIM MESURES ALS GOVERNS PER REBAIXAR EL PREU DE LA LLUM
Les organitzacions i entitats sotasignades hem manifestat fa temps i reiteradament la necessitat de garantir l’accés als subministraments indispensables.
Dia rere dia ens despertem alarmats per l’abusiu encariment del preu de la llum. Estem
assumint les tarifes més altes de la història, a pesar de la rebaixa de l’IVA que va aprovar el Govern. Durant els vuit primers mesos de l’any, l’increment del preu de la llum
ha estat de gairebé el 30 %. A l’agost es va produir un increment del 46 % interanual
i del 9,1 % respecte del mes anterior. Això ha empitjorat la situació de les persones en
situació de vulnerabilitat i ha suposat un perjudici clar per a la majoria de la ciutadania
i les petites empreses. De moment, ja és una realitat que l’augment de l’IPC provocat
per l’encariment de l’energia està per sobre del previst i del creixement dels salaris.
La llum és avui un bé inassequible per a milions de ciutadans i ciutadanes, tant per a
les persones més vulnerables com per als treballadors i treballadores amb sous més
baixos, i és necessari intervenir-hi. Es tracta de béns essencials que han de ser accessibles per a tots i totes, amb un cost raonable, i, per tant, no poden tenir preus basats
en l’especulació d’empreses privades.
El problema del preu de l’electricitat a Espanya té unes causes profundes que venen
de lluny i que la conjuntura present —que no preveiem que millori ni a curt ni a mitjà
termini— ha agreujat. La inacció política dels diferents governs d’aquest país és una
de les principals causes del problema: s’ha anat posposant una reforma contundent en
el sector que estableixi un sistema de fixació de preus més just i transparent.
Així, tot i la complexitat de la qüestió de la generació, la distribució i la comercialització
de l’energia elèctrica, identifiquem les causes següents que cal canviar:
El sistema de fixació del preu de l’electricitat, l’anomenat mercat marginal.
Aquest remunera tota l’electricitat generada al preu de la tecnologia més cara que
entra al sistema, independentment que el cost real de les altres tecnologies estigui
molt per sota. És el que s’anomena beneficis caiguts del cel, que s’avaluen entre 800 i
1.200 milions d’euros cada any.
L’augment del preu del gas natural. El gas natural es fa servir per produir electricitat
a les centrals de cicle combinat. El preu del gas natural ha augmentat als mercats internacionals i també el preu dels drets d’emissió de CO2 que paga aquesta tecnologia,
i, com a conseqüència, afecta el mercat marginal i el preu de tota l’electricitat.
El control de la generació hidroelèctrica per part de les grans companyies.
Aquesta tecnologia, produïda amb un bé públic com és l’aigua amb la majoria dels
embassaments i centrals ja amortitzats, és —a hores d’ara— l’únic mecanisme efectiu d’emmagatzematge d’energia i molt flexible per adaptar-se a les variacions de la
demanda. El seu cost de producció s’estima en 3 euros cada megawatt/hora (MW/h).
Es podria fer servir per atenuar el cost de l’electricitat, però les companyies fan tot el
contrari, oferint l’energia d’origen hidroelèctric a preus molt propers als de la generada
amb gas.
Hi ha altres components de la factura sobre els quals es pot debatre si és pertinent que
hi siguin o no, tot sabent que en cas de canvis els haurien d’assumir els pressupostos
generals de l’Estat, tant si se’n treuen costos com si es redueix la recaptació per una
reducció dels impostos.
El nou model de facturació, vigent des del passat mes de juny, mal explicat, no es pot
aplicar en un moment en què l’electricitat s’encareix exageradament i sense mesures
compensatòries per a qui no pot canviar l’hora en què la consumeix.
En tot cas, les mesures que està prenent el Govern de l’Estat, que demostren que sí
que es podia actuar sobre el mercat elèctric, són positives, han de tenir continuïtat
i esdevenir estructurals, ja que és evident que el cost de l’energia i, en concret, de
l’electricitat, es mantindrà elevat a curt i a mitjà termini.

L’encariment de l’electricitat té greus conseqüències socials i també pot ser un
obstacle important per a la recuperació econòmica i la transició vers la sostenibilitat enmig de l’emergència climàtica.
Per això,
RECLAMEM:
1. La creació d’una prestació de subministrament mínim vital, articulada amb
l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, que millori substancialment
el bo social elèctric i el bo tèrmic. Crear un dret efectiu que protegeixi dels talls de
subministrament d’una manera permanent i no per raó de situacions conjunturals
a les famílies vulnerables.
2. Establir un tram de consum a preu reduït en funció dels ocupants de l’habitatge
de manera semblant a com es fa amb l’aigua.
3. Condonar els deutes de les famílies amb les empreses subministradores
quan responen a raons objectives de pèrdua d’ingressos.
4. Convertir en estructural el mecanisme pel qual es detreuen a les empreses
elèctriques els beneficis caiguts del cel, introduint el mecanisme de l’auditoria
de costos de totes les instal·lacions i les centrals de generació.
5. Establir un mecanisme de contractes a mitjà termini a un preu fix per reduir la volatilitat dels preus i per disminuir el risc dels consumidors, i que una part
l’assumeixin les empreses generadores. Aquest sistema existeix a Portugal.
6. Cal fer més senzill i assequible el canvi de potència contractada, ja que en
l’actualitat es penalitza el canvi en cost i temps.
7. Transformar el mercat marginal canviant-lo pel principi de remunerar segons cost. Si això demana canvis en les normes de la Unió Europea, cal abordarlos. Mentre arriben, cal —com ha sol·licitat el Govern— sortir d’aquest sistema
al·legant l’excepcionalitat de la situació i els danys socials que provoca en el mercat
espanyol.
8. Posar fi a l’oligopoli elèctric:
• Segregació de les centrals hidroelèctriques de les companyies elèctriques
actuals per posar fi a la gestió oportunista d’aquest recurs.
• Separació definitiva de les activitats de generació de transport, distribució i comercialització (les grans empreses elèctriques les tenen segregades des de l’any 1997), evitant que mantinguin l’oligopoli elèctric (Iberdrola,
Endesa i Naturgy) seguint integrades en hòldings empresarials.
• Gestió pública del recurs hidroelèctric per facilitar la gestió d’un parc de creixement renovable, garantir els cabals ecològics i moderar el preu de l’electricitat.
9. Treure components de la factura elèctrica que siguin assumits pels pressupostos generals de l’Estat.
10. Impulsar la transició energètica:
• Desenvolupar les energies renovables per prescindir tan aviat com sigui
possible de les centrals de cicle combinat i, després, de les centrals nuclears.
• Accelerar la implantació de l’autoconsum i les comunitats energètiques,
mitjançant projectes clau en mà, finançats per una empresa pública que canalitzi els fons Next Generation.
• Crear un fons d’ajudes per a les famílies vulnerables i les comunitats de
veïns per a l’adquisició d’electrodomèstics i d’equips més eficients i per millorar
els aïllaments dels habitatges.
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25-N, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
#25nPrevencióiAcció
Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones,
CCOO, com a sindicat feminista, veu amb preocupació com les violències no minven.
El confinament per causa de la pandèmia va ser
molt dur per a les dones que pateixen violència
en l’àmbit de la parella, ja que van veure reduït
el seu espai social, van quedar tancades amb
el seu maltractador i van patir abusos físics,
psicològics, sexuals o econòmics. En el desconfinament hi ha hagut un repunt dels feminicidis
quan els maltractadors han percebut una disminució del seu control sobre la parella. Des
que va començar l’any, a Catalunya ja han estat
assassinades 13 dones pel sol fet de ser dones
(61 a tot l’Estat espanyol). Des del 2010 hi ha
hagut 1.238 dones assassinades per homes.
D’altra banda, 1 de cada 4 menors d’edat són
testimonis d’aquestes situacions i un 77 %
d’aquests han patit en primera persona el maltractament d’aquests violents a casa. En tot
cas, però, els feminicidis només són la punta de
l’iceberg de la violència contra les dones.
En aquest any 2021, el focus s’ha posat també
en la violència vicària, és a dir, les agressions
sobre una persona en substitució d’una altra,
sobretot, la violència contra les filles i els fills
amb l’objectiu d’infligir dolor i control a les
seves mares. El cas de l’Anna i l’Olivia, les nenes
de Tenerife assassinades pel seu pare, va fer
estremir la societat de tal manera que vam
aprendre a interpretar i a donar visibilitat a
altres casos. Segons fonts del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ), a Espanya, tot just un
3 % dels casos de violència de gènere acaba
amb la suspensió del règim de visites als pares
que han exercit el maltractament i només en
un 5,2 % dels casos els jutges dicten la retirada de la guarda i custòdia als agressors com
a mesura cautelar de protecció dels menors.
La violència envers les dones no està reservada a una cultura, regió o país específic ni a
grups particulars de dones en la societat. La
violència masclista representa, en qualssevol
de les seves formes, àmbits i expressions,
un greu atemptat contra els drets humans, la
dignitat i la llibertat de les dones.
La mutilació genital femenina segueix practicant-se a Colòmbia, l’Índia, Indonèsia, Malàisia,

el Pakistan, Sri Lanka i molts països de l’Orient
Mitjà, i és un problema transfronterer que es
manifesta a Catalunya també. La violació i l’ús
dels cossos de les dones com a arma de guerra
segueix present. El tràfic de dones creua les
fronteres nacionals i és perceptible en qualsevol país del món. Cal, així mateix, tractar la
prostitució com a crim organitzat, i abordar-lo
des de la globalitat i la cooperació policial internacional.
La violència sexual és esfereïdora també al
nostre país. Catalunya és el territori on es perpetren més violacions múltiples de tot l’Estat.
El 57,3 % de dones de més de 16 anys han
patit violència de gènere algun cop a la vida.
És fonamental erradicar l’assetjament sexual
o per raó de sexe en l’esfera laboral i implementar mesures de suport i protecció a les
víctimes de violència contra les dones. Ens
preocupa especialment la situació de les treballadores de la llar que, en moltes ocasions,
conviuen i resten soles amb els agressors.
La deshumanització de les dones i la normalització de la violència i el poder com a formes
d’excitació es promouen en la nostra cultura
mitjançant la pornografia, tot i que també hi
ha moltes formes de publicitat on s’utilitza la
cosificació de la dona i la hipersexualització
de les nenes.
Les dones víctimes de violència temen denunciar perquè, sovint, els processos policials i
jurídics les qüestionen i les menystenen,
s’allarguen innecessàriament i protegeixen
poc. La revictimització és violència institucional i té, com tota la violència contra les dones,
un biaix de classe i d’origen.
El rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. Tant, que la ultradreta, representant política del masclisme, s’ha
vist impulsat a fer bandera de la dominació de
la dona, a defensar el patriarcat i a atacar el
moviment feminista.
CCOO reivindica el seu lloc com a agent actiu
contra tots els tipus de violència contra les
dones. Les sindicalistes i els sindicalismes estem
compromesos en contra de totes aquestes violències i estem cridats a intervenir-hi a favor de
les víctimes, per la igualtat i per la justícia.

CONCRETAMENT, EXIGIM:

gL’increment dels recursos públics per
a la negociació i la implementació dels
plans d’igualtat.
gL’actuació decidida i amb dotació específica de recursos per a la Inspecció de
Treball a les empreses que incompleixen
les seves obligacions respecte dels protocols d’assetjament i els plans igualtat.
gMés recursos per a la recuperació i
l’acompanyament de les víctimes, especialment en l’àmbit laboral.
gEl compromís polític i econòmic del
Departament d’Educació amb la coeducació.
g La ratificació del Conveni 189 de l’OIT,
en relació amb les condicions de les
treballadores de la llar i les cures, a
més de la implantació i el seguiment del
Conveni 190.
gL’estudi i la publicació de dades certes sobre violència vicària perquè no
romangui invisible davant l’opinió pública, així com mesures legislatives per
evitar-la i sancionar-la.
gUn canvi de procediment en els processos policials i jurídics perquè protegeixin amb eficàcia i celeritat les dones i no
les revictimitzin.
En definitiva, necessitem un compromís, real
i efectiu de tota la societat per erradicar les
violències que encara avui dia patim les dones
perquè les següents generacions de dones
puguin viure en un món més segur, més lliure,
més just i sense por.

El pròxim 25 de novembre, d’11 h a
12 h, CCOO tallarem la Via Laietana
per, més unides i combatives
que mai, tombar el patriarcat i
enderrocar les violències masclistes.
Per aconseguir-ho, et necessitem!
AMB TU TENIM MÉS FORÇA!
Contra totes les violències masclistes:
recursos, prevenció i acció.
#25nPrevencióiAcció

