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El 6 de juliol sortim al carrer!
Salaris dignes, per un conveni just
Dimecres dia 6 de juliol tindrà lloc un acte
conjunt de CCOO i UGT de Catalunya. Els delegats i delegades de la província de Barcelo-

na farem un acte reivindicatiu en què quatre
columnes de tots els sectors confluiran davant la seu de Foment del Treball a les dotze del matí per posar de manifest les
seves reivindicacions pel que fa a negociació col·lectiva, i aportaran llum
sobre la manca de voluntat negociadora de les patronals, que ara mateix
fa que quatre de cada deu persones
assalariades a Catalunya, 1.200.000
persones, tinguin el conveni en negociació.
Ens hi juguem molt, perquè l’IPC interanual se situa a Catalunya en un
10,2% i cap conveni preveu actualitzacions ni remotament properes
a aquesta xifra, i en canvi són molts
on, d’una manera o una altra, els treballadors i treballadores poden acabar perdent poder adquisitiu davant
la intransigència de les patronals.

COLUMNA 1 – INDÚSTRIA
10.30 h Assemblea Plaça Sant Agustí
11.30 h Carders, Via Laietana, Foment
COLUMNA 2 – HÀBITAT
10.30 h Assemblea a la seu de CCOO (Via Laietana, 16)
11.30 h Via Laietana, Foment
COLUMNA 3- SERVEIS
11.00 h Fontanella, Portal de l’Àngel, Catedral, Foment
COLUMNA 4 – Serveis a la Ciutadania, Sanitat, Educació, Pensionistes i Jubilats,
Acció Jove, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Vallès Occidental,
Catalunya Central, Vallès Oriental, Maresme i Osona
11.00 h Plaça Urquinaona, Via Laietana, Foment

editorial
Ens volen més pobres,
ens tindran més forts
Salari o conflicte. Sembla un ultimàtum,
però és simplement una constatació: el
cost de la vida puja més, molt més, que
els salaris, i si no s’esmena als convenis, el
futur serà més pobresa. Més pobresa, és
clar, per als treballadors i treballadores,
perquè els beneficis empresarials han
continuat creixent, tot i que, amb salaris
més baixos i preus més alts, difícilment
les famílies voldran o podran gastar gaire i, inevitablement, les empreses també
començaran a notar-ne les conseqüències. Dit d’una altra manera, la vella idea
del fordisme de convertir els treballadors
en consumidors dels béns i els serveis
que ells mateixos produïen sembla que
no interessa a unes patronals que només saben evitar les pèrdues retallant
costos laborals. Això no és nou, però el
que potser sí que s’ha agreujat amb els
anys és la insolència amb què es presenten davant del món com a víctimes
d’una situació de la qual són, en realitat,
victimaris. Si no, com s’explica que Garamendi usés el famós poema del pastor
luterà Martin Niemöller contra els nazis
—aquell de “primer van anar pels jueus,
però jo no era jueu…”— per queixar-se
d’una hipotètica pujada d’impostos a les
elèctriques? Tan instrumental era l’ús del
poema que Garamendi ni tan sols sabia
que aquest no era, com va dir, de Bertolt Brecht. Però el que interessa aquí de
l’estirabot del president de la patronal és
la voluntat declarada no ja de defensar
els seus interessos, sinó de presentar-se
com a víctima per tal d’eludir les seves
responsabilitats amb l’Estat i els treballadors i treballadores. És en aquest context que s’entén que a Catalunya hi hagi
setanta-tres convenis sectorials encallats
ara mateix. Per aquesta raó, el dia 6 de
juliol sortirem al carrer per denunciar les
tàctiques dilatòries que ens estem trobant a les taules de negociació, amb una
única finalitat: carregar sobre l’esquena
dels qui treballen els costos de la crisi.
Ens volen més pobres, però ens tindran
més forts. I per això, et necessitem! .

www.ccoo.cat
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Vaga a Aguas Danone del 27 al 30
de juny per exigir un increment
salarial que garanteixi el poder
adquisitiu

Les treballadores i treballadors d’Aguas Danone (Font Vella) de Sant Hilari Sacalm han
fet vaga els dies 27, 28, 29 i 30 de juny per
exigir un increment salarial que els garanteixi
el poder adquisitiu. La vaga es fa davant la
impossibilitat d’arribar a un acord amb la
direcció de l’empresa sobre els increments
salarials del 2021. L’acte de mediació que es
va dur a terme a la seu del Tribunal Laboral
de Catalunya de Girona va finalitzar sense
acord, cosa que va motivar la convocatòria
de la vaga.
La darrera proposta de l’empresa és d’un increment salarial d’un 3 % amb el pagament
en dos terminis (d’un 1,5 % cada cop) i sense
cap clàusula de revisió salarial que garanteixi
que no es perd poder adquisitiu, tenint en
compte l’IPC del 2021. Amb aquesta proposta de l’empresa, la plantilla té una pèrdua
d’un 3,5 %.
CCOO d’Indústria i la representació sindical
de la plantilla no accepten aquesta proposta salarial d’una companyia que, malgrat la
pandèmia, ha obtingut beneficis durant l’any
2021 i que té previst un creixement en les seves vendes i facturació per a aquest 2022.

CCOO presenta un recurs en relació
amb els monitors i monitores que
donen suport a l’alumnat amb
necessitats sanitàries
La Federació d’Educació de CCOO hem presentat un recurs especial al plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del servei de monitors i monitores que
donen suport a l’alumnat amb necessitats
especials en l’àmbit de la salut. Les tasques
que detalla el plec de condicions de la licitació haurien de recaure en professionals de
cures i infermeria, però la contractació es fa
sota el paraigua del conveni del lleure i en
la categoria de monitor/a. Aquest fet significa que s’agafa la categoria més baixa, la del
grup professional 3 del conveni col·lectiu
aplicable, i se li afegeix la realització de determinades tasques pròpies d’un perfil de
categoria superior amb l’objectiu d’estalviarse la contractació de personal especialitzat, i
que el salari que es paga sigui inferior al que
correspon als professionals especialitzats.

Manifestació per un gran pacte nacional
per la indústria
Dimecres 21 de juny va arribar el dia més esperat: des de Catalunya, uns quants autocars
d’afiliats i afiliades i de delegats i delegades es
van sumar a la manifestació convocada per
les federacions estatals de CCOO d’Indústria
i UGT-FICA per exigir al Govern espanyol un
pacte d’estat per la indústria construït des de
la concertació social, a fi de donar resposta a
les necessitats d’aquests sectors i de garantir
que el procés de transformació en què està
immersa la indústria es faci mitjançant una
transició justa per a les persones treballadores.
10.000 manifestants de tot l’Estat
Convocades amb el lema “Pacto de estado por
la industria, ¡YA! Construir futuro, hacer país”,
unes 10.000 persones es van manifestar a Madrid per exigir al Govern espanyol i al conjunt
de les forces polítiques un pacte d’estat per
la indústria i una llei d’indústria moderna que
donin resposta a les necessitats del sector per
garantir-ne el futur. Treballadors i treballadores de la indústria vinguts de tot l’Estat van fer
un recorregut des de l’estació d’Atocha fins
al Congrés dels Diputats i van deixar clar que
necessitem un pacte d’estat per la indústria
i que aquest s’ha de construir des de la concertació social, amb la participació activa del
sindicat, per garantir que la transformació en
què estan immersos els sectors industrials es
faci amb una transició justa per a les persones
treballadores.

La representació de CCOO d’Indústria de Catalunya que va participar en la mobilització
a Madrid va estar encapçalada pel secretari
general de la federació, José Antonio Hernández, i pel secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. En els parlaments de
Garbiñe Espejo, secretària general d’Indústria,
i d’Unai Sordo, secretari general de CCOO, es
va destacar la necessitat d’involucrar el sindicat en els plans de futur de la indústria, i de
fer-ho amb una visió global que transcendeixi
les mesures puntuals. Espejo va dir que “no és
acceptable que parlem de transició digital o
ecològica amb una llei que té ja tres dècades”,
mentre que Sordo va lamentar l’absència,
durant molts anys, d’una política industrial a
Espanya.

X Campanya de Recollida de Material Escolar

Ajuda’ns a frenar l’exclusió aportant
material escolar a la XAS
Porta’ns llapis, gomes, bolígrafs,
motxilles, ceres de color, maquinetes, retoladors, estoigs, cinta
adhesiva, quaderns, folis, llibretes i altre material fungible als
locals de CCOO o a la representació sindical de la teva empresa
i els repartirem amb criteri social
a escoles públiques i barris que
estan en risc d’exclusió alt. El termini per fer l’aportació és del 20
de juny al 15 de setembre.
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Valorem
positivament el
preacord en el
conveni de Falck

Aprovada per fi la paga extra que
reclamàvem per al personal de
neteja dels hospitals
El dia 21 el Govern de la Generalitat va aprovar de manera definitiva fer efectiu el pagament de la paga que ja van cobrar els professionals de l’àmbit sanitari als treballadors
i treballadores de la neteja dels centres sanitaris. Aquesta paga és de justícia social per
a un sector que sovint està invisibilitzat i al qual el classisme institucional de la Generalitat ha deixat fins ara fora, com ja hem denunciat CCOO i UGT en diverses ocasions.
Tot i que celebrem la mesura, creiem que el Govern de la Generalitat ha canalitzat una
proposta que va sortir de l’àmbit sindical per explotar-la políticament, deixant-nos al
marge de qualsevol participació en la configuració de la proposta que finalment s’ha
aprovat. És per això que, més enllà d’un titular concret, no sabem res més que els trams
de cobrament i que la paga arribarà a 450 € com a màxim. Ara cal concretar la mesura
més enllà dels titulars, i que la Generalitat convoqui en una reunió les patronals i sindicats més representatius, amb la voluntat d’endreçar el procés, identificar les persones
destinatàries, les quantitats i la forma de pagament. Les treballadores de la neteja han
estat imprescindibles per fer front a la COVID-19 i ja és hora que les administracions en
reconeguin la tasca.

Vaga al sector de les consultories
TIC per exigir un conveni just
La convocatòria de la vaga parcial del dia 23, de dues hores per torn, va arribar després de
la campanya de cibermobilitzacions realitzades durant aquella setmana. Aquesta campanya
va difondre, al sector i a les empreses i clients, la situació de bloqueig de la patronal davant
de les negociacions del conveni col·lectiu de consultories i va servir per denunciar que la
patronal pretén precaritzar encara més les condicions laborals.
Els motius que van dur a la convocatòria de mobilitzacions i a la vaga rauen en el fet que,
en la negociació del conveni de consultories i de les TIC, que està caducat des del 2020, la
patronal, en lloc d’atendre les necessitats de les plantilles i del sector, aprofita per plantejar
retallades de drets i precaritzar les condicions de treball. Alguns exemples de les propostes
patronals són la pretensió d’allargar la jornada diària fins a dotze hores efectives, els canvis
d’horari unilaterals, l’augment dels sous per sota de l’IPC i el manteniment de categories amb
un sou a prop del salari mínim interprofessional.

CCOO d’Indústria valora positivament el preacord en el conveni col·lectiu de Falck, que recentment ha estat ratificat per la plantilla, en assemblea, amb una àmplia majoria. Amb aquest
acord es garanteix el manteniment del poder
adquisitiu dels treballadors i treballadores,
s’assoleixen algunes millores, i es posa fre a les
intencions de l’empresa de precaritzar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.

El conveni acordat tindrà vigència per al període 2021-2024. En matèria salarial, preveu els
increments següents: per al 2021 s’estableix
que la revisió acumulada del conveni anterior (4,9 %) i l’increment per a aquest any no
poden estar per sota de l’IPC del 2021, que se
situa així en un 2 %; pel que fa als anys 2022,
2023 i 2024, es preveu un increment d’un 2,2
% per a cada any, s’acorda que en finalitzar-ne
la vigència es revisaran les taules amb la diferència de l’IPC acumulat dels 3 anys i la suma
dels increments acordats, i es garanteix que la
revisió acumulada al final de la vigència serà
com a mínim d’un 10 %. En el cas dels treballadors i treballadores auxiliars —la categoria
més baixa—, la revisió de les taules serà sempre d’un 2,5 % més de l’increment que s’ha
d’aplicar. El preacord assolit també regula les
vacances segons la proposta social i estableix
mesures per afavorir la conciliació de les persones treballadores mitjançant la regulació
dels descansos per compensar les hores extres
i les guàrdies o la borsa d’hores. També s’ha
acordat la realització de reunions ordinàries
del comitè de seguretat i salut, a més de les
trimestrals ja previstes, per millorar temes relatius a la seguretat.
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22 de juny, Dia Mundial d’Acció Climàtica als
Centres de Treball
En el marc de la campanya “Adaptar el nostre
treball al clima i l’ocupació amb una transició
justa”, la Confederació Sindical Internacional
(CSI) i la Confederació Europea de Sindicats
(CES) promouen que els sindicalistes demanin, el 22 de juny, d’obrir un procés de diàleg
sobre com abordar els canvis a les seves empreses. Ens hi hem sumat fent arribar el manifest comú, que podeu trobar aquí, als centres
de treball.
La CSI estableix aquest dia per dur propostes
per mitigar i adaptar les empreses i els centres de treball a l’escalfament global. Calen
mesures per reduir les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle, i això afectarà de manera molt rellevant com es produeixen els béns
i els serveis. Aquests canvis a les empreses
s’han d’aprofitar per generar millor ocupació
i un repartiment més just de la riquesa. Al
mateix temps ja hi ha efectes, com les calorades, que obliguen a prevenir-ne les conseqüències negatives sobre les treballadores i
treballadors.

Les onades de calor ens
demostren que en moltes
feines, especialment la construcció, el camp i l’hostaleria,
cal prendre mesures de
prevenció estructurals per
protegir les treballadores i
treballadors del risc d’estrès
tèrmic. En un futur d’estalvi
i
eficiència
d’energia,
d’electrificació, de canvis
en els modes d’ús dels productes i d’implantació de la
circularitat en el flux de productes i materials, cal adaptar un gran nombre de feines i assolir noves
competències professionals. És un canvi que
s’ha de fer amb els coneixements i les capacitats de les persones que hi treballen, aprofitant
les oportunitats i preveient i compensant les
possibles pèrdues. Es tracta de portar el principi de transició justa a la negociació col·lectiva
de les empreses de la mateixa manera que el
nostre sindicat hi porta la concertació social.

Un sindicat ple d’Orgull
En la setmana de l’Orgull LGTBI+ hem volgut incidir en el nostre paper de transformadors
socials i reafirmar-lo amb un seguit d’activitats i iniciatives. El dia 29 de juny vam dur a terme la jornada “La qüestió LGTBI: posem un + a l’acció sindical”, que va aplegar un seguit de
ponents que van debatre sobre la creació de noves maneres d’incorporar els drets de les
persones treballadores LGTBI a la negociació col·lectiva, així com la necessitat que tot el sindicat assumeixi com a pròpia la seva lluita. Així mateix, es va reflexionar sobre la importància que la Inspecció de Treball vetlli perquè les empreses minimitzin els riscos psicosocials
d’aquestes persones.
D’altra banda, hem elaborat també un manifest que podeu llegir aquí i hem signat un
document d’acord amb la UGT que us presentarem properament amb mesures planificades per a la negociació col·lectiva
que permetin reduir la discriminació
de les persones LGTBI, així com treballar en diferents accions per impulsar-ne
l’ocupabilitat, ja que en el cas de les
persones trans, per exemple, les taxes d’atur són de fins a un 80 %.

Els continguts d’aquest diàleg que proposem
a les empreses són variats i tenen a veure amb
la prevenció de riscos per a la salut, la promoció de plans de mobilitat a la feina, les necessitats formatives, l’establiment de la figura del
delegat o delegada de medi ambient, la participació de la plantilla en els sistemes de gestió ambiental i les mesures d’estalvi energètic,
entre d’altres.

Adeu a
MANOLO SOLÍS

Des de CCOO ens sumem al condol a la
família i amics de Manolo Solís, ferroviari i treballador incansable pels drets de
tothom, i enviem una abraçada als seus
companys i companyes del sector ferroviari a CCOO a Lleida, on va desenvolupar
la seva activitat.
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CCOO rep la visita d’una delegació colombiana de la
Central Unitària de Treballadors (CUT)

La Fundació Pau i Solidaritat ha rebut una delegació colombiana de la Central Unitària de Treballadors (CUT). La visita
s’emmarca dins d’un projecte de cooperació sindical que té com a objectiu la promoció del treball digne davant la informalitat i la precarització laboral de les dones a Colòmbia. ROSALBA GÓMEZ VÁZQUEZ, directora del Departament de la
Dona de la CUT, ha vingut acompanyada per GIANCARLOS DELGADO HUERTOS, investigador en estàndards laborals de la
Escuela Nacional, per presentar l’estudi Treball digne amb perspectiva de gènere. Hem aprofitat la seva estada per copsar les
seves opinions sobre els resultats de les eleccions a Colòmbia.
ENTREVISTA Amanda Alonso Toresano

—El candidat Gustavo Petro serà el primer president progressista de Colòmbia. Com valoreu aquests resultats?
RGV: Primerament, des del punt de vista personal, per a mi ha estat una alegria saber que
hi haurà un canvi real i, especialment, per a les
dones. Jo espero molts canvis. Sé que hi ha
molts reptes amb Gustavo Pietro i estic gairebé segura que ens anirà bé laboralment. És clar
que al sindicalisme ens tocarà mantenir alguns
diàlegs. Pel que fa a la política i a l’economia,
espero canvis que afavoreixin homes, dones i
joves (tot i que sobretot les dones, que són les
més afectades per la desocupació).

GDH: Bé, jo el que penso que implica l’elecció
d’aquest nou Govern és, d’una banda, un tracte de proximitat amb els sindicats per a la resolució de problemes estructurals com l’atur,
la manca d’inserció laboral de les dones i la
manca d’atenció envers els grups precaritzats
del país: les classes més baixes, la pagesia o
les poblacions afrocolombianes,, com en el
cas de la vicepresidenta, Francia Márquez.
De l’altra, també s’ha de dir que és el primer
Govern d’esquerres que tenim al país frontalment alternatiu. Hi ha moltes esperances en
aquest sentit precisament perquè mai no havíem tingut l’oportunitat de tenir un govern
que ens proporcionés esperança.

—La paraula esperança és segurament
la més repetida aquests dies. De
manera més concreta, com espereu
que actuï aquest Govern de manera
imminent?
RGV: Primer de tot, creiem que hi pot haver
millores en el sector de les cures i la primera
infància. Com que jo soc educadora, espero
que implementin moltes polítiques públiques amb pressupost, perquè les retallades
en educació han estat horribles. També calen
polítiques públiques per al sector sanitari i polítiques d’igualtat, prevenció i tractament de
la violència envers les dones.
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També el fet que no va voler anar a cap debat.
Com podia tenir una posició nacional i internacional sense participar a cap debat? Molts
dels seus electors inicials van canviar el vot a
favor de Petro.
GDH: Crec que a Colòmbia la dreta ha jugat
molt a crear discursos d’odi i por. També es
ven molt la por al canvi, la por a la transformació, la por a ser com Veneçuela. Sona una
mica ingenu, però al meu país de vegades la
gent que vota ho fa amb por que les coses
canviïn perquè no hem experimentat mai un
govern diferent. Jo destaco això i que mai no
havíem vist una aposta vicepresidencial com
la que tindrem: una dona afrocolombiana que
ha treballat en feines altament precaritzades
com altres dones del país (treballadora de la
llar, minera il·legal…).
GDH: El primer que esperem d’aquest Govern
és que doni resposta a la crisi de desocupació
que patim, no només arran de la COVID-19,
sinó també per tants anys de polítiques lesives. D’altra banda, crec que calen mesures
en matèria social, com la implementació de
la renda bàsica d’emergència per a les poblacions més empobrides o mesures d’inserció
laboral per al jovent. Cal que l’educació esdevingui un dret. Crec que tot això és el que esperem amb immediatesa, almenys de manera
pal·liativa.

GDH: Penso que hi ha un desencant del que
ha significat la dreta a Colòmbia. La dreta ha
seguit clarament una política de guerra contra les poblacions més precaritzades —els
joves, els camperols, les dones…—, és a dir,
la població popular en general que viu en la
pobresa. Són persones que van anar a votar
perquè estan cansades de viure sempre en
aquesta política de mort. És, per tant, també
un cansament d’arribar al límit de la precarietat i pensar que govern podria oferir-nos millors oportunitats.

—Quin canvi penseu que ha experimentat la societat colombiana per fer
aquest tomb a l’esquerra? És perquè la
gent més desenganyada ha madurat
en general o ha estat la gent més jove
la que ha provocat el canvi?

—Parlem ara una mica del candidat que
s’ha quedat a les portes de governar,
Rodolfo Hernández, que ha fet gala
d’un discurs agressiu i intolerant
durant tota la campanya. Com una
postura tan extrema pot convèncer
tanta part de l’electorat?

RGV: Exactament: desenganyats amb el règim. Tanta violència, tanta massacre, tants
assassinats de joves sindicalistes i polítics…
Jo crec que això s’ha acabat. La gent s’ha angoixat. També hi ha influït el fet de no complir els pactes del procés de pau. La pau ha
quedat cancel·lada. Una altra cosa que ha
cansat molt la gent ha estat l’estigmatització
del pobre, de l’aturat, del mestre. També crec
que els joves han votat massivament perquè
s’ha perseguit molt la joventut pel simple fet
de pensar diferent.

RGV: Jo crec que no convenç fàcilment. El
que passa és que els va unir la desesperació
davant de la pèrdua del poder i tota la dreta es va aglutinar al voltant d’aquest senyor.
Grans capitalistes, grans empresaris, l’alta burgesia…: se’ls veia la cara d’angoixa en veure
els resultats. També el discurs de Rodolfo Hernández va unir les dones en contra d’ell pel
maltractament rebut per part d’aquest senyor
per les coses que va dir durant la campanya..
El mateix va passar amb la gent més pobra.

—Heu fet esment diverses vegades de
la figura de Francia Márquez, la nova
vicepresidenta. Quines sensacions us
transmet aquesta nova incorporació al
Govern?
RGV: Primerament, ve de la classe treballadora. Ha patit els rigors de viure en la informalitat: primer, en la mineria i, després, treballant
a les llars. Tot i això, va estudiar. Va arribar a ser
una gran activista pel medi ambient i va guanyar un premi i tot. A banda d’això, té molt clares les polítiques feministes. Per a mi, Francia
és un referent de dona per les seves idees, que
expressa des de la tranquil·litat, i per les seves
propostes de canvi per a les dones i per a les
persones afrocolombianes, indígenes, camperoles, joves i LGTBI.
GDH: El primer que vull dir és que Francia
Márquez és una dona que obertament es
reconeix com a feminista, i això, en un país
que pateix les violències masclistes quotidianament. També es reconeix com a líder social
i ha patit amenaces contra la seva integritat
física. En un país que té tants líders socials
assassinats, amenaçats, desplaçats o desapareguts, que surti una dona a la televisió com
ella, que ha sobreviscut a la violència política,
és esperançador i que, a més, digui que vol fer
política és summament important.

