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La sortida a la crisi també ha de tenir nom de dona
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El Dia de la dona treballadora, marcat per la crisi

Com cada any, amb motiu del Dia inter-

nacional de la dona treballadora, la

Unió Intercomarcal va organitzar dife-

rents actes a Tarragona i Reus.

El passat dia 6 de març va tenir lloc a

la Casa del Mar de Tarragona l’acte

més sindical, l’assemblea de delegades

i delegats que cada any organitza la

Secretaria de la Dona de CCOO de la

Intercomarcal de Tarragona. Unes tren-

ta-cinc persones es van reunir per

posar de manifest i parlar diferents

temes que afecten les dones i, sobre-

tot, les dones treballadores. Així, es va

parlar de la crisi, que va tenir l’exemple

pràctic en les vivències de les treballa-

dores d’Eulen, de Reus. També es va

fer referència a l’aplicació de la Llei d’i-

gualtat en la negociació col·lectiva i a

l’estat de la qüestió de la campanya del

dret a l’avortament.

Finalment, després de posar punt i final

a l’assemblea, es va fer la concentració

reivindicativa amb la lectura del mani-

fest a la rambla Nova, a l’altura de l’es-

tàtua dels Despullats.

HOMENATGE A TRES HISTÒRIQUES

Enguany, però, abans de començar

l’assemblea, es va fer un petit home-

natge a tres lluitadores, fundadores,

juntament amb els seus companys, de

les CCOO a Tarragona: Carme Casas,

Antonia Arjona i Ana Torres, a les quals

se’ls va fer lliurament d’un ram de flors

“republicà”. L’Ana Torres ens va fer

gaudir amb un parell de poesies dedi-

cades a les dones treballadores, i en

“andalús”, com ella mateixa va comen-

tar, que van fer que a moltes i molts

ens caigués alguna llàgrima.

MÚSICA DE I PER A DONES

D’altra banda, a la ciutat veïna de

Reus, els dies 13 i 14, tampoc hi van

faltar els actes més lúdics i institucio-

nals.

Així, el cantautor Miguel Almeida ens

va fer gaudir del seu repàs particular

per la història de la música de dones i

per a dones.

I també el dia 14, com ja marca la tradi-

ció, es va fer l’ofrena floral i la lectura

del manifest davant de l’estàtua de la

Dona Treballadora, a la plaça que porta

el mateix nom. A posteriori, però, totes

les dones que van voler van anar a

sopar en germanor.

Unes 5.000 persones es manifesten a Tarragona en contra de
la política educativa del govern

El passat 19 de març, tots els sindicats

d’ensenyament, entre els quals CCOO,

van fer una crida a tot el personal docent

de Catalunya, tant de l’escola pública

com, en el cas de CCOO, de la concerta-

da, perquè es manifestessin en contra de

la política educativa del Departament

d’Educació que encapçala el conseller

Ernest Maragall.

A la ciutat de Tarragona, unes 5.000 per-

sones van sortir al carrer. Es van concen-

trar a la plaça Imperial Tàrraco, i van anar

pujant per la rambla Nova fins arribar al

Departament d’Educació, en senyal de

protesta. A Tortosa i a la Sénia, d’altra

banda, també hi van haver diferents

mobilitzacions, en què hi van participar

centenars de persones.

REBUIG

Els sindicats demanen el manteniment

de l’oferta pactada o l’ampliació dels

pactes d’estabilitat, i rebutgen la desregu-

lació horària, l’augment de la jornada lec-

tiva, la disminució de l’oferta pública d’o-

cupació, la retallada de les plantilles, la

manifestació i els incompliments per part

del Departament d’Educació. Es tracta, en

definitiva, d’un no a la política educativa

que s’ha estat fent fins ara.

La situació econòmica no pot deixar en segon terme el treball per la igualtat

La manifestació va recórrer la rambla Nova

Carme Casas, Antonia Arjona i Ana Torres 

van ser homenatjades
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editorial
El perquè de tot plegat en
temes d’educació

Quan ara farà un any el conseller

d'Educació, Ernest Maragall, va presentar

les Bases per a la Llei d'Educació de

Catalunya, l'anàlisi de les quals era alta-

ment regressiva i d'atac a l'educació

pública del nostre país, va fer situar com a

objectiu per a CCOO la seva retirada i per

tant la nostra resposta va ser immediata i

contundent: la vaga del 14-F de 2008. Una

agressió com aquella requeria una acció

com la que vàrem realitzar.

Un cop retirades les Bases i davant el pro-

jecte de Llei de la LEC, ens vam posar

com a objectiu influir en l'esmentat projec-

te. Per això, conjuntament amb les

Associacions de Pares i Mares i altres

membres de la comunitat educativa, vam

realitzar una concentració davant del

Parlament de Catalunya el 30 de novem-

bre de 2008.

En aquests moments, el Departament

d'Educació continua amb la seva política

educativa erràtica: incomplint aspectes

importants d'acords signats amb CCOO

(creació de llocs de tècnics d’educació

infantil, convocatòria d'oposicions

docents, places de càtedres, etc.), anun-

ciant mesures com les hores extres o

modificacions del calendari escolar per la

via dels fets i sense negociar les condi-

cions laborals que la LEC planteja i amb

les quals no hi estem d'acord.

El Departament d'Educació no planifica,

no permet que participem en les deci-

sions, aplica la LEC sense esperar el vere-

dicte del Parlament, retalla la despesa i les

plantilles i incompleix els acords (Laboral

2005, Pacte Nacional per a l'Educació o el

Pla estratègic).

És per tot això que vam convocar la vaga

del 19 de març de 2009 i que demanem la

dimissió del conseller Maragall.

FITXA TÈCNICA
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CCOO, com a sindicat nacional de
Catalunya, sempre ha apostat per la promo-
ció i l’ús de la llengua catalana. És per això
que ja fa més de vint anys que el Servei
Lingüístic és l’eina sindical que l’organitza-
ció posa al servei de tota l’estructura.

M’agradaria parlar-vos del programa

Voluntariat per la Llengua. No us diré que és

un programa perquè el català està en perill i

s’ha de fomentar entre la població nouvin-

guda, que potser fóra el més institucional,

sinó que només us vull explicar una anèc-

dota. Fa uns cinc anys, quan el projecte

estava a les beceroles, motivat des d’insti-

tucions i entitats no governamentals com

CCOO, jo hi vaig participar. En aquells

moments, tenia vint anys, amb totes les

seves conseqüències, i em va tocar un

aprenent lingüístic, d’uns quinze anys, que

em va enamorar des del primer dia.

Ens vam conèixer en una entrevista d’una

emissora de ràdio, perquè volien saber com

era el “primer dia” d’una voluntària i d’un

aprenent. La periodista, que tenia uns trenta

anys, també es va enamorar d’aquell xic.

Quan aquesta li va preguntar si havia llegit o

li agradava la literatura catalana, ell va res-

pondre: “I tant! Un dia li regalaré a la meva

nòvia el que va fer el Tirant [lo Blanc] a la

Carmesina”. Nosaltres, la periodista i jo

mateixa, ens vam mirar i vam restar calla-

des. I ell continuà: “Ja ho sabeu! El Tirant li

va regalar un cofre i li va dir que quan l’obrís

hi trobaria la cosa més bonica del món. I

quan la Carmesina ho va fer, s’hi va veure

reflectida perquè hi havia un mirall.” Una

petita mostra de tot allò que pot aportar

passar una horeta a la setmana amb algú

que no coneix els nostres costums, ni la

literatura, ni tot allò que ens uneix.

Si hi voleu participar, ho podeu fer a l’adre-

ça snl-tarragona@ccoo.cat o al 977 22 83

96, posant-vos en contacte amb el Servei

Lingüístic.

El Voluntariat,
un mirall del món
Elena Salinas Gambín
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Neteja de col·legis públics de Reus

Les treballadores d’Eulen arriben a un acord
amb l’empresa i desconvoquen la vaga

El sector de la neteja dels col·legis

públics de Reus ha tornat ha estar en

peu de guerra. El comitè d’empresa

(amb majoria de CCOO) va presentar

una mediació de vaga al Departament

de Treball, perquè les treballadores

estaven patint una situació contrapro-

duent. En aquest sentit, per exemple,

estaven rebent cartes en què es

comunicaven canvis de llocs de treball

i, fins i tot, l’empresa havia anunciat

l’acomiadament de vuit persones que

podrien haver arribat a quinze en uns

mesos.

PROBLEMA AFEGIT

Les treballadores d’Eulen, juntament

amb Carme Orive, secretària general

de la Federació d’Activitats Diverses

de CCOO de la Intercomarcal de

Tarragona, van demanar en dues oca-

sions una entrevista amb l’alcalde de

Reus, Lluís Miquel Pérez, perquè és

l’Ajuntament qui contracta aquest ser-

vei (que es va externalitzar l’any 1983).

Però no hi va haver resposta. Tant és

així que les treballadores d’Eulen van

voler portar les seves reivindicacions al

Ple municipal, desplegant una pancar-

ta, però van ser aturades per la Guàrdia

Urbana i els antiavalots. Aquest fet va

dificultar les negociacions.

CAP ACOMIADAMENT

De tota manera, després de diversos

estira i arronsa amb l’empresa, el

comitè ha arribat a un pacte amb

Eulen. Així, no s’acomiadarà cap tre-

balladora ni seran desplaçades a un

lloc de treball que estigui a més de 25

quilòmetres del terme municipal de

Reus. Aquelles que siguin obligades a

desplaçar-se a un altre lloc de treball,

rebran una paga i mitja extra anual. 

I, a més, en cas que se’ls canviï el torn

de treball, rebran mitja paga extra

anual. Gràcies a l’acord, el comitè

d’empresa va desconvocar la vaga

que havia previst.

Mare Internum, condemnada per vulnerar
la llibertat sindical d’una delegada 

CCOO pacta prejubilacions voluntàries
a Samo

La justícia ha ordenat la continuació de les funcions sindicals

a la delegada de CCOO B.R. i ha condemnat l’empresa Mare

Internum 2001 SA, propietària del Gran Hotel la Hacienda, per

vulnerar la llibertat sindical de la delegada, alhora que dema-

na que l’empresa cessi aquesta conducta antisindical.

Aquesta delegada va començar a exercir el seu càrrec sindi-

cal el novembre de 2007. Mig any després, el 20 de juny de

2008, va ser revocada del seu càrrec en una assemblea de

treballadors. La FECOHT (Federació de Comerç, Hostaleria i

Turisme de CCOO) va interposar una demanda per vulneració

de la llibertat sindical i en què es demanava la nul·litat de l’as-

semblea per vulnerar els drets fonamentals de la llibertat sin-

dical. Finalment, el passat mes de gener es va celebrar el

judici i el jutge va dictar sentència.

Com ja apuntàvem al Full sindical del gener, la multinacional
Indo, dedicada a la fabricació i comercialització de lents oftàl-
miques, muntures i ulleres de sol, va presentar un expedient
de regulació d’ocupació (ERO) temporal que afectava el 90%
de la plantilla (43 persones) de la seva filial a Tortosa, SAMO
(Sociedad Anónima de Manufacturas Ópticas), amb el qual
l’empresa pretenia aturar un terç de la jornada anual.
Des de CCOO, però, s’han organitzat diferents mobilitzacions
al carrer durant els mesos de febrer i març fins a aconseguir
que l’empresa retiri definitivament l’expedient de suspensió
de contractes. A canvi d’aquesta retirada, s’han acordat pre-
jubilacions voluntàries, que poden afectar als treballadors de
més de 59 anys. D’altra banda, i malgrat el que s’havia
comentat, en principi no es planteja la remodelació del grup
Indo a la filial de Tortosa, SAMO.

Cap treballadora d’Eulen serà acomiadada
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A finals de gener es van signar les

noves taules i annexos salarials per

a l’any 2009 dels convenis del

metall i de la construcció, respecti-

vament, de la província de

Tarragona. Així, en el sector de la

construcció, tenint en compte les

previsions de l’IPC (2%) i la

Disposició Addicional Quarta del

Conveni col·lectiu del sector

(1,5%), les taules salarials van que-

dar fixades amb un increment del

3,5%, respecte de l’any anterior.

D’altra banda, la dieta es cobrarà a

42,85 €, la mitja dieta, a 11,16 €, i el

quilometratge a 0,32 €.

En el sector del metall, es van sig-

nar increments a partir d’un 3,94% i

de fins a un 4,11%, en funció del

grup professional, respecte de l’any

anterior, resultat de la fórmula

següent: IPC previst per al 2009,

més el 0,5% d’increment previst en

el conveni, més l’increment addi-

cional acordat per a cada un dels

grups per a cada any de vigència

del conveni.

Els treballadors 
de la construcció 
i el metall 
incrementen el seu
poder adquisitiu

Primera pedra de 48 habitatges
protegits a Camp Clar

La cooperativa de CCOO de Catalunya, Habitatge Entorn, va col·locar la pri-

mera pedra dels 48 habitatges amb protecció oficial que ja s’han començat a

construir al Residencial Camp Clar, de Tarragona. L’acte va comptar amb la

presència, entre d’altres, de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona;

Jordi Llorens, director de Serveis de CCOO de Catalunya i Jaume Pros,

secretari general de CCOO de la Intercomarcal de Tarragona.

Els pisos, que han estat acollits a protecció oficial, tenen de 2 a 3 dormitoris,

una superfície mitjana de 88,08 m
2

útils, i un preu mitjà previst de 157.417,00

euros. Com és habitual a les promocions d’Habitatge Entorn, els habitatges

tenen inclòs en el preu final una plaça d’aparcament. 

MÉS DE 6.000 HABITATGES LLIURATS

Habitatge Entorn ha lliurat, des de

1993 fins ara, les claus de 6.034 habi-

tatges distribuïts per diverses pobla-

cions catalanes, té en construcció 229

habitatges, alhora que té en fase de

promoció 855 habitatges més. 

A la província de Tarragona, la coope-

rativa ha lliurat ja 181 habitatges amb

protecció oficial (36 a Tarragona, 14 al

Vendrell, 48 a Reus, 27 a Constantí i

56 a Montblanc). Actualment té en construc-

ció 121 pisos més (73 a Constantí i els 48

que ara s’inicien) i, en projecte, 463 habitat-

ges amb protecció oficial, 26 a Banyeres del Penedès, 251 a Constantí, 26 a

l’Hospitalet de l’Infant i 160 a Tarragona. A més, ha entregat també 12 habi-

tatges lliures al Vendrell.

Col·locació de la primer pedra de la promoció

Nous cursos de formació

Des del Ceprom, com ja sabeu, s’organitzen diferents cursos de formació con-
tínua, adreçats tant a persones en actiu com a persones aturades. Els cursos
als quals us podeu apuntar són:

- Anglès nivell I (45 h)
- Anglès nivell II (45 h)
- Anglès nivell II (45 h)
- Castellà (45 h), dedicat al sector del comerç
- Català (45 h), dedicat al sector de l’agroalimentària
- Català (45 h), dedicat al sector del comerç
- Internet nivell inicial (40 h)

Si voleu tenir més informació contacteu amb la Cristina Rebollo al 977 22 83 96
o a l’adreça de correu electrònic crebollo@ccoo.cat.
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Amb el compromís de readmetre els treballadors en tres anys

La plantilla d’EP Compounding accepta l’expedient

El gener va començar amb l’anunci,

per part de l’empresa EP

Compounding, de l’acomiadament de

29 persones, d’una plantilla de 51.

EPCO, ubicada a Vilallonga del Camp,

es dedica a la fabricació de productes

químics orgànics d’origen petroquímic. 

Els treballadors van decidir mobilitzar-

se després que el comitè (amb majoria

de CCOO) no arribés a un acord amb

l’empresa. Tenint en compte que no es

va trencar en cap moment la produc-

ció, els treballadors van barrar les

entrades i les sortides dels camions

que volien accedir o sortir de la seu de

la companyia.

PRESÈNCIA DELS ANTIAVALOTS

Al dia següent, mentre els treballadors

mantenien el piquet muntat davant de

la porta de l’empresa, van fer acte de

presència els antiavalots, que van anar

traient, d’una en una, totes les perso-

nes que hi havia davant de la porta

per tal que hi entressin els dirigents.

Posteriorment, els treballadors van

anar en manifestació fins a la plaça de

l’Ajuntament, on el comitè va llegir un

manifest dirigit al poble.

ACORD AMB L’EMPRESA

Després de parlar amb Josep M.

Solanes, director dels Serveis

Territorials de Treball a Tarragona, amb

el consistori de Vilallonga del Camp, i

amb el diputat Joan Ruiz, i després de

dues setmanes de mobilitzacions, el

comitè va arribar a un acord amb EP

Compounding SL. 

Aquest acord consisteix en l’acomia-

dament de les 29 persones que inicial-

ment presentava l’expedient, però

amb una indemnització de 45 dies per

any treballat (quan en un primer

moment l’empresa n’oferia 20), fins a

un màxim de 85.000 euros o 30 men-

sualitats. A més, l’acord reconeix el

compromís de readmetre aquests tre-

balladors en un termini de tres anys

tant a EPCO com a Ravago.

El piquet informatiu va ser desallotjat

CCOO proposa renunciar a l’1% de la massa salarial
per tal de destinar-lo a l’ocupació

La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Tarragona ha pro-

posat al Consistori, i als altres tres sindicats amb representació,

renunciar als 355.000 euros (l’1% de la massa salarial) que fixa per

enguany l’Acord de Funcionaris i el Conveni Laboral per a la millo-

ra de l’ocupació interna i destinar-los a la creació de programes

d’ocupació adreçats a persones aturades del municipi.

Amb aquests fons, es podrien contractar 40 persones durant 6

mesos, o bé 20, si el programa fos d’un any de durada. La con-

tractació es duria a terme mitjançant contractes laborals tempo-

rals, d’obra o servei determinat, a jornada sencera i per la dura-

da del programa. Aquestes persones, contractades com a treba-

lladors no qualificats participants en un programa d’ocupació,

tindrien, segons el Conveni Laboral, el nivell salarial 12 amb un

sou mensual de 947,97 €.

PROPOSTA SIMBÒLICA

Amb aquesta proposta solidària i, alhora, simbòlica, la Secció

Sindical de l’Ajuntament de Tarragona pretén contribuir, en la

mesura de les seves limita-

des possibilitats, a mitigar

aquesta difícil situació eco-

nòmica per la qual estan tra-

vessant un bon nombre de

tarragonins i tarragonines.

A l’Ajuntament de Tarragona
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EMS de Santa Oliva es mobilitza
a Barcelona i a Tarragona 

Els treballadors d’EMS (Estructuras, Módulos y Sistemas) de Santa Oliva

(Baix Penedès) s’estan mobilitzant des del mes de febrer perquè no han

cobrat des de l’any passat. L’empresari, per la seva banda, ha portat la fac-

toria a un concurs de creditors.

EMS és una empresa que es dedica a la fabricació i muntatge dels interiors,

mobles i complements de la xarxa de botigues del grup Inditex, principal-

ment de Zara, a tot el món i actualment té una plantilla de 126 persones. Els

treballadors es queixen que la mala gestió empresarial, a més de la reducció

del pla d’extensió del grup tèxtil, han que fet que Inditex no doni més feina a

EMS, malgrat que reconeix la professionalitat de la plantilla.

MOBILITZACIONS

José Antonio Hernández, secretari general del Sindicat Intercomarcal

Minerometal·lúrgic de CCOO

de Tarragona, va explicar als

mitjans de comunicació la

situació en què es troben

aquests treballadors, així

com l’anunci de diferents

mobilitzacions.

Així, en les darreres setma-

nes els treballadors s’han

concentrat a les portes del

Zara ubicat al Portal de l’Àn-

gel de Barcelona i al que

està situat al carrer Colom de

Tarragona, a on, a més, s’hi van

tancar fins que no van rebre una

resposta del grup Inditex. Resultat

d’aquesta concentració, van ser dues reunions amb el grup, el qual va reiterar

que aquesta situació no l’han provocat ells i que no es faran càrrec de la

situació.

ACAMPATS

La lluita dels treballadors però no acaba aquí. Així, els treballadors han estat

acampats al Zara situat entre el passeig de Gràcia i Gran Via, a Barcelona,

per protestar contra aquesta situació i contra el grup Inditex en particular.

CCOO considera que el grup tèxtil té una responsabilitat moral i subsidiària

envers els treballadors d’EMS. Reconeix la mala gestió empresarial, però

recorda a la firma espanyola que en el marc del procés concursal en el qual

està immersa l’empresa EMS podria haver-hi un canvi en la gestió de l’em-

presa i es podrien mantenir els llocs de treball si s’aconsegueix el compro-

mís de rebre noves càrregues de treball, una solució que ara està en mans

d’Inditex.

En aquests moments les mobilitzacions continuen obertes, fins que no s’arri-

bi a una solució per a aquests 126 treballadors.

Recentment, hem signat un

acord de col·laboració amb la

Txus Garcia Pascual, que es

dedica al quiromassatge tera-

pèutic i a la reflexologia podal.

Ofereix servei a domicili o a la

vostra empresa, en horari flexi-

ble (tant laborables com fes-

tius). Ofereix un descompte

d’un 20% a afiliats de CCOO

sobre el preu base d’una ses-

sió, desplaçament (Tarragona,

Reus o Valls) i materials (llitera

extraconfort, olis o cremes

estàndard, tovalloles). El des-

compte és aplicable a

afiliats/ades i familiars de pri-

mer grau. Si us interessa,

podeu contactar amb ella al

telèfon 671 700 128 o a

info@katalitza.com.

Si esteu interessats/ades en

oferir els vostres serveis a

l’afiliació, podeu contactar

amb nosaltres al 977 22 83

96 o a tarragona@ccoo.cat.

Ampliem el nostre
catàleg de descomptes
per a afiliats/ades

Els treballadors d’EMS es van tancar a la botiga que Zara

té al carrer Colom de Tarragona
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