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El dia 11 de setembre és aniversari de moltíssimes, 
bé, sempre és aniversari d’alguna cosa, però en con-
cret el dia 11 de setembre de cada any és quelcom 
especial.

És el dia nacional de Catalunya, un dia nacional ,en-
guany molt més complicat i alhora important que 
d’altres anys. Defensem el dret democràtic de la ciu-
tadania a decidir sobre el seu futur com a país, però 
exigim també, el dret a decidir sobre totes les qües-
tions fonamentals de la vida i drets dels ciutadans, 
perquè no acceptem la lògica de les retallades, que 
són fruit d’un determinat model econòmic i social al 
servei de les elits i el poder financer. Les retallades 
també afecten, i molt, al procés de construcció na-
cional doncs afecten als serveis a la ciutadania als 
drets de ciutadania .

L’11 de setembre és aniversari, també, d’un dels 
atemptats terroristes més greus de la historia, 
l’atemptat contra les torres bessones  a Nova York. 
Uns fets que a banda de la magnitud i la quanti-
tat de morts, van significar un canvi de polítiques  
,recuperant el vell concepte d’USA d’accions i po-
lítiques unilaterals, i iniciant en tots els àmbits, un 
procés liquidinacionista per imposar una visió del 
món i de les societats. Les polítiques de retallades  
econòmiques i socials, no són alienes a aquests can-
vis polítics.

I finalment, l’11 de setembre, enguany fa 40 anys, es 
va produir un dels cops d’estat més sagnants de la 
història contemporània, el cop militar a Xile contra 
el govern de la Unitat Popular i el president demo-
cràtic Salvador Allende. A Xile, un cop més, es posa 
de manifest com l’interès del diner, els interessos 
econòmics i financers, vulneren qualsevol sistema 
si així ho consideren, per salvaguardar els seus pri-
vilegis. Xile, i després altres països van patir cops 
militars sagnants per imposar models econòmics 
ultraneoliberals.

Editorial
 

Un 95% dels treballadors no afectats pels 
serveis mínims secunden la vaga d’ambulàncies 
a Catalunya

La vaga d’ambulàncies està tenint en el seu primer dia un èxit rotund 
entre els treballadors i les treballadores. El seguiment de la vaga és de 
pràcticament un 95 % de mitjana a Catalunya, amb un seguiment del 
100% a Barcelona, Lleida i Tarragona i d’un 80% a Girona. Val a dir 
que les dades són del conjunt del personal no afectat per els serveis 
mínims pactats els quals s’estan complint.
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CCOO tornarà a reivindicar la Catalunya 
social amb la Plataforma Prou Retallades en 
la Diada de l’11 de Setembre

Com cada any, CCOO de Catalunya participarà en els actes de 
la Diada Nacional, el proper 11 de setembre. Enguany, ho farà 
novament amb la Plataforma Prou Retallades, amb la qual realitzarà 
la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova 
amb la reivindicació de la Catalunya social i el dret a decidir de 
la ciutadania sobre el seu futur i, molt especialment, sobre les 
polítiques de retallades socials que està duent a terme el Govern 
de la Generalitat. El lema torna a ser “Per una Catalunya social, 
#jovulldecidir”. La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 
9 hores, a la ronda de Sant Pere amb el carrer Girona (cantonada 
mar) de Barcelona. Joan Carles Gallego, secretari general de 
CCOO de Catalunya, encapçalarà la delegació del sindicat. 

CCOO de Catalunya, com a sindicat de classe i nacional, ens 
sentim plenament compromesos en la defensa del dret del poble 
català a decidir lliurement el seu futur i així va quedar palés en la 
Ressolució aprovada en el nostre X Congrés. 

El sindicat defensem que drets nacionals i drets socials són 
indestriables i que ambdòs formen part de la Catalunya Social 
que volem construir. Per això animem a totes les persones que 
participin en els diversos actes i convocatòries de la Diada a fer 
visible, amb algún distintiu, el rebuig a les retallades i a reivindicar 
la Catalunya Social. També animem als afiliats i a les afiliades 
que participin a la cadena humana de la via catalana i no tinguin 
cap lloc assignat a que ho facin en el ramal que hi haurà entre 
Foment del Treball el Departament de Governació on participaran 
membres de la Plataforma Prou Retallades

Actes i ofrenes florals de CCOO als territoris 

Prat de Llobregat
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça del Mestre 
Estalella (Cèntric Espai Cultural) 

15 de setembre, a les 12 h, Festa del treball de CCOO del Baix 
Llobregat al Parc Nou, on coincidiran diferents actes a l’entorn 
de la Diada Nacional, per evidenciar la nostra aposta per una 
Catalunya amb drets socials i nacionals, binomi indestriable. Amb 
la participació de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO 
del Catalunya. 

Sant Boi de Llobregat 
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a l’Església de Sant 
Baldiri davant la tomba de Rafael Casanova, conjuntament amb 
CCOO de Catalunya. 

Terrassa 
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la plaça de l’Onze de 
Setembre. 

Tarragona 
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael 
Casanova. Passeig marítim Rafael Casanova. 

11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende. Jardins del 
Camp de Mart. 

Sabadell 
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monòlit a Lluís 
Companys. Masia de Can Rull ( Parc de Catalunya) 

Granollers 
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument a l’11 de 
Setembre 

Mataró
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la plaça Rafael 
Casanova (avinguda Puig i Cadafalch). 

Mollet del Vallès 
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral al monument a l’11 de 
Setembre. 

Lleida 
11 de setembre, CCOO juntament amb la UGT de Lleida faran 
l’ofrena floral conjunta, a la Seu Vella (davant del pont llevadís), 
a les 10.30 del matí. 

Manresa 
11 de setembre, ofrena floral a les 10.30 h, a la plaça 11 de 
Setembre. 

Vic 
10 de setembre, ofrena floral a les 19 h, davant la placa 
commemorativa a Bac de Roda. 

Barcelona 
Homenatge a Salvador Allende 

El Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a 
Barcelona, amb la participació de CCOO de Catalunya, la Casa 
Amèrica, el Centre Salvador Allende a Barcelona i la Parròquia 
de Santa Maria del Taulat del Poblenou, han organitzat una sèrie 
d’actes per commemorar el 40è aniversari del cop d’Estat a Xile i 
la mort del president Salvador Allende. 

L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc el proper 11 de 
setembre, a les 10.30 h, a la plaça de Salvador Allende del barri 
del Carmel. 

La cloenda dels actes d’aquest 40è aniversari tindrà lloc el proper 
6 d’octubre, a les 18.00 h, a la Parròquia de Santa Maria del Taulat 
amb la Cantata de Santa María de Iquique. 
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Els treballadors de transport 
de mercaderies i logística de 
Tarragona donen sang per un 
conveni just

Els treballadors i les treballadores del 
sector de transport de mercaderies i lo-
gística de Tarragona reivindiquen des 
del dijous, 5 de setembre, i tots els dijous 
d’aquest mes, la signatura d’un conveni 
col·lectiu just i digne per als pròxims 
anys amb un acte simbòlic i solidari com 
és la donació de sang. Durant diversos 
mesos de negociació, la UGT i CCOO 
de Catalunya han ofert a la patronal un 
conveni amb propostes que només re-
presenten esforços i sacrificis per als tre-
balladors i treballadores. Propostes que 
han estat refutades de forma sistemàtica 
per la patronal. Això va comportar la 
convocatòria de vagues els dies 23 i 24 
de maig, amb un seguiment massiu per 
part dels treballadors del sector. 

Tot i això, la patronal continua sense fer 
cas a aquestes reivindicacions, i no satis-
feta amb les propostes dels sindicats exi-
geix més sacrificis i proposa condicions 
que representen importants retallades en 
els drets i els salaris dels treballadors i 
treballadores del sector. 

Els treballadors i les treballadores del 
sector de transports de mercaderies i 
logística de Tarragona faran la seva 
donació al banc de sang de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona tots els dijous 
d’aquest mes (els dies 5, 12, 19 i 26), de 
9 a 14 hores.

20 SETEMBRE
Sala Actes CCOO
Via Laietana, 16

Programa de les jornades
 

09:15 Acollida i inscripció

09:45 Presentació de la jornada
 Salvador Seliva -- Coordinador CONC de L’ALRSAL

10:00 PONÈNCIA
Rafael Jiménez Asensio -- Socio Estudi.Con / Catedràtic Universitat 
(acr.)
 Modera: Gabriel Tinoco Ortiz -- Coordinador Sector Adm Local CCOO

11:00 Pausa

11:15 TAULA RODONA
“Una reforma més contra els drets de la ciutadania”
Aurora Huerga Barquin -- Secretaria Gral. Serveis Privats CCOO
Alba García Sánchez -- Secretaría de Dona i Cohesió Social CCOO
Pepe Galvez Miguel -- Institucional FSC - Serveis a la Ciutadania 
CCOO
 Modera: Montse Ros Calsina -- Secretaria Gral. Educació CCOO

12:30 Cloenda
Joan Carles Gallego -- Secretari General CCOO Catalunya
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Els treballadors i 
treballadores de 
TVC continuen les 
mobilitzacions

Davant el procés de desballesta-
ment de la producció interna de 
TV3, els treballadors i treballa-
dores de Televisió de Catalunya 
continuaran les mobilitzacions 
que els han servit per aturar el cop 
del primer intent de la direcció per 
deixar sota mínims la producció 
interna (els equips de programes, 
els serveis informatius, la reduc-
ció dels recursos d’explotació i 
dels serveis artístics, etc.). 

Diferents factors han contribuït a 
fer recular la direcció, el principal 
dels quals ha estat la mobilització 
dels treballadors per revertir les 
campanyes de desprestigi de la di-
recció presentant els treballadors 
de TV3 davant la societat catalana 
com uns privilegiats i uns insoli-
daris, que ha fet possible trobar 
una sortida a la situació. 

L’actual direcció, que ha perdut la 
confiança de la plantilla, és aquí 
per desmuntar el model d’empresa 
i, tot i que ha fracassat en aquest 
primer intent, no desistirà en el 
seu objectiu. 

Davant la negociació del Conveni 
col·lectiu de Televisió de Catalun-
ya no s’ha d’acceptar la pèrdua 
d’un marc laboral regulat i d’unes 
condicions de treball dignes i jus-
tament remunerades. I és per això 
que els treballadors i treballadores 
de TVC continuaran el procés de 
mobilització. 

També hi ha sobre la taula un pro-
jecte de Contracte programa, apro-
vat per l’actual Consell de Go-
vern, on es preveu la fusió de TV3 
i Catalunya Ràdio a curt termini 
i en el qual, clarament, es posen 
les bases per a un canvi de model 
d’empresa i en el qual s’obren les 
portes a l’externalització de la ma-
jor part de la producció interna.

Seguim defensant la producció pròpia

Continuem defensant la producció pròpia i la programació de qualitat. Reivindiquem els 
programes emblemàtics que la direcció de TV3 i PWC han suprimit i reduït. Reivindi-
quem la programació pròpia. Programes culturals, documentals i entreteniment de qualitat 
a TV3 i al 33. 
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 Curs de formació específic per a l’accés 
als cicles formatius de grau mitjà

Curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius 
de grau mitjà

Aquests estudis permeten, a les persones que els superen, 
l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professi-
onal inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts 
plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna 
de la prova d’accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, 
l’exempció de la prova d’accés de caràcter general. 

A qui s’adreça

Persones que no tenen el títol de graduat en educació secun-
dària obligatòria o l’equivalent acadèmic i que compleixin 
17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen. 

Durada
600 hores
El curs començarà el 19 de setembre del 2013 i finalitzarà 
el 20 de juny del 2014. L’horari de les diferents matèries es 
distribuirà de dilluns a dijous entre les 16 i les 21 hores.   

Contingut

Matèries obligatòries

Comunicació en llengua catalana i llengua castellana
Llengua anglesa
Ciències socials i ciutadania 
Tutoria i orientació 
Matemàtiques  
Matèries opcionals
El centre ha triat com a matèria opcional ciències de la na-
turalesa. 

Qualificació
La nota final del curs serà la mitjana de les qualificacions 
dels àmbits i és positiva la qualificació de 5 punts o superior. 
Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per 
realitzar la mitjana. 

Certificació
El centre lliurarà a l’alumne o alumna que superi el curs una 
certificació acadèmica en què constarà la qualificació i l’op-
ció cursada.

Preu
El Departament d’Ensenyament ha fixat un preu públic de 
190 € per a aquest curs (una sola vegada per a tot el curs) i 
també serà necessari adquirir alguns llibres.

Per a aquests ensenyaments es pot sol·licitar beca, que és 
concedida o denegada en funció de les circumstàncies soci-
oeconòmiques de cada persona sol·licitant. En la convoca-
tòria de beques del curs 2013/14 està previst que aquestes 
beques siguin d’un import mínim de 200€ i un màxim de 
1.500.

Més informació a: http://www.ccoo.cat/escolaadults/
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Quatre membres de l’Executiva comarcal de 
CCOO de la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia del Vallès Occidental retinguts i identificats 
pels Mossos d’Esquadra en un acte pacífic de 
protesta a l’Ajuntament de Sabadell

Dijous passat, en l’acte institucional de l’Ajuntament de 
Sabadell d’agraïment a les entitats que col·laboraven en la 
Festa Major, es van produir uns fets que no podem qualificar 
sinó de deplorables i que ens recorden èpoques passades. 

Els sindicats amb representació a l’Ajuntament de Sabadell 
havien convocat el conjunt dels treballadors i treballadores 
municipals al Museu d’Art, que és on es realitzava aquest 
acte d’agraïment, per exigir el compliment del conveni. 

L’acte de protesta era pacífic i es desenvolupava en un ca-
rrer de vianants de la ciutat. Doncs bé, resulta que l’autoritat 
competent va decidir tallar aquest carrer de vianants i no-
més deixar-hi transitar els convidats i convidades a la festa 
d’inauguració. 

Davant les protestes dels treballadors i treballadores, als 
quals no deixaven exercir el seu dret democràtic de mani-
festació a l’esmentada via pública, els Mossos d’Esquadra 
van decidir fer fora els concentrats, retenir-los i identifi-
car-los. Aquestes identificacions es van fer als membres de 
l’Executiva comarcal de CCOO de la Federació de Serveis a 
la Ciutadania del Vallès Occidental. 

Volem manifestar el nostre rebuig més ferm a aquestes pràc-
tiques autoritàries. La quantitat de policia desplegada tant 
municipal com de Mossos d’Esquadra ha estat despropor-
cionada, injustificada i intimidadora. El carrer, que és de 
tots, ens el van segrestar per uns moments alguns que es 
creuen que és seu i que no van deixar exercir un dret fona-
mental com és el de manifestació. 
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Més de 500 treballadors de l’administració de justícia es manifesten a 
Barcelona en el primer dia de vaga

En el primer dia de vaga convocada per les organitzacions sindicals, més de 500 treballadors i treballadores s’han 
manifestat des de davant de la seu de la Conselleria de Justícia fins la seu de la conselleria de Governació on el 
comitè de vaga ha demanat ser rebut i on curiosament no hi havia cap responsable de la Conselleria per rebre’ls. 

Recordem que la vaga ha estat convocada per diferents motius, socials, de defensa del servei públic per una 
justícia al servei de la ciutadania i sense privatitzar, per unes condicions laborals que cada dia es retallen més 
i més , en definitiva una vaga per defensar la justícia com element fonamental de la democràcia. Ni retallades 
socials i laborals ni degradació i privatització dels serveis. 

El primer dia de vaga ha tingut una alta resposta per part dels treballadors i treballadores, complint amb els serveis 
mínims, i ressaltar que aquest primer dia de vaga ha treballat tan sols un 10 % més del que marquen els serveis 
mínims per tant estem parlant d’un molt ampli nivell de seguiment. 
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Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fins el 15 de setembre, magnífica 
exposició de Passolini a Roma

“Pier Paolo Pasolini arriba a l’estació de Roma amb la seva mare el 28 de gener de 1950. Té 27 anys. L’acaben d’expulsar de l’ensenyament públic i 
del Partit Comunista Italià. Han deixat la casa de Casarsa de matinada, amb el pare encara dormint. A l’inici és un període de molta misèria, tot i que 
il·luminat per la sensació exaltada que « Roma és divina ». Pasolini s’enamora de Roma. Descobreix la població del lumpenproletariat que viu als seus 
ravals miserables – els borgate – i també el seu llenguatge, la seva subcultura i la seva vitalitat violenta. Aquest món desconegut constitueix durant uns 
anys la seva principal font de creació literària i cinematogràfica.

Seguir Pasolini per Roma és viatjar al cor mateix d’allò que integra i defineix el poeta: l’amistat, la literatura, la política, l’amor, el sexe, el cinema... 
Amb 50 adreces de llocs i dates emblemàtics de la Roma pasoliniana, redescobriu l’home, les seves trobades apassionades, la seva vida nocturna, les 
seves desil·lusions polítiques, els seus amors, els seus odis, els seus moments de ruptura i fugida. Deixeu-vos guiar pels decorats de Mamma Roma o 
d’Accattone. Exploreu els carrerons amagats entre les línies de Ragazzi di vita... Visiteu Roma i els seus ravals amb els ulls del poeta.

A més: perdeu-vos per les dreceres seguint Žilda, l’artista de carrer de Rennes (França). Els seus collages convoquen els fantasmes de Pasolini a aturar-
se als carrerons de Roma.”                                                                                                                          Comentari introductori del web de l’exposició
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