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de les opinions expressades pels seus col·laboradors

a particular interpretació del Reial De-
cret 902/2007, que trasllada la Directiva

Europea 2002/15/CE, relativa a l’ordenació
del temps de treball de les persones que re-

alitzen activitats mòbils de transport per car-
retera, barrejat amb la reivindicació de dos dies

de descans setmanals, ha servit d’excusa a AC-
TUB i CGT per a intentar
implantar un sistema assem-

bleari de relacions laborals en Transports de Barcelona,
al marge del comitè d’empresa democràticament elegit
pels treballadors.

La decisió de convocatòria de vaga preventiva sense
comptar amb el comitè d’empresa, la constitució del co-
mitè de descansos com a òrgan de decisió assembleari,
aprofitant una reivindicació àmpliament compartida pel
conjunt dels treballadors i tots els sindicats representats
en el comitè d’empresa, han posat de manifest
l’oportunisme d’aquests sindicats per a dividir als treba-
lladors i imposar un model sindical que no respecta els
resultats de les eleccions sindicals, en les que els treba-
lladors elegeixen lliure i democràticament als seus re-
presentants.

Aquest mètode d’afrontar les reivindicacions ha condu-
ït els treballadors de TMB, després de més de 13 dies
de vaga, a un carreró sense més sortida que la que la

UGT plantejava des d’un principi, l’obertura del con-
veni col·lectiu i la negociació amb el Comitè
d’Empresa, que condueixi a la consecució dels dos
dies de descans, reducció de la jornada i la millora de
les condicions laborals del conjunt dels treballadors
de TMB. Ens podíem haver estalviat el desgast per als
treballadors, la divisió sindical fruit de la violència in-
necessàriament generada, molt especialment respecte
als nostres afiliats, un munt d’expedients oberts i el
prejudici ocasionat als ciutadans.

Després d’un segon intent de mediació per part de la
Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya,
s’ha iniciat un procés de negociació que genera noves
expectatives. Però amb els procediments impulsats per
la irresponsabilitat d’ACTUB i CGT, ho afrontem, lamen-
tablement, amb major debilitat pel desànim de la planti-
lla i sobretot per la forta divisió entre els representants
dels treballadors.

Es evident, doncs, que qualsevol possibilitat d’acord, per
a estar legitimada, ha de ser posada a consideració dels
treballadors per mitjà de consulta en referèndum.

En qualsevol cas, cal reconèixer que han aconseguit el
seu principal objectiu: la divisió sindical està servida.

EN MARXA.

AUTOBUSOS DE BARCELONA:
OBJECTIU, LA DIVISIÓ SINDICAL

Joan Moreno
Secretari General de la Federació de Transports,

Comunicacions i Mar de la UGT.

“Aquest mètode d’afrontar les
reivindicacions ha conduït els
treballadors de TMB a un carreró
sense més sortida que la que la UGT
plantejava des d’un principi, l’obertura
del conveni col·lectiu i la negociació
amb el Comitè d’Empresa”

“Es evident, doncs, que qual-
sevol possibilitat d’acord,
per a estar legitimada, ha de
ser posada a consideració
dels treballadors per mitjà
de consulta en referèndum”
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Notícies

a Seguretat Social ha posat en marxa en aquest exer-
cici el sistema de bonus-malus, previst a l’article

108.3 del Text Refós de la Llei General de
Seguretat Social. Les empreses que es distingei-

xin per aplicar bones pràctiques en la reducció de la sinis-
tralitat laboral podran veure reduïda la cotització aquest
mateix any fins a un màxim del 10%.

Els Pressupostos de 2008 contemplen una partida de més
de 90 milions d’euros destinats a aquest fi. Esta quantitat
variarà cada exercici perquè prové del 15% del 80%
d’excedents de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals per al foment d’actuacions extraordinàries de
les empreses en la prevenció d’accidents de treball i malal-
ties professionals, segons el que estableix la Disposició Final
Vuitena dels Pressupostos del 2008.

Per a posar en marxa aquest sistema
d’incentius, que també penalitza a les
empreses que incompleixin la normati-
va en matèria de prevenció amb un pos-
sible augment de la cotització de fins al
20%, era condició prèvia l’actualització
de la tarifa d’accidents laborals, que va
entrar en vigor l’1 de gener del 2007.

SISTEMA D’INDICADORS

L’objectiu d’aquest sistema de bonus-malus és la disminució
real dels accidents de treball comprovada a través
d’indicadors que comparen els resultats d’una empresa amb
els del propi sector d’activitat de manera que no es premiï a
unes empreses o sectors amb menors riscos sobre altres en
els que siguin més grans. Tals indicadors han de permetre
avaluar igualment l’evolució al llarg del temps de la situació
d’una empresa, així com l’efectivitat de les mesures adopta-
des. L’actual configuració de la tarifa d’accidents basant-se
en la CNAE permet plantejar-ho d’aquesta manera.

Les empreses amb menys de deu treballadors tindran un
tractament diferenciat i també s’exclouran els accidents de
trànsit i els cardiovasculars, ja que en aquest supòsits no és
possible l’acció preventiva de l’empresa, i també tindran
una consideració específica els accidents en missió.

El sistema es podrà aplicar de manera individual a cada
una de les empreses inscrites en la Seguretat Social, i podrà
suposar una reducció sobre la quota total resultant per con-
tingències professionals, darrere de l’aplicació de la tarifa de
cotització vigent que contempla tipus de cotització diferents
segons l’activitat econòmica desenvolupada.

La Seguretat Social, per mitjà del sistema Bonus-Malus, rebaixarà les
cotitzacions a les empreses que redueixin la sinistralitat laboral

Incentius per les bones pràctiques

Durante los últimos años, una de las prioridades para el Govern de la Generalitat
de Catalunya era la de mejorar las infraestructuras de nuestro país, así como la

potenciación de una movilidad sostenible y segura en nuestro territorio.

Las infraestructuras, prioridad para el Govern
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nas infraestructuras que,
como se ha demostrado
últimamente, han sufrido
una falta de inversión y

potenciación que impedían a la socie-
dad catalana gozar de una merecida
calidad en su movilidad.
En una apuesta por dotar de las mejo-

ras necesarias a nuestras infraestructu-
ras, se ha iniciado la realización de una
serie de Planes de Infraestructuras que

engloban distintos ámbitos de la movili-
dad y que, tras mucha discusión y deba-
te, están llegando en este año 2008 a su
conclusión y puesta en marcha.
Así, el Plan de Infraestructuras via-

rias y ferroviarias de Catalunya, El
Plan de aeropuertos, aeródromos y
helipuertos de Catalunya, El Plan de
movilidad de Barcelona o El plan de
transportes de viajeros de Catalunya
son algunos de los proyectos que se-

rán aprobados en el transcurso de la
legislatura actual y que el Govern, lle-
vará a cabo en los próximos años.
Desde la UGT nos congratulamos de

la puesta en marcha de todos ellos, así
como de que nuestra participación se
haya tenido en consideración a través
de las enmiendas presentadas en cada
uno de los planes para mejorar los in-
tereses de los trabajadores en particu-
lar, y de la ciudadanía en general.

U
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n aquesta línia, el passat 21 de febrer es va celebrar
en la nostra seu de Barcelona en la Rambla Santa
Mònica el 2n Comitè Nacional Ordinari de la Fede-
ració Nacional de Transports Comunicacions i Mar

de Catalunya, on la Comissió Executiva, en l’equador del seu
mandat, sotmetia la seva gestió a l’anàlisi del comitè per a
complir així amb les resolucions del 9é Congrés.

Durant el transcurs del Comitè, que va comptar amb una
àmplia participació pròxima al 90%, es van analitzar els te-
mes més importants relacionats amb la nostra federació, així
com la situació política general, amb el nou marc competen-
cial quant a les infraestructures del transport, com el procés
de concentració d’eleccions sindicals que recentment ha con-
clòs i la negociació col·lectiva de la nostra federació.

Prèviament al comitè, i d’acord amb el que també disposen
els estatuts, els sectors nacionals que composen la nostra fe-
deració van celebrar les seves
respectives conferències sec-
torials on van analitzar igual-
ment tant la seva gestió com,
de manera més detallada, els
aspectes relacionats amb el

seu sector d’activitat. Cal dir que la totalitat de les conferèn-
cies sectorials van aprovar la gestió de les seves respectives
comissions permanents. Respecte d’això, s’ha de ressenyar el
canvi que s’ha produït en la Comissió Permanent del Sector
de les Comunicacions, on la companya Rosalia Gil, fins ara se-
cretària de l’esmentat sector, ha deixat el càrrec que ostentava
per a passar a dedicar-se a altres activitats dins del mateix sec-
tor i de la secció sindical; la conferència va nome-
nar com nou secretari del Sector de les Comuni-
cacions de Catalunya a Prudencio Colmenero,
company de la secció sindical de Telefònica de
Barcelona, més conegut per tots com Nichi.

Tornant al comitè, després dels diferents debats es va sot-
metre a votació la gestió de la comissió executiva, que va re-
sultar aprovada per unanimitat dels assistents. Així mateix
també es va ratificar el nomenament del nou secretari de co-
municacions que va resultar elegit per la totalitat del comitè.

La Comissió Executiva va
sotmetre al Comitè la dis-
cussió i aprovació d’una re-
solució emmarcant les prin-
cipals línies d’actuació

Informe

D’acord amb els nostres
estatuts, durant els últims
mesos les diferents
estructures de l’organització
han celebrat els seus
respectius comitès de gestió.
Així, tant el Confederal com la
nostra Federació Estatal, com
el Secretariat Nacional de la
UGT de Catalunya han realitzat
recentment els seus comitès
de gestió ordinaris en què han
sotmès a debat i discussió la
gestió que han realitzat des de
l’últim congrés.

-7-

E

II Comité Nacional FNTCM-UGT

d’aquesta Federació de Catalunya, que va ser aprovada per
unanimitat i de la que transcrivim les línies fonamentals.

Necessitat d’un Pacte Nacional d’Infraestructures amb
la participació dels agents socials i per el que la gestió de
les infraestructures esmantinguin sota control públic.

Respecte a les telecomunicacions s’ha d’aconseguir la
universalització dels serveis avançats de
telecomunicacions, i ampliar les garanties de l’accés
universal no només a la telefonia (fixa imòbil) sinó també a
Internet i la banda ampla al conjunt del territori català.

Sobre el futur de sistema aeroportuari i del sistema
ferroviari a Catalunya compartim amb la UGTdeCatalunya
la necessitat de fixar en l’agenda política nostra participació
demanera ineludible en tot aquest procés.

L’activitat logística és en l’actualitat un sector amb
naturalesa pròpia i amb gran projecció de creixement
dins de l’economia del nostre país, pel que s’han de
fomentar les polítiques sindicals específiques en
aquestes empreses que estan inequívocament dins de
l’àmbit de competència de la nostra Federació

Considerem que la transferència a laGeneralitat de
Catalunya del servei ferroviari de regionals deCatalunya i
Rodalies deBarcelona és una gran ocasió per amillorar
aquest servei amb la necessària inversió tant enmitjans
materials i econòmics comen recursos humans.Aquesta
gestió s’ha de prestar des de la titularitat pública del servei i
aquesta transferència és compatible ambel sosteniment de
la integritat de l’empresa prestadora actualment del servei i
sempre preservant tots els drets dels treballadors que en
l’actualitat ho presten.

Quant al futur del sistema aeroportuari el nou
model de gestió ha de servir per a aplicar a la gestió
dels aeroports la política de descentralització que des
de l’Estat central ja s’ha aplicat en altres àmbits, i per a
flexibilitzar la gestió en què ha de participar, tant els
ens autonòmics i locals, com els agents econòmics i
socials i en qualsevol cas garantint la titularitat pública
de les infraestructures i gestió aeroportuària.

El Comitè va comptar amb
una àmplia participació

pròxima al 90%



Jornada ferroviaria
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relegado a mero espectador de lo que
sucedía en el sector ferroviario de su
país, deben ser el referente de lo que no
se debe hacer si atendemos a las conse-
cuencias: falta de inversión, siniestrali-
dad laboral, accidentes, descarrilamien-
tos, pésima calidad en el servicio al
pasajero, supresión de conexiones no
rentables, retrasos, etc., y todo ello con
las tarifas más altas de toda Europa.

En la Jornada de Port-Bou, el Sector
Nacional Ferroviari de la UGT de Cata-
lunya junto a CCOO, y el sindicato fran-
cés CGT, reunieron a más de 300 trabaja-
dores. En la misma estación de Port-Bou
se celebró un acto reivindicativo en el
que se dio lectura a un manifiesto, y en
el que intervinieron los respectivos re-
presentantes sindicales
de cada uno de los sin-
dicatos participantes.
Posteriormente, los
asistentes se traslada-
ron a Cerbére donde,
tras una manifesta-
ción hasta el Ayunta-
miento, se celebró
una rueda de prensa
en la que participó el
alcalde de Cerbére. La
jornada concluyó con
una comida de frater-
nidad de todos los
asistentes.

El pasado 6 marzo de 2008, y convocada por la
Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte (ITF), todos los sindicatos ferroviarios
mundiales se movilizaron en defensa del futuro del
ferrocarril y por un modelo ferroviario en el que
prevalezca un servicio público, seguro y de calidad.

moviliza
El mundo ferroviario se

n esta jornada, los sindica-
tos llevaron a cabo una gran
variedad de medidas para
hacer un llamamiento a la

importancia de la seguridad de los fe-
rrocarriles, bajo el lema: Fight for the
Future of Rail (Luchar por el futuro
del Ferrocarril).

En Europa, la jornada de acción fe-
rroviaria pretendía hacer reaccionar a
los distintos Estados de la Unión Euro-
pea (UE) para que pusieran freno a
aquellos procesos liberalizadores en los
que no se cuente con un modelo con-

sensuado entre administraciones pú-
blicas, trabajadores y empresas. El pro-
gresivo deterioro de las condiciones de
seguridad en el transporte ferroviario,
tanto para usuarios como para trabaja-
dores, y el notable descenso en los ín-
dices de calidad en el servicio en algu-
nas de las operadoras ferroviarias
privadas a nivel europeo hace que, tan-
to desde UGT como en el resto de sin-
dicatos integrados en la ETF (Federa-
ción Europea de los Trabajadores del
Transporte), nos opongamos a determi-
nados modelos liberalizadores que es-
tán implantándose en la UE.

Con esta 9ª Jornada de Acción Ferro-
viaria internacional se reivindica un
modelo sostenible para el transporte
ferroviario en el que prevalezcan la for-
mación, la profesionalidad y la seguri-
dad de los trabajadores, de forma que
se garantice un servicio público, seguro
y de calidad que promueva la colabora-
ción entre empresas europeas y esti-
mule la vertebración del territorio y la
reducción del gasto energético.

UGT, junto a CCOO y a los sindicatos
franceses, participó en concentraciones
en los pasos fronterizos de Irún (Gui-
púzcoa) y Port-bou (Girona) en las que
se reivindicó el modelo citado, consoli-
dando así un espacio ferroviario euro-
peo en armonía con las necesidades de
los ciudadanos. Desde la UGT entende-
mos que la liberalización salvaje de
ciertos sectores de actividad económi-
ca, con la consiguiente privatización de
empresas públicas, no es la panacea ni
de la eficiencia en la gestión ni de la
generación de riqueza y productividad.
Por ello, deben consensuarse modelos
en los que el Estado tenga una partici-
pación clave que le permita garantizar
niveles adecuados de calidad y seguri-
dad, tanto en el servicio como en las
condiciones de trabajo.

Experimentos como el de los ferroca-
rriles británicos, donde el Estado quedó

Desde UGT nos oponemos a
determinados modelos liberalizadores
que están implantándose en la UE.

Segueix en la pàgina següent >
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• Con el desarrollo del servicio público ferroviario

• Con una política de investigación y desarrollo del material ferroviario

• Con la cooperación entre operadores de transporte ferroviario

• Con la creación de empleos de calidad, estables y con derechos

• Con la promoción de garantías colectivas de alto nivel

• Con el mantenimiento e incremento del poder adquisitivo

• Contra la represión y discriminación sindicales

ETF SE HA COMPROMETIDO Y SIGUE COMPROMETIDA...



-11-

Ferroviaris

3

E ls dies 15 i 18 de febrer la UGT de Catalu-
nya, juntament amb altres entitats de la

plataforma de usuaris del sistema ferroviari,
va realitzar el repartiment d’un manifest sig-
nat per totes aquestes entitats en les esta-
cions de Gavà y Barcelona Sants reclamant
millores en el sistema ferroviari català.

Aquest acte pretenia denunciar davant
l’opinió pública catalana les demandes que
fem a les administracions responsables del
ferrocarril, per part de les entitats com a re-
presentants de la ciutadania, i davant d’un
desgavell del servei ferroviari que ha estat
conseqüència de les deficiències i manca
d’inversions suportades durant molts anys.

Exigim aquestes millores per resoldre una cri-
si que afecta a milers de ciutadans i ciutada-
nes i que arrosseguem des de fa massa anys,
agreujada recentment amb la paralització del
servei ferroviari de Rodalies i Regionals de
Renfe i FGC.

Les principals reivindicacions que fèiem al
manifest son les següents:

Revisió immediata de les obres que tantes
afectacions han provocat al servei ferroviari
amb una auditoria de seguretat i compatibili-
tat amb el servei de Rodalies i Regionals.

Reforçar el pla d’obra posant l’accent en la
seguretat, en la compatibilitat entre obres i
manteniment del servei.

Revisió del pla de mobilitat per a la suspen-
sió del servei de Rodalies que contempli me-
sures que no s’han tingut en compte:

• Pla de racionalització del trànsit
• Protecció del Transport Públic

en superfície: carril bus
• Millora del servei regular de

transport públic

Cal que es prioritzi la mobilitat dels viat-
gers i viatgeres de Rodalies per damunt del
Tren d’Alta Velocitat (TAV).

Instem al Parlament de Catalunya a buscar
solucions als problemes actuals i futurs per
les obres del TAV.

Demanem que s’incrementin les accions
informatives, tant en els mitjans de comuni-
cació públics com privats, pel bé comú de to-
ta la ciutadania.

Instar al Departament de Comerç i Indús-
tria a la creació dels mecanismes adients
per fer àgil la reclamació pel mal servei fer-
roviari i per a formular les reclamacions da-
vant dels responsables de la supressió del
servei ferroviari.

Creació de la finestreta única per fer les re-
clamacions individuals.

Creiem que sent bo i necessari per a Cata-
lunya l’arribada de l’AVE, això no pot implicar
un perjudici per la xarxa de rodalies.
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LA UGT DE CATALUNYA ALERTA QUE NO HI HA ALTERNATIVES
A L’AVE PER VIATJAR ENTRE MADRID I BARCELONA

El nostre sindicat també denuncia que el preu de l’alta velocitat a Catalunya
és el més car de l’Estat: el trajecte Madrid - Sevilla és només un 14,29%més

curt que el Madrid - Barcelona, però és un 45,36%més barat

L a UGT de Catalunya vol denunciar que amb l’arribada de l’AVE
a Barcelona Renfe ha eliminat qualsevol altra alternativa

d’anar en tren a Madrid des de la ciutat comtal. Els trens Altaria i
Alvia han desaparegut (com ja havia passat anteriorment amb el
Talgo) i ara mateix només es pot viatjar entre Barcelona i Madrid
amb l’alta velocitat o el tren Estrella, un borreguero de cabines amb
sis lliteres que surt a les 22.20 hores i arriba
a les 7.21 hores.

Des del nostre sindicat considerem que Ren-
fe no pot deixar dues ciutats com Madrid i
Barcelona unides únicament pels trens
d’alta velocitat, ja que el preu del bitllet
(119,50 ó 101,30 euros la tarifa turista) no es-
tà a l’abast de qualsevol ciutadà o ciutadana.
Si no s’ofereixen altres opcions més barates,
encara que la durada del viatge sigui supe-
rior a les 2h45’ ó 3h30’ de l’AVE (sense arri-
bar a les 9 hores de l’Estrella), moltes famí-
lies hauran de recórrer a l’autocar per poder
fer aquest trajecte, i s’està discriminant a
molts ciutadans i ciutadanes, ja que
l’Administració està negant el seu dret al
transport públic de qualitat i assequible.

A més, es dóna el cas que a d’altres ciutats
amb AVE (Madrid - Sevilla i Madrid - Valla-
dolid), Renfe sí que ha mantingut altres op-
cions ferroviàries més barates, com es pot
veure a les següents taules:

A més, si bé Renfe ofereix algunes promocions, com és la tarifa
Estrella (fins a un 40% de descompte en el preu si es compra
amb una antelació mínima de 7 dies) o la tarifa Web (fins a un
60% de descompte si es compra a través d’Internet i amb una
antelació mínima de 15 dies), no és cert que aquestes rebaixes
s’apliquin ni a tots els bitllets ni a tots els trajectes. A més, hi ha

molta gent que encara que no té accés a In-
ternet, sobretot de mitjana edat i els més
grans, de manera que de nou s’està discrimi-
nant una part de la societat.

D’altra banda, si bé és evident la discrimina-
ció econòmica en l’aspecte social, la UGT de
Catalunya també vol denunciar la discrimi-
nació econòmica des del punt de vista terri-
torial que està realitzant Renfe amb l’AVE, ja
que el preu del bitllet d’alta velocitat entre
Madrid i Barcelona és clarament més car
que entre la capital i Sevilla o Màlaga. De fet,
el trajecte Madrid - Sevilla és només un
14,29% més curt que el Madrid - Barcelona,
però és un 45,36%més barat.

BARCELONA - MADRID: ESTRELLA

Durada 9h (un únic tren: surt a les
22.20 i arriba a les 7.20 h)

Tarifa Turista 38,10 €
Tarifa preferent 50,50 €
Tarifa Club No n’hi ha

MADRID - VALLADOLID

AVE ALVIA R.EXPRESS INTERCITY ESTRELLA

Durada 1h 1,10h 2,30h 2,24h 2,25h
Tarifa Turista 31,20 € 31,20 € 14,65 € 20,10 € 26,60 €
Tarifa preferent No n’hi ha 48,40 € No n’hi ha 26,60 € No n’hi ha
Tarifa Club No n’hi ha No n’hi ha No n’hi ha No n’hi ha No n’hi ha

MADRID - SEVILLA

AVE ALTARIA
(2aldía)

Durada 2,30h 3,20h

Tarifa Turista 65,30 € - 71,70 € 56,20 €

Tarifa preferent 97,40 € - 108,10 € 56,20 €

Tarifa Club 117,80 € - 130,60 € -----

Manifest per un sistema ferroviari de qualitat



En 2007 la compañía aérea Spanair obtuvo los peores resultados económicos
de su historia. Durante el mes de febrero de este año se presentaron ante
la opinión pública las posibilidades de compra y el atractivo interés que esta

compañía suscitaba en el sector.

SPANAIR en venta

no de los posibles compra-
dores fue la compañía Ibe-
ria, que con su bonanza
económica mostró ante la

opinión publica su interés por adqui-
rir la compañía rival para potenciar su
presencia en el panorama interconti-
nental y el transito aéreo español.

La compañía aérea lleva tiempo estu-
diando a su gran rival del mercado espa-
ñol, propiedad del grupo escandinavo
SAS, también en venta desde el pasado
junio, en un proceso de análisis que po-
dría concretarse próximamente en la
presentación de una oferta de compra.
La aerolínea se perfila como candidata
para hacerse con su gran rival en el
mercado español que, de materializarse,
amortiguaría el impacto del AVE entre
Madrid y Barcelona.

Si se concreta en una oferta formal
el interés que muestra Iberia, la aerolí-
nea de bandera crearía un gigante aé-
reo en el mercado español, con una
cuota de mercado cercana al 70%. A
pesar de que arrastra una deuda de
272 millones de euros, el posiciona-
miento de Spanair en España “tiene
un valor incalculable”. El Tribunal de
Defensa de la Competencia de Catalun-

ya (TDCC) elaborará un informe en el
caso de que, finalmente, Iberia compre
Spanair, según ha confirmado el presi-
dente de este organismo regulador, Llu-
ís Franco. Según Franco, esta concen-
tración “podría ser perjudicial para
Catalunya, para el aeropuerto de El
Prat y para los ciudadanos”, por lo que
el gobierno de la Generalitat “se perso-
naría ante la Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia”.

Otra de las posibles compradoras es
la compañía aérea Gadair con el so-
porte de Promobarna 2000 y diversos
fondos de inversión, que estarían dis-
puestos a pagar 500 millones de euros
asumiendo la deuda de casi 300 millo-
nes que arrastra. Esta segunda opción
contaría también con el apoyo de la
administración catalana.

Desde la UGT entendemos que la
prioridad ante la posible venta de la
compañía Spanair, es el mantenimien-
to de los puestos de trabajo por una
empresa solvente y que, además,
apueste no sólo por el mantenimiento
de la compañía aérea, sino por la crea-
ción de un nuevo tejido industrial en
el territorio que promueva el empleo
estable y de calidad.

A la tan temida concentración de ac-
tividad por una sola compañía aérea a
la que se hace referencia, tenemos que
decir que esta situación se da en un
porcentaje mucho mayor en países co-
mo Alemania, con el 70% de la activi-
dad que recae en la compañía Lufthan-
sa, o el 90 % de la compañía Air
France en el estado Francés. En nues-
tro caso, significaría en torno al 60%
de la actividad del aeropuerto de Bar-
celona. Desde UGT de Catalunya apo-
yamos aquellos instrumentos que do-
ten a la sociedad catalana de puestos
de trabajo de calidad (desarrollo del
I+D) y el desarrollo de aquellas empre-
sas que fomenten un modelo de rela-
ciones laborales favorables a los traba-
jadores catalanes.

De cualquier modo, dicha adquisi-
ción parece tener un largo recorrido y
desde la UGT hemos reclamado de Ibe-
ria que de explicaciones con respecto a
sus intenciones ante esta posible com-
pra, dejando claro nuestra posición y
objetivo prioritario que es la
conservación de los puestos
de trabajo y de los derechos
de todos y cada uno de
los trabajadores de la
compañía adquirida.

U
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Sector Aeri

Si se concreta en una oferta formal el interés que muestra Iberia, la
aerolínea de bandera crearía un gigante aéreo en el mercado español

Durante la Semana Santa de 2008 han fallecido 63 personas en carretera
en 54 accidentes mortales. Estas cifras suponen un descenso en relación

a 2007 del 39% y del 33% respectivamente.

39%
n los anteriores cuatro años
las cifras de víctimas morta-
les estaban estancadas (103-
110) sin seguir la tendencia

de descenso que se estaba produciendo
en el resto de periodos. Esta semana
santa de 2008 se ha roto este estanca-
miento, han muerto 40 personas menos
que en 2007 y la mitad que en 2003.

La semana santa de 2008, con 6,1 fa-
llecidos por día, se ha comportado co-
mo una semana laborable en cuanto a
siniestralidad, a pesar del elevado nú-
mero de desplazamientos registrados:
15,3 millones de desplazamientos de
largo recorrido (más de 100 kms.).

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro
del Interior en funciones, departa-
mento del que depende la DGT, evaluó
positivamente los datos de siniestrali-

dad en las carreteras y se felici-
tó por el importante des-

censo del
número

de fallecidos en las carreteras. Rubal-
caba significó que «los números son
muy buenos», al tiempo que demues-
tran «que la mayoría de los conducto-
res son cada vez más responsables».

Resaltó el ministro que las cifras de
fallecidos confirman la tendencia de
los meses de enero y febrero, «que es
muy buena». Hasta el 23 de marzo,
Tráfico contabilizó 460 muertes en ac-
cidentes, 129 menos que en el mismo
periodo del año pasado.

Rubalcaba relacionó el notable des-
censo de fallecidos en las carreteras
con algunas de las medidas adoptadas
por la DGT, como aumentar el núme-

ro de guardias civiles de Tráfico y los
radares de velocidad, sin olvidar la re-
forma del Código Penal en materia de
seguridad vial. Aún así, incidió en
que «queda mucho trabajo por hacer,
porque sigue habiendo demasiada
gente que muere en las carreteras», al
tiempo que apostilló que «las cosas
que se pueden hacer, si se hacen con
intensidad» provocan que los ciuda-
danos reaccionen. Rubalcaba recordó
que hace cuatro años morían más de
4.000 personas anualmente en acci-
dentes de tráfico y que durante la úl-
tima legislatura se ha conseguido re-
ducir a 3.000 el número de
fallecidos en las
carreteras.

E
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Carreteres

Alfredo Pérez Rubalcaba incidió en que
“queda mucho trabajo por hacer, porque
sigue habiendo demasiada gente que

muere en las carreteras”

La mortalidad en las
carreteras desciende un

SEMANA SANTA



Dia Internacio-
nal de la Dona,
celebrat el dia 7
de març a Sant
Oleguer, es va
centrar en la si-
tuació de les do-
nes immigrades
que viuen i treballen a Catalunya, re-
coneixent així la tasca d’associacions i
dones que contribueixen cada dia a la
construcció de la convivència i enri-
quiment cultural del nostre país.

PREMIS 8 DE MARÇ

En el transcurs d’aquest acte, es van en-
tregar els premis 8 de Març: Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora, a Na-
jad El Hachmi, escriptora guanyadora

del premi Ra-
mon Llull 2008
per la seva obra
L’últim patriar-
ca, i a la Associa-
ció Cultural Edu-
cativa i Social
Operativa de Do-

nes Pakistaneses (ACESOP), associació
dedicada a la integració, defensa i pro-
moció de les dones pakistaneses a Cata-
lunya. Un any més el 8 de Març ha estat
un dia de denuncia i reivindicació on es
posa de manifest que les dones continu-
en patint una situació de precarietat i
desigualtat en la societat. Per això hem
de continuar lluitant per eradicar la dis-
criminació i aconseguir una igualtat real
que permeti que el dia 8 de Març sigui
un dia de celebració i record.
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Política social

Un any més, la UGT de Catalunya va celebrar el 8 de Març en commemoració
del Dia Internacional de la Dona i es va posar de manifest la nostra defensa

permanent del drets de les dones, així com la nostra repulsa constant davant les
situacions de discriminació, precarietat i violència que,malgrat els esforços

perquè no es produeixin, pateixen encara les dones.
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es de la UGT de Catalu-
nya hem denunciat les
desigualtats que pateix el
col·lectiu femení en

l’accés i manteniment al mercat de
treball, així com les desigualtats per
raons de gènere que, un cop situades
dins del mercat de treball, aquestes
dones continuen patint en el seu lloc

de treball, amb diferències evidents,
com el tipus de jornades que realitzen
homes i dones.

El 78% de les persones treballado-
res que realitzen la jornada parcial
són dones, i el 29% d’aquestes
al·leguen com a motiu obligacions fa-
miliars per acollir-se a aquest tipus de

jornada (generalment la cura dels fills
o de persones amb algun tipus de de-
pendència), davant el 3,9% d’homes
que addueixen aquest motiu. Els me-
canismes que utilitzen les dones alho-
ra de reorganitzar la seva jornada la-
boral són fruit d’una manca de
polítiques efectives de conciliació.
Aquest any, l’acte commemoratiu del

D

Els mecanismes que utilitzen les dones per reorganitzar la jornada
laboral són fruit d’una manca de polítiques efectives de conciliació.

El 78% de les persones treballadores que
realitzen jornada parcial són dones.

8 deMarç
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA E l passat 6 de març el Con-

sell Econòmic i Social de
Catalunya va organitzar la jorna-
da “La igualtat d’oportunitats
entre dones i homes; un any
després de la Llei”. La presenta-
ció va anar a càrrec de la Sra.
Mercè Sala, presidenta del Con-
sell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya que va fer una
anàlisi de la situació actual,
també van participar ponents
com Riita Martikainen (Ministeri
d’Assumptes Socials i Salut de
Finlàndia) i Esther Sánchez
(professora de dret del treball
d’ESADE) entre altres. La jorna-
da va estar dedicada d’una ban-
da a fer balanç de l’aplicació de
la Llei des d’una perspectiva
teòrica i pràctica a partir
d’experiències de la posada en
pràctica dels aspectes que la
Llei preveu. Per un altre costat
es va fer un repàs de la situació
en els àmbits de la salut, el
temps de treball i els salaris.
Com a conclusions més im-

portants després del repàs a
l’any de vigència de la Llei cal
dir que ens trobem davant
d’una llei de generació i per
tant de llarg recorregut que ha
d’anar acompanyada d’un
canvi social que es preveu
lent. S’han fet petits avanços
en les empreses i organitza-
cions a través de la creació de
Plans d’Igualtat i la inclusió
de mesures d’igualtat en els
convenis, ha crescut la petició
de permisos de paternitat i re-
duccions de jornada que en
molts casos han donat peu a
litigis. En general hi ha preocu-
pació però poca concreció i
per això encara queda un llarg
camí per recórrer en el que la
negociació col·lectiva ha de
ser un instrument clau per a
l’adopció de mesures anti-dis-
criminatòries i la consecució
de la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones.

Un anymés el
8 deMarç ha estat
un dia de denuncia
i reivindicació

LA IGUALTAT ENTRE
HOMES I DONES
UN ANY DESPRÉS

DE LA LLEI
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MARÍTIM

UGTCONVOCADOS
JORNADAS DE HUELGA EN
ELSECTOR DE LA ESTIBA
PARA ELMES DEABRIL

L a Secretaría Federal de Puertos, Aduanas y
Consignatarias de la Federación Estatal de

Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión
General de trabajadores (FETCM de UGT), junta-
mente con el sector del mar de CCOO han convo-
cado dos jornadas de huelga en el sector de la es-
tiba portuaria para los días 10 y 11 de abril. El
paro supone un endurecimiento de las medidas
adoptadas por ambos sindicatos en el conflicto
que mantienen los sindicatos respecto a la nueva
normativa que convierte las Sociedades Estatales
de Estiba y Desestiba en Agrupaciones Portuarias
de Interés Económico (APIEs).
La principal petición gira en torno a este aspec-
to, y requiere la suspensión de los procesos de
transformación de las Sociedades Estatales de
Estiba y Desestiba en Agrupaciones Portuarias
de Interés Económico en tanto el Tribunal Cons-
titucional no sustancie el recurso pendiente so-
bre la posible inconstitucionalidad de la Ley
48/2.003, de forma que se de tiempo a formali-
zar los consensos necesarios en orden a regular
el sector, dotándole nuevamente de naturaleza
pública que garantice la viabilidad del modelo
de exclusividad de los trabajadores portuarios,
gravemente puesto en riesgo por la conversión
de las entidades de suministro de personal en
monopolios privados como paso previo al defini-
tivo desmantelamiento del modelo.

Otras reivindicaciones reclaman la contratación
del mayor volumen de trabajadores portuarios que
intervengan en las operaciones portuarias y que se
constituya un foro de encuentro de todas las par-
tes para establecer un calendario que garantice la
no proliferación de monopolios (como ocurre ac-
tualmente con la constitución de las Apies).

D ’acord amb les dades facilitades pel Ministeri de Treball
i Afers Socials, des del 24 de març de 2007 (data
d’entrada en vigor de la Llei d’igualtat) fins al mes de

febrer de 2008, més de 200.000 treballadors han sol·licitat el
permís de paternitat.
Catalunya, amb 38.639 sol·licituds (19%),
encapçala el rànquing de treballadors que
han decidit conciliar treball i família, seguida
de Madrid, amb 32.893 (16%) i d’Andalusia
(16%). La prestació econòmica, igual que la
de maternitat, consisteix en el 100% de la

base reguladora del subsidi per Incapacitat Temporal per con-
tingències comunes durant els 15 dies de duració del permís.
Per primera vegada a Espanya, s’ha materialitzat el dret a un
subsidi per als pares, independent de la prestació per materni-
tat, com una de les mesures per a promocionar la conciliació de
la vida familiar i laboral.
Com a novetat s’ha de destacar que l’INSS avança per sms al
telèfon mòbil el reconeixement de les prestacions.

D esde la FNTCM de la UGT de Catalunya, y en nombre
del conjunto de la organización, expresamos nuestra
más enérgica repulsa y condena por el brutal asesinato

del compañero de autopistas Isaías Carrasco Miguel, gui-
puzcoano de 42 años, muerto a tiros por la banda terrorista
ETA el pasado 7 de marzo, último día de la campaña electoral,
cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el control del peaje
de Bergara, en la Autovía A-8. Queremos expresar nuestro
más respetuoso y sincero pésame a su familia, y a todos aque-
llos compañeros y compañeras que han conocido y estimado
a Isaías, su labor como persona comprometida en la defensa
de las libertades individuales y colectivas, tomando como ba-
se el diálogo y el respeto a los principios democráticos.
Solicitamos la unánime condena y el rechazo de la violencia y
la intransigencia a las gentes de Euskadi, y del país en general,
en la consideración de que nada ni nadie puede estar por enci-
ma de la vida de las personas. No podemos esconder el pro-
fundo malestar e infinita tristeza por la muerte, a manos de
unos asesinos, de un buen compañero que se ha entregado al
servicio de los ciudadanos en el ayuntamiento de Mondragón,
y que ha procurado por el desarrollo de la acción sindical en
su trabajo, en la reivindicación cotidiana de la mejora social,
económica e intelectual de las personas y de nuestra socie-
dad. Isaías, andaremos tu camino, que es el nuestro, porque
somos muchos más los que rechazamos la violencia en cual-
quier sentido. Los cobardes deben saber que tu muerte nos
duele mucho, pero en nada varía la resuelta decisión de aca-
bar con la violencia, y alcanzar la paz para todos.

ELS TREBALLADORS CATALANS LIDEREN
EL RÀNQUING DE SOL·LICITUDS DE
PERMISOS PER PATERNITAT

ISAÍAS CARRASCO MIGUEL

IN MEMORIAM

LLEI D’IGUALTAT

Notícies
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Formació

CURSOS DE FORMACIÓ 2008
PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM

Comencem un any nou amb grans novetats formatives:

Anglès I 50 hores

Anglès 2 50 hores

Títol de Bussejador/a Bàsic 50 hores

Títol de Bussejador/a Avançat 50 hores

Títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER) 90 hores

Carnet de conduir turismes (classe B) 130 hores

Carnet de conduir camions (classe C) 90 hores

Carnet de conduir autobusos (classe D) 90 hores

Carnet de conduir camions amb remolcs (classe C+E) 130 hores

Perfeccionament en la conducció de turismes 20 hores

Perfeccionament en la conducció de vehicles lleugers 20 hores

Perfeccionament en la conducció de autobusos 20 hores

Perfeccionament en la conducció de camions 20 hores

CURSOS A DISTÀNCIA
Anglès Bàsic 256 hores

Anglès Intermig 256 hores

Anglès Avançat 256 hores

Alemany Bàsic 256 hores

Alemany Intermig 256 hores

CURSOS DE FORMACIO PER A
TRANSPORTISTES AUTÒNOMS I TAXISTES

Gener – Juny 2008
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies lleugeres
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies
Perfeccionament de conducció per a professionals del gremi del taxi

TOTALMENT GRATUÏTS
A més a més, us recordem la formació continua especifica que tenim per els nostres autònoms:

CREDENCIAL DEL TAXI
CAPACITACIÓ PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES A CATALUNYA
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Transports

Informació: CETTC 93 301 93 46 FNTCM-UGT 93 304 68 04/05
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