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Objectiu complit: la UE finançarà el corredor cantàbric-mediterrani

El Parlament Europeu ha aprovat que el tram ferroviari Saragossa-Terol-Sagunt del corredor cantàbric-mediterrani siga
un dels eixos prioritaris de la xarxa transeuropea de transports.
Aquesta decisió és de molta importància, ja que aquesta infraestructura entrarà en el procés de ﬁnançament de la UE en el
període 2021-2027. Les esmenes impulsades per la Generalitat
Valenciana i el Govern d’Aragó, amb el suport dels agents socials, entre aquests CCOO PV, han donat els seus fruits.
El sindicat ha par cipat, durant els úl ms mesos, en diferents
mobilitzacions socials per a reivindicar el ﬁnançament europeu
d’aquest tram ferroviari. Una infraestructura fonamental per al
desenvolupament econòmic i social del nostre territori, ja que
connectarà les empreses industrials del nord amb les del sector
logís c aragonés i els ports del País Valencià, a través de La Rioja, Burgos, Saragossa i la Vall de l’Ebre.
CCOO PV ha defensat aquesta infraestructura, que trenca
amb la xarxa radial que hi ha actualment i desenvolupa un entramat potent que pot afavorir l’economia i la creació de llocs

de treball. El sindicat advoca per duplicar la via en tot el traçat
per al transport ferroviari de passatgers i per electriﬁcar la línia,
amb el beneﬁci ambiental que això representa.
El secretari general de CCOO PV, Arturo León, va par cipar
el passat dia 19 de novembre en la delegació valenciana present en la Jornada ‘Connectar Europa 2021-2027’, celebrada
en el Parlament Europeu, a Brussel·les. El sindicat ha reclamat
en tot moment que Europa incloga aquest tram dins del pla
d’inversions per desenvolupar les infraestructures que vertebren tot el territori de la UE, com ﬁnalment ha succeït.
Amb aquest objec u, representants de CCOO d’Euskadi, País
Valencià, La Rioja, Castella i Lleó, Cantàbria, Navarra i Aragó van
aprovar una resolució el passat mes d’octubre, en la qual reclamaven la implicació del Govern central i de les administracions
autonòmiques per aconseguir aquest propòsit. En aquesta reunió va estar present el secretari d’Acció Sindical, Salut Laboral i
Medi Ambient de CCOO PV, Daniel Pa ño, i el secretari general
de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV, Juan Cruz.
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Reptes sindicals davant el canvi climà c
Una transició cap a energies netes i renovables
CCOO PV ha acollit una Jornada
de sensibilització sobre el canvi climà c, emmarcada en la inicia va de
l’Ajuntament de València denominada
‘València Canvia Pel Clima’. L’acte va tenir la par cipació del secretari de Medi
Ambient i Mobilitat de CCOO, Mariano
Sanz, del servei d’Energies Renovables i
Canvi climà c de l’Ajuntament de València i d’organitzacions com ara Ecologistes
en Acció, Fundació Retorna, Fundación
por una Nueva Cultura del Agua i Xúquer
Viu. Les persones par cipants van abordar el problema de l’escassetat d’aigua, la
ges ó i el tractament dels residus quo dians, així com la divulgació d’una cultura
eﬁcient de consum i el valor dels residus.

CCOO PV aposta per un canvi de model produc u basat en la reducció de les
emissions de diòxid de carboni, l’estalvi i
la transició cap a energies netes i renovables. Una transició justa, que no deixe
a ningú pel camí. Per això, el sindicat defensa els drets laborals i la incorporació
de nous nínxols d’ocupació que possibiliten una millor qualitat de vida i un treball
decent.

Assessoria de CCOO PV
Ús d’ulleres de protecció solar en l’aeroport
CCOO PV va sol·licitar a l’Ins tut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
(INVASSAT) que emetera un informe tècnic sobre les condicions de seguretat de
les plan lles de dues empreses que operen en l’aeroport d’Alacant-Elx.
Després de les per nents observacions, es conclou que l’avaluació de riscos de les 260 persones treballadores
no havia previst l’exposició a la radiació
solar. Per tant, és per nent l’ús d’ulleres
de protecció solar com a equips de protecció individual (EPI), basant-se en el

valor de l’índex UV. Els EPI han de tenir
en compte les condicions anatòmiques i
ﬁsiològiques, així com l’estat de salut del
treballador o de la treballadora amb la ﬁnalitat de reduir la fa ga visual i l’impacte
de l’exposició.

Sabies que...?
La UE ha posat límits a l’exposició
a fums de dièsel per considerar-los
cancerígens, gràcies a la pressió del
moviment sindical europeu. Això
comportarà la inclusió dels fums
dièsel en l’annex I de la Direc va
2004/37/CE de cancerígens i mutàgens.
D’altra banda, s’estableix un període de transició perquè aquest
límit entre en vigor en dos anys, a
par r de la publicació de la Direcva, i de cinc anys per a la mineria
subterrània i la construcció de túnels.
Quan es trasllade la Direc va al
nostre ordenament jurídic sobre
riscos relacionats amb l’exposició
a agents cancerígens durant el treball, les empreses en les quals hi
haja aquest pus de perill ndran
l’obligació de revisar l’avaluació
de riscos i incloure-hi l’exposició a
aquest cancerigen. A més, hauran
de proposar la seua subs tució per
altres agents que no siguen perillosos, o, si ho són, en menor grau.
Els delegats i les delegades sindicals han d’informar als seus companys i companyes del perill potencial al qual poden estar exposats i
exposades en els seus llocs de treball. La informació es pot consultar
en l’enllaç següent: h ps://goo.gl/
LU9pLM

La salut laboral al dia
• El passat 7 de novembre celebràrem una jornada informa va a Elx
sobre la protecció dels riscos laborals
de les treballadores embarassades i
durant la lactància natural. Durant la
trobada es va destacar la importància
de realitzar una avaluació inicial de
tots els riscos, des d’una perspec va
de gènere. Sobretot, tenint en compte el desconeixement profund davant
els riscos ocasionats per determinats
compostos químics. En la jornada van

par cipar representants de la Inspecció de Treball, d’Ibermutuamur,
de CCOO Catalunya i de Serprecova.
Aquesta inicia va, emmarcada en la
campanya sindical ‘Defensa la teua
postura’, té com a objec u analitzar
aquests riscos laborals especíﬁcs, així
com establir les mesures adequades
de prevenció.
• El sindicat va organitzar una jornada, el passat 31 d’octubre, a Alacant,
sobre la protecció dels riscos labo-

rals en sectors altament feminitzats.
En l’acte nguérem les experiències
de treballadores ocupades en sectors
amb un percentatge alt de dones, com
el turís c, les residències de majors, la
neteja d’ediﬁcis o l’ocupació domèsca. Es van posar sobre la taula els
moviments repe us, les càrregues siques i posturals, l’exposició a agents
químics o les diﬁcultats en la prevenció en el treball en domicilis par culars o llocs mòbils.
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