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  Té més de 28.000 persones afilia-
des i més de 3.500 delegats i delegades als sectors 
i  centres de treball. 

Ens organitzem en aquestes quatre comarques de 
l’àrea metropolitana de Barcelona i ens unim en el 
marc de la reestructuració organitzativa que aborda 
CCOO, l’any 2013.

Som quatre comarques amb una història sindical i 
realitats socials, econòmiques, polítiques i culturals 
diferents, però ens agrupem en CCOO per la lluita 
dels nostres drets socials i laborals. 

Podríem resumir les nostres reivindicacions i 
anhels en treball digne, igualtat i drets. 

CCOO és el primer sindicat de Catalunya, alhora és 
un agent socioeconòmic que transmet els valors 
del compromís, solidaritat, lluita, reivindicació, 
capacitat de proposta, igualtat, integració, inclusió, 
participació, pensament crític, tolerància i pau, 
entre d’altres.



La Unió Intercomarcal de CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf 
convoca a estudiants, grups o grups 
classe, artistes, aficionats al disseny i a 
les arts plàstiques a elaborar una propos-
ta de “regal” amb el què CCOO obsequi-
arà a aquelles persones afiliades al sindi-
cat de reconeguda trajectòria, a persona-
litats destacades, a institucions, a entitats 
i moviments socials en actes i events en 
els que destacarem l’agraiment al seu 
compromís, la seva col·laboració i la 
seva militància amb la nostra orga-
nització, amb la societat i amb el territori.
Les persones que vulguin participar, han 
d’ajustar-se a aquestes bases:

1.    El disseny será inèdit

2. Podrà ser presentat en diferents dis-
ciplines artístiques: dibuix, pintura, lito-
grafia, còmic, fotografia, disseny gràfic, 
ceràmica, metalls, metracrilat, ferro o 
altres materials.

3. Haurà de poder ser reproduit i será 
objecte de tiratge en sèrie.

4. Terminis: el termini de presentació s'ini-
cia el 1 d’abril de 2018 i finalitza el 31 d’ 
octubre de 2018.  

5. Les obres s'hauran de presentar pre-
sencialment, postal o via electrònica a: 
CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia, Garraf
Carretera d’Esplugues 68 08940 (Cor-
nellà de Llobregat) Bllapag@ccoo.cat

6. En cas que sigui una il·lustració o       
semblant, es podrà presentar dins un 
sobre tancat de tamany DIN-A4 identifi-
cat. 
Dins el sobre ha d’haver:

a. Làmina DIN-A4 amb el disseny de 
l’obra.
b. Es recomana adjuntar el format digi-
tal en aquelles disciplines que ho per-
meten.
c. Determinats materials poden ser 
presentat en mitjans digitals amb pro-
gramari tipus: 123d design, Solid 

Works, Photoshop CC, Clara o qualse-
vol altre programa de disseny.

7. El Jurat estarà format per: Avelino 
Romero, Joana Solsona, Jesús Martí-
nez, Alfred Simó, M. Carmen Romero, 
Saida Elhihuch, Alfonsa Santisteban, 
Albert Rodríguez, Mónica Alarcón i Josep 
M. Romero

8. Drets d'autor/a: els participants 
cediran en exclusiva el dret de la propie-
tat intel.lectual de les obres, sense límit 
territorial ni temporal, als efectes únics 
de reproducció i adaptació pels termes 
destacats en aquestes bases. Constarà 
sempre el nom de l’autor o autora

9. Premi: el premi consisteix en una apor-
tació econòmica de CCOO de 500€

10. El jurat pot declarar desert el premi, 
en funció de les obres presentades. 
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