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“Els poders públics promouran eficaçment les diverses 
formes de participació en l’empresa i fomentaran, mitjançant 
una legislació adequada, les societats cooperatives. També 
establiran els mitjans que facilitin l’accés dels treballadors 
a la propietat dels mitjans de producció”. L’article 129 de la 
Constitució aprovada el 1978 és clar. Però, com CCOO porta 
denunciant des de la transició, la democràcia es va quedar 
a la porta de les empreses.

Certament, al llarg de més de quatre dècades s’han 
fet passos endavant perquè la lluita i el treball tenaç 
del moviment sindical dóna fruits. La reforma laboral 
acordada fa poc més de mig any n’és un exemple. Però 
que la democràcia entri a les empreses és una fita encara 
pendent. De fet, guanyar democràcia a l’empresa és un 
repte permanent que cal afrontar d’acord amb l’evolució 
social i política de la societat i tenint sempre present els 
canvis que experimenta el món del treball.

Precisament sota el lema Guanyar democràcia a l’empresa, 
la 31 Escola d’Estiu de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya vol contribuir a reflexionar sobre aquest repte 
amb un programa que inclou ponents qualificats del món 
acadèmic i sindical. La renovada seu de CCOO al Baix 
Llobregat, a Cornellà, és l’escenari escollit per a acollir 
aquestes jornades, el 12 i 13 de juliol del 2022.

Les diferents formes de participació dels treballadors i 
treballadores a l’empresa, els canvis normatius plantejats 
darrerament, la necessària intervenció amb mesures 
d’igualtat de gènere i el control democràtic de les dades i 
algoritmes en un món del treball cada cop més digitalitzat 
són aspectes que, al costat de diferents experiències 
sindicals, mereixen un parell de dies d’anàlisi en profunditat. 
Esperem que, així, tinguem més eines per fer que, d’una 
vegada per totes, la democràcia entri a les empreses. 

inscripcions
https://forms.gle/yrfGCyUEHxDaHczZ8

https://forms.gle/yrfGCyUEHxDaHczZ8


Dimarts 12 de juliol
09,00 hores
Inauguració de l’escola d’estiu
Antoni Balmon
Alcalde de Cornellà de Llobregat
Josep M. Romero
Secretari general de CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt 
Penedès, Garraf 
Dolors Llobet
Secretària d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de 
Catalunya

09,30 hores
Treball, producció i formes de 
participació a l’empresa
Vicente Salas
Catedràtic emèrit de la Universitat de Saragossa 

Presenta Dolors Llobet
Secretària d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de 
Catalunya

11,00 hores 
Pausa/cafè 

11,30 hores
Eines legals i sindicals per intervenir a 
l’empresa

Canvis normatius i nous espais 
d’intervenció sindical 
Francisco J. Trillo Párraga
Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, 
Universitat de Castella La Manxa

Mesures d’igualtat de gènere per 
intervenir a l’empresa
Carolina Vidal
Secretària confederal de Dones, Igualtat i Condicions 
de Treball de CCOO

Presenta Mentxu Gutiérrez
Secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 
Catalunya

Dimecres 13 de juliol 
09,00 hores
Digitalització: control sindical i 
democràtic de les dades 
Lucia Velasco
Economista, política digital i transicions justes

Presenta Michela Albarello
Secretària de Relacions Institucionals, Transparència i 
Digitalització de CCOO de Catalunya

10,30 hores 
Pausa/cafè

11,00 hores
Experiències Sindicals 

Economia social i solidària i les noves 
realitats del treball: l’experiència de la 
cooperativa de riders
Félix Enrique Díaz Varela
Unión de repartidores 2go deliver 

Experiència de cogestió
Rafael García
Consell d’administració d’Adif

Participació sindical en la transició 
justa: la transformació del sector 
nuclear 
Quique López Martínez
Secció sindical d’ANAV 

Modera Liliana Reyes
Responsable de Noves Realitats del Treball, Economia 
Social i Solidària de CCOO de Catalunya

13,00 hores
Conclusions i cloenda 
Cristina Torre
Secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes de 
CCOO de Catalunya
Javier Pacheco
Secretari general de CCOO de Catalunya


