
Pla de treball 

ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya 

 

MISSIÓ 

ACCIÓ JOVE és un moviment juvenil que vetlla per la regeneració del sindicalisme. Aquest 

moviment es format per joves i joves treballadors i treballadores que veuen la Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya com una eina per poder transformar les condicions no només de treball, 

sinó que també les condicions de vida del jovent català. Així doncs, Acció Jove a part de ser una 

organització sindical juvenil constituïda per la defensa dels interessos laborals, també busca 

una societat més justa i igualitària, on els homes i dones siguin lliures i gaudeixin dels mateixos 

drets i oportunitats.   

 

OBJECTIU 

El pla de treball que es presenta a continuació pretén abastar un mandat de quatre anys, és a 

dir, des del 2017 fins el 2021. Cada vegada costa més apropar el sindicat als joves, fet que ens 

obliga a qüestionar-nos la manera d’arribar a ells. Dit això, queda palès que l’objectiu principal 

és organitzar els recursos dels que es disposen per poder anar més enllà i organitzar aquells 

joves que necessiten d’un sindicat per canviar les seves condicions de vida, donant, alhora, una 

empenta a aquesta regeneració que necessita el sindicat.   

 

ESPAIS DE COORDINACIÓ 

Per dur a terme aquest projecte hi haurà la figura de coordinació compensada amb un 

contracte a jornada completa, així com la d’un jove tècnic, Josep Llabrés, provinent del 

projecte de Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil. A més, es comptarà amb el crèdit horari 

de dos persones, en José Antonio Vizuete (indústria) i l’Albert Bargallò (sanitat), aquest segon 

amb intenció de negociar una alliberació per dedicar-se única i exclusivament al projecte 

d’Acció Jove. Dit això, cal afegir que creiem convenient involucrar el màxim de joves possibles i 

per aquest motiu  veiem essencial la implicació i coordinació amb els responsables de joventut 

de les diferents federacions. Per altra banda, la Comissió Plenària, òrgan de màxima legitimitat 

dins d’Acció Jove, hauria de reunir-se mínim una vegada cada dos mesos per anar validant les 

diferents línies de treball i actuacions dutes a terme per l’equip coordinador, així com per 

legitimar totes aquelles decisions importants que condicionin o modifiquin les línies de treball 

aprovades en l’Assemblea Nacional d’Acció Jove.  

 

 

 



ACTIVITAT 

Acció Sindical 

 Pla de xoc per la incorporació de joves a les federacions 

El repte seria incorporar i mantenir joves a les diferents federacions mitjançant diverses 

maneres: 

- Compartir el nou projecte d’Acció Jove amb les diferents federacions perquè puguin 

estar al cas de les línies a seguir, així com informar al grup de joves de la federació de 

les decisions , criteris i marcs d’actuació que es prenguin des de el sindicat, perquè 

puguin estar al dia amb tot allò relacionat dins l’àmbit juvenil.  

- Acompanyament al personal d’eleccions en empreses amb gran volum de personal 

jove per assegurar una imatge més propera en la captació de gent i vots.  

- Coordinar-nos amb les federacions per poder participar dins el pla d’acollida dels nous 

delegats joves (pla d’acollida bàsic + benvinguda a la federació) 

- Detectar aquells joves més compromesos per poder formar-los i organitzar-los dins el 

marc federatiu, amb la finalitat de promoure una militància activa.  

Fer xarxa amb territoris 

Actualment al sindicat falten joves compromesos, així que creiem necessària la promoció de 

grups de treball estables amb els afiliats i afiliades joves als diferents territoris. La idea és 

promoure un espai informal amb la finalitat de crear un vincle estable amb totes aquelles 

persones que no poden participar al sindicat a través de l’empresa (precaris, aturats, 

estudiants,...), posant en valor les funcions del sindicat davant de tots aquells perfils que els hi 

costa molt més identificar-se amb el nucli de l’activitat i participar directament en el mateix. 

Aquests espais informals s’aniran concretant sobre la marxa en funció de les necessitats que es 

detectin en els diferents territoris (grups de teràpia col·lectiva, xerrades formatives, cinefòrum 

amb debat posterior,...). 

Elaboració de criteris per a la negociació col·lectiva 

Es tracta d’establir aquelles prioritats en matèria de joventut que es poden treballar des de 

l’àmbit de la negociació col·lectiva. Per aquest motiu, també es promouran espais on 

treballadors de diferents centres puguin compartir les seves problemàtiques, arribant a tots 

aquells petits centres que no contemplen la possibilitat de formar un comitè d’empresa propi.  

Per exemple: la limitació de l’ús dels contractes formatius o l’establiment d’una quota 

d’incorporació a la plantilla de les persones en aquesta situació. Per tot això, els joves hauran 

de participar tant de la negociació col·lectiva com en les diferents àrees d’acció sindical i en 

l’acompanyament als equips d’extensió.      

Creació d’un sindicat estudiantil 

Intentar motivar als sindicalistes estudiants, tantejant la creació d’un moviment ferm i actiu 

basat en la incorporació al món laboral i la vida estudiantil. A part, el compromís de motivar 

més accions conjuntes i una relació més estreta amb els sindicats d’estudiants ja existents.   



Formació 

Continuar formant a les noves generacions sindicalment mitjançant l’organització anual de 

l’Escola Ángel Rozas, espai on els joves de les diferents federacions i territoris de Catalunya ens 

ajuntem per poder compartir les nostres experiències a nivell laboral i ens formem en tots 

aquells temes que considerem de vital importància ja sigui per a la nostra vida com per 

entendre el context que ens envolta. 

 

Quatre Motors d’Europa 

Mantenir viu el projecte dels Quatre Motors d’Europa, espai de trobada de sindicats de 

diferents països (França, Alemanya, Itàlia i Espanya) per poder intercanviar experiències i 

maneres de fer, així com buscar posicionaments i/o actuacions comuns alhora que també 

aliats internacionals.  

Cada any es fa a un territori diferent, i hem de ser els amfitrions juntament amb Avalot al 

2017.    

Creació de material informatiu 

Estar a la última de totes aquelles qüestions que preocupen als joves per tal de poder crear el 

tipus de material que sigui necessari (guies, tríptics, tutorials...) 

 

Socioeconomia 

Taxa d’atur juvenil  

Seguiment de l’evolució de la taxa d’atur juvenil mitjançant la publicació trimestral de la EPA i 

creació d’un breu comunicat per fer difusió per tots els mitjans possibles (xxss, nota premsa,...) 

Realització de l’estudi Joves i l’ocupació a Catalunya 

Continuar realitzant un recull de dades estadístiques sobre els joves i l’ocupació a Catalunya. 

Aquest document ens servirà perquè Acció Jove tingui una imatge real del context que envolta 

als joves i pugui posicionar-se davant qualsevol qüestió relacionada amb aquest col·lectiu. A 

més, serà un document que es publicarà com a eina per a totes aquelles entitats i/o particulars 

que consulten i es nodreixen dels nostres estudis i informes, marcant-nos com a referents en 

aquest tema, així com, evidentment, presentar-ho a la resta de territoris perquè ho puguin 

utilitzar.   

Creació de documents d’assessorament laboral SAL’s 

Continuar creant documents que serveixin per assessorar als joves en matèria laboral, buscar 

quines mancances d’informació existeixen i  adaptar els infosal’s existents al context actual.  

 



Punt d’Informació Juvenil  

Explotació del PIJ com a tal, a més a més, d’intentar motivar-lo mitjançant la creació d’un espai 

de trobada informal i de debat sobre temàtiques socials i laborals.  

Parlem de feina a les escoles 

Continuar realitzant xerrades a les escoles, instituts, escoles professionals i universitats per 

explicar què és el mercat de treball, com funciona i quin paper juguen els sindicats i d’una 

manera més concreta CCOO. La xerrada és especialment interessant per aquells alumnes que 

estan a punt d’accedir al mercat laboral, és a dir, cicles formatius, PQPI i cursos a les escoles 

professionals.  

L’objectiu és mantenir la xarxa als centres que ja participen amb nosaltres i ampliar-la a nous 

donant a conèixer les xerrades a través de la xarxa de professors afiliats i amb l’ajuda de la 

Federació d’Ensenyament.  

Portar un registre de totes les escoles i instituts amb el contacte de cada centre i el nombre 

d’alumnes que participen, per tal de valorar la feina feta.   

Seguiment i coordinació del Projecte Xarxa d’Impulsors 

Treballar conjuntament amb l’impulsor, fer seguiment del seu pla de treball i participar de 

l’avaluació dels resultats finals del projecte pilot per tal de prendre una decisió al respecte.  

Buscarem la manera de crear una xarxa estable als diferents territoris mitjançant els quatre 

impulsors atorgats. De la mateixa manera que intentarem estendre el nostre projecte de 

parlem de feina a les escoles, i buscant arribar a qualsevol xarxa juvenil ja creada (centres 

cívics, associacions juvenils,...).    

Seguiment del pla de xoc de l’Ajuntament de Barcelona  

Fer seguiment i  valoració, així com continuar incidint en la creació i implantació del pla de xoc 

juvenil de la ciutat.  

Mantenir la participació al CNJC i el CJB 

Mantenir la nostra presència dins altres espais de participació destinats única i exclusivament a 

joves, així com defensar i fer força sobre aquelles decisions preses conjuntament.  

El nostre nivell de participació s’adequarà a les exigències del moment, és a dir, si hem de ser 

membres permanents o només mantenir una participació activa.   

Promocionar i mantenir el grup d’emancipació que formem amb el CJB i Avalot, amb la 

intenció de coordinar les accions i tenir més força dins l’esfera pública alhora de negociar una 

actuació presa conjuntament entre les diferents entitats.   

 

 



Participació en el Consell de Relacions Laborals 

Mantenir la participació en el grup de treball de polítiques de joventut al Consell de Relacions 

Laborals de Catalunya, elaborant noves propostes útils i que donin resposta als problemes dels 

i les joves.  

 

Comunicació 

Publicació dades de la joventut i el mercat laboral 

Publicar trimestralment les dades de l’EPA, així com qualsevol estudi o notícia que sigui de 

rellevància per tenir un control i seguiment de la situació dels joves al llarg del temps.  

 

Renovar la base de dades  

La intenció és poder renovar i actualitzar la base de dades per tal de mantenir un control real i 

veure on cal fer més campanyes afiliatives i més incidència per intentar constituir un grup de 

joves.  

 

Visibilització 

Mantenir actualitzada la web d’Acció Jove amb totes aquelles publicacions i notícies de 

rellevància. 

Promocionar l’App de CCOO, així com intentar crear un espai per joves dins la mateixa.  

Ser actius dins les xarxes socials i promoure campanyes pròpies mitjançant aquestes vies 

(Twitter, Facebook, Instagram,...). 

Crear un canal a Youtube on anar penjant tutorials i vídeos propagandístics que siguin útils per 

als joves d’avui en dia. 

Buscar fer-nos un lloc en totes aquelles manifestacions que creiem oportunes i mantenir  la 

performance durant la manifestació de l’1 de maig.  

Reedició de la pàgina web SAL JOVE 

La idea és reeditar-la per fer el màxim de difusió dels documents d’assessorament laboral que 

publiquem i buscar la manera d’interactuar amb tots aquells joves que s’adrecin a la nostra 

web, mitjançant un foro o qüestions breus, per tal de saber en tot moment de les seves 

necessitats,recopilant-les i donant resposta a les més freqüents.  

  

 


