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Antonio Garrigues Walker, president d’honor de Garrigues 

 

C/c 

Fernando Vives, president executiu i soci director de Garrigues 

 

 

Benvolgut senyor Garrigues, 

 

CCOO de Catalunya i la Secció Sindical de CCOO a Nissan a Catalunya ens dirigim a vostè 

per compartir algunes valoracions en relació amb el treball d’assessorament que la firma 

que va fundar ara fa cinquanta-vuit anys realitza a l’empresa Nissan, un client de la firma 

Garrigues des de fa bastants anys. 

 

Com de ben segur vostè sap, Nissan ha decidit anunciar el tancament de les seves plantes 

a Catalunya, un cop duríssim per al teixit industrial català i per a més de 20.000 treballadors 

i treballadores que es podrien veure afectats per aquesta decisió. 

 

Volem fer-li saber que els treballadors i treballadores de Nissan a Catalunya estem portant a 

terme una vaga indefinida des del dia 4 de maig del 2020 per aconseguir de la multinacional 

un pla de futur industrial i, consegüentment, el manteniment de l’ocupació en un sector 

estratègic pel país.  

 

Una situació complexa a causa de les decisions que ha pres la companyia en els darrers 

anys, que han significat la descapitalització de la producció a Catalunya i la deslocalització 

de la producció a França i al Regne Unit o a Sud-àfrica, la qual cosa ha provocat finalment 

pèrdues econòmiques en el darrer exercici comptable. Una estratègia assessorada pel 

despatx que vostè va fundar ara fa tants anys i que significa la construcció artificial d’una 

causa per poder procedir al tancament de l’empresa. Una pràctica menyspreable en el món 

de l’economia per la falta de responsabilitat social i per la falta de respecte a les normes que 

estructuren un país democràtic, que implica l’incompliment i el trencament dels principis 

constitucionals sobre l’interès general.  

 

Volem deixar clar que no qüestionem que Garrigues assessori una empresa en aquest 

context, ni de molt: un valor democràtic és garantir la tutela efectiva jurídica de les persones 

físiques i fiscals, i nosaltres, com a agent social i com a representants dels treballadors i 

treballadores, tenim un alt compromís amb tots els valors democràtics. Exigim, però, el 

respecte a les regles del joc i, senyor Garrigues, en aquesta ocasió el despatx que presideix 

honoríficament no ho està fent, amb la qual cosa perjudica Catalunya i Espanya i els seus 

treballadors i treballadores. 

 

I és en aquest sentit que volem compartir una valoració amb vostè, una persona que ha 

estat referent dels valors democràtics i de les llibertats individuals i col·lectives en la història 

recent del nostre país, amb un paper fonamental en l’època de la Transició a les acaballes 

de la dictadura franquista i el naixement de l’actual democràcia a Espanya.  

 

Va ser en aquells anys en què va constituir-se una carta magna de drets fonamentals i 

constitucionals per a aquesta democràcia; drets fonamentals que, entre molts altres, 



inclouen el dret de vaga. La direcció de Nissan, però, a més d’anunciar un tancament, ha 

actuat en contra del dret de vaga dels treballadors i treballadores, fet que ha provocat que 

hàgim interposat una demanda per vulneració d’aquest dret. 
 

És en aquest sentit que volem cridar l’atenció sobre els serveis d’assessorament que presta 

Garrigues al seu client Nissan. No podem acceptar que la pràctica professional vulneri drets 

fonamentals, no respecti el codi deontològic professional i atempti contra els valors 

democràtics de la nostra societat. 

 

Nissan està donant el cop més dur dels darrers trenta anys al nostre país, tot i tenir 

alternativa per continuar la seva activitat al territori, i no considerem decent que trobi aliats 

per aconseguir desertitzar industrialment una part important de Catalunya amb pràctiques 

fora de la llei. 

 

Per aquest motiu demanem que faci arribar una valoració als responsables del despatx 

actualment i, apel·lant als seus valors democràtics a bastament demostrats al llarg de la 

seva trajectòria professional i de vida, eviti que Garrigues es converteixi en còmplice de 

pràctiques empresarials del tot reprovables que qüestionen les normes bàsiques del 

funcionament de l’economia, de les relacions laborals i de la convivència al nostre país. Si el 

despatx persisteix en aquesta posició, serà part del conflicte amb la societat catalana i, en 

primera instància, amb els treballadors i treballadores de Nissan. 

 

Confiant que aquesta gestió serà àgil i efectiva i agraint la seva atenció, ens posem a la 

seva disposició per aclarir el que necessiti. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

Javier Pacheco     Miguel A. Boiza 

Secretari general de CCOO de Catalunya  Secretari general de CCOO a Nissan 

 


