
ELS VALORS DE CCOO ALS SEUS INICIS 
 

CCOO, a set sempre un sindicat reivindicatiu, lluitador i revolucionari, no 
tan sols en defensa dels drets dels treballadors, sinó que també en la lluita 
social i política, per axó som un sindicat SOCIO-POLITIC. 
Per entendre d’un ve CCOO i quins eren els seus valors , ens aniria be un petit 
recordatori dels esdeveniments que varen anant marcant el seu naixement i la 
seva consolidació. 
Durant els anys 50 , es varen dur a terme mobilitzacions i bagues. 
  
1951 vagues a Madrid Barcelona i País Basc en contra de l’augment del bitllet 
del tramvia , ja hi veren participar enllaços i delegats del sindicat vertical, 
escollits a les eleccions de 1950 i molts d’ells simpatitzants del PCE.  
 
1957 Gijón, mina de LA CAMOCHA, es podria considerar el naixement de 
les CCOO  
 
1962 vagues a les conca minera de Asturies i Lleó, també a Jaén, Còrdova, 
Terol, Puertollano, Cadis, Cartagena, Múrcia, València, Rio Tinto, 
Vigo,Ferrol, Saragossa, Madrid, Barcelona, et.  
 
1964 Es constitueixen les CCOO estables a Madrid, Barcelona i Euskadi. 
 
1969 CCOO, passa a ser il·legal i perseguit. 
 
1972 al convent de los Oblados de Pozuelo de Alarcón , Madrid, es detinguda 
la direcció de CCOO, jutjats i condemnats a 162 anys de presó al anomenat 
procés 1001, entre ells Marcelino Camacho 20 anys i Nicolas Sartorius 19 
anys, fins al total dels 10 membres de la direcció. 
 
1975 Novembre, mort del dictador Franco, esclata l’eufòria   
 
1977 gener, matança dels advocats laboralistes de CCOO a Atocha. 
 
Durant el any 1977, es varen legalitzar els sindicats, si be ja feia molt de 
temps que els companys i companyes, lluitaven dins del sindicat vertical, per 
capgirar la situació dels treballadors i treballadores, aconseguir unes eleccions 
sindicals, en les que els delegats i delegades escollits, representessin realment 
als treballadors. 
 
1977, 11 de setembre, participació molt activa a la manifestació a Barcelona, 
demanant Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia. 
  



 Tot aquest recull històric, es per entendre que teníem referents dintre del 
nostre país i en el resta del mon. 
 
1959 triomf de la revolució a Cuba. 
1965/75, guerra del Vietnam 
1968 el Maig Francès 
1973 cop d’estat a Xile 
 
La societat està en ebullició, es tenen ganes de canvis importants i per 
nosaltres  el mes important era, dedicar tot el temps i l’esforç a organitzar als 
treballadors, promoure eleccions sindicals per escollir delegats i delegades que 
lluitarien per la millora de les condicions de treball, la negociació  i l’aplicació 
dels convenis col·lectius. 
Hi havia molta il·lusió estàvem convençuts de que érem els continuadors de 
les lluites socials i politiques de aquells temps, la gent estava engrescada i 
disposada a sortir al carrer per demanar llibertat, autonomia, drets laborals, 
devolució del patrimoni sindical, eren temps de trempera (i perdoneu 
l’expressió), els treballadors i les treballadores, venien als locals per afiliar-se 
al sindicat, hi havia un sentiment de força, d’unitat, de que teníem que tirar el 
sindicat endavant, teníem moltes mancances econòmiques, tècniques inclús de 
mobiliari , que varem superar amb l’únic del que anàvem sobrats, de gent, 
companys i companyes amb il·lusió, militància, sacrifici, venint als locals 
després de finalitzar la jornada laboral, els delegats i delegades i la majoria 
dels companys ens desplaçàvem per mitjans propis, durant molt de temps, no 
es podien pagar viatges, i però ens sentíem forts, vam canviar moltes coses, 
durant uns quans anys la majoria dels nostres advocats venien d’Argentina i 
Xile, amb una ideologia i compromís que ens va fer créixer mes, realment 
crec que va ser l’època mes bona del nostre sindicat per el que fa a la 
ideologia , el compromís i els valors , el govern i la patronal ens respectaven , 
admiraven i ens tenien en compte com a força social, quan es tenien que 
plantejar modificacions de lleis. 
 
CCOO des de el seu inici es va convertir en la primera força sindical arreu de 
tot l’Estat. 
 
Tota aquesta eufòria, lluita i compromís va durar fins als anys 1987/88, durant 
tot aquest temps, els empresaris es varen organitzar, varen anant perden la por 
als sindicats amb la complicitat dels governs de torn, les lleis que cada cop 
anaven intentant retallar els drets aconseguits en els primers anys de lluita, 
també lamentablement amb la poca convicció que la UGT presentava en la 
lluita per avançar i consolidar cada cop mes les conquestes de la classe 
treballadora, i si a tot axó hi afegim la desafortunada forma en que va ser 
substituït Marcelino Camacho, de la direcció del nostre sindicat, va derivar en 



uns plantejaments mes negociadors, mes pactistes, mes de serveis, deixant de 
banda cada vegada mes, la mobilització, i el mantenir a la classe treballadora 
vigilant de la defensa dels seus drets, crec sincerament que ens varem relaxar, 
i varem caure en el parany que la gran patronal i els governs varen dissenyar, 
que els sindicats ens peséssim quant mes de temps millor, lluitant per la 
representació, per veure qui tenia mes delegats, arribant a uns extrems molt 
tristos, es tenen que fer delegats, no importa com, ni qui son, el que importa es 
el percentatge, oblidant que quasi mai, la quantitat  es garantia de 
qualitat, no importa quina representació tenen entre els seus companys 
l’important es que surtin elegits.  
Desprès ens trobem amb la dificultat que tenim per mobilitzar alguns 
col·lectius, per fer que participin en les vagues, quasi el 50% dels delegats i 
delegades no son afiliats per el que es molt difícil que s’involucrin en el 
funcionament del nostre sindicat. 
 
Parlant com a vell sindicalista, quan per cert,( la paraula sindicalista era 
quelcom mes que una categoria laboral a la fulla de salari), crec que hem de 
fer-nos un nou plantejament del que volem per el nostre sindicat, la crisis 
econòmica i ideològica ens te que portar a recuperar velles formules que veren 
fer de CCOO el que durant molt d’anys ve ser, un referent i un orgull per els 
treballadors i treballadores. 
Encara recordo, l’orgullós que hem sentia quan algun empresari amb el que 
per diferents motius havia tingut relació, quan s’assabentava que jo era un 
sindicalista de CCOO, hem retirava la paraula inclús negant-me la entrada en 
el seu local, avui en dia per desgracia, son els treballadors que ens miren amb 
desconfiança, es tan forta la campanya contra els sindicats que els treballadors 
dubten i nosaltres no hem sigut capaços de contrarestar-la i els temps de crisis 
que estem passant no ajuden gaire, ens tenim que posar les piles ja que si no 
ho fem estem avocats al desastre. 
 
Be els temps han canviat i molt, la situació de crisis, ben poc ajuda a que els 
treballadors es vulguin afiliar als sindicats, plantejar una lluita per els seus 
drets, ara tothom intenta salvar o mantenir el seu lloc de treball i no importa a 
quin preu. 
M’imagino que aquesta situació, en un moment o altre canviarà però alguns 
potser ja no ho veurem. 
 
Estic convençut de que entre el jovent d’avui, ha tornat a néixer aquell esperit 
rebel, d’inconformistes, de voler canviar-ho tot, i per sort molts d’ells estan a 
CCOO i esperem que siguin els continuadors de l’esperit de lluita i solidaritat 
que durant molt anys va ser el de aquest sindicat, els que diuen que el 
sindicalisme dels anys 70 i 80 està desfasat i fora de lloc, s’equivoquen, avui 
mes que mai, ens fa falta aquell esperit i aquella il·lusió per fer front a 



l’explotació que pateix la classe obrera (terme que sembla que també avui dia 
molesta), 
 
En fi companys i companyes fa 35 anys que estic a CCOO, 35 anys amb 
responsabilitats a la comarca de l’Alt Empordà  fent l’assessorament multi 
rams i hem sento molt orgullós de la meva petita aportació i l’únic que desitjo, 
es tornar a sentir que els treballadors i les treballadores ens facin  costat i 
tornem a ser el seu referent en la lluita dia a dia per aconseguir un treball 
digne i unes condicions respectables.    
 
Josep Pubill i Estela 
CCOO Alt Empordà 
Girona 25 de maig 2012   
             
 
 
 


