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Treball digne, 
sostenibilitat 
i igualtat.

#construïmfutur

3r Congrés CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf
Teatre Casal · Vilafranca del Penedès 

“#ConstruïmFutur: Treball digne, sostenibilitat i igualtat”

CARTA CONVOCATÒRIA
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En el marc de la convocatòria del 12è congrés de la CONC, el consell territorial de CCOO 

del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf convoca el 3r Congrés de la Unió 
Intercomarcal, el 15 d’Abril de 2021 al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès.

Convoquem aquest 3r Congrés amb una Unió Intercomarcal consolidada. La fusió que va tenir lloc 
l’abril del 2014 ha moldejat un sindicat que continua exercint el conflicte social i organitzant homes 

i dones treballadores en temps convulsos, canvis i de dificultat extrema. És la nostra obligació 
donar resposta als canvis vertiginosos que s’estan produint al món del treball i els provocats per 

una pandèmia global, que ha esdevingut en crisi sanitària, social, econòmica, ecològica, 
energètica que està generant conseqüències socials intenses i profundes on no es preveu una 

sortida indemne a curt termini per a la classe treballadora.

      Context i reptes

Aquesta pandèmia ens torna a ensenyar les febleses estructurals del nostre mercat de treball 
marcat per una desigualtat extrema, precarietat, parcialitat no desitjada, baixos salaris, pobresa 

laboral, i una divisió sexual del treball que desvaloritza les tasques de cures, que continúen sent 
un exponent máxim de desigualtat de gènere. Aquest context de desigualtat creixent continua sent 

un factor determinant en l’erosió de la cohesió social i la democràcia. També destacar l’existència 
d’una  desregulació laboral encoberta que fa que els drets laborals bàsics i els convenis quedin 

sovint en fals si no hi ha una resposta col·lectiva.

Estem davant un canvi de paradigma en el nostre sistema de relacions de treball provocat pels  

avenços tecnològics, la IA, el model de plataforma digital, la lluita contra el canvi climàtic o la 
feminització del mercat laboral. També enfrontem un atur creixent i un marc laboral que 

incrementa el nivell d’autoocupació, disponibilitat empresarial sobre flexibilitat acordada, 
precarietat a la contractació, rotació, “nomadisme laboral” amb canvis continus d’empresa, 

impersonalitat,  complexitat i fragmentació d’empreses. 
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El conflicte capital-treball ens obliga novament a adaptar les nostres formes de treball i 
d’organització, assumint que malgrat alguns pronòstics interessats que avancen la fi del treball, 

aquest continua encara sent el vehicle de vertebració social i d’autorealització personal. 

El nostre projecte sindical, assumeix la necessitat d’influir i governar els grans reptes d’aquest 

moment: demogràfics, socials, tecnològics i ecològics i la necessitat de construir i teixir aliances 
per dur-ho a terme. 

              Reforçament d’un projecte que ve de lluny 

El nostre model d’Unió Intercomarcal es basa en una diversitat positiva de quatre comarques 

(Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf) com una interacció enriquidora i això constitueix el 
seu millor actiu. Una Unió que assumeix el llegat positiu de les organitzacions que la van precedir, 

conformada per territoris amb personalitats molt marcades, amb història, tradicions de lluita obrera 
i realitats socioeconòmiques diverses. 

El nostre projecte territorial solidari ha de continuar cercant sinèrgies internes, reforçar els òrgans 
de govern col·lectius, fer crèixer el rol de les coordinacions comarcals, desenvolupar els nuclis de 

dinamització territorial i continuar dinamitzant els nostres locals a través de la participació de 
l’afiliació i l’arrelament de base comarcal. 

La nostra prioritat continua sent organitzar i representar a una classe treballadora cada cop més 
diversa i complexa, amb interesessos, anhels i preocupacions difícils d’articular. Un projecte 

sindical de classe com el nostre que te com a prioritat la lluita contra la precarietat, la pobresa 
laboral, l’exclusió i la desigualtat, també ha d’orientar la seva acció sindical pe aquells sectors més 

perifèrics i vulnerables del món del treball.  

Fer xarxa al territori des de la proximitat, reforçant la nostra condició de sindicat sociopolític, 

assentant la nostra legitimitat a l’empresa combinant acció sindical i negociació col·lectiva. 
Articular la nostra força a través dels (SI) sindicats intercomarcals d’Indústria, FSC, Serveis, 

Construcció i Serveis, Educació, Sanitat i Pensionistes i Jubiliats) copartícips, corresponsables i 
eix central del nostre projecte sindical. Enfortir els sindicats intercomarcals, replantejar el seu 

actual encaix, funcions i formes organitzatives, juntament amb avançar decididament a reforçar la 
cooperació i la flexibilitat interna. Trobar noves formes d’organització, de relació i de 

representació social més enllà del lloc de treball o garantir la protecció de la vida de les persones, 
entesa com una extensió a tota la complexitat de treball i vida, seran alguns dels debats 

importants i reptes de millora d’aquest procés congresual.
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Un altre dels grans objectius de futur es implementar eficientment el projecte integral d’atenció a 
les persones, potenciant els serveis d’acollida i assessorament, presencial i telemàtica. La idea 

d’ampliar espais de representació, significa oferir una atenció més propera i eficaç amb aquelles 
persones que no tenen possibilitat de tenir-ne i enfortir els espais on ja tenim presència 

organitzada. Reconèixer la importància de l’assessorament sindical pel nostre projecte, reforçar la 
seva qualitat i apuntalar aspectes de millora en la seva mancomunicació i corresponsabilitat dels 

SI, será determinant el proper període. 

També hem d’impulsar la dinamització de projectes interfederals i de coordinació d’empreses i 

sectors divesos coordinats per la unió intercomarcal (Aeroport BCN-ElPrat, La Gran Manzana i 
d’altres). Obrir canals de col·laboració intersectorials i fer-ho compatible amb arrelar treballadors i 

treballadores al territori com a punt de trobada útil. Hem d’incrementar la nostra densitat sindical i 
la nostra capacitat d’extensió assumint les noves realitats de treball, incorporant aquests projectes 

als plans de treball, definir funcions, tasques i decidir en els espais col·lectius, les assignacions 
pressupostàries i de recursos per tirar-ho endavant.

Feminitzar el sindicat continua sent prioritari. Ens obliguem a empènyer per aconseguir una 
societat i un món del treball igualitari, lliure de bretxes salarials i violències masclistes. A nivel 

intern hem de reconèixer el paper, presència activa i lideratge de les dones a l’organització. 
Iimpulsar i promoure els canvis interns i remoure obstacles per fer-ho possible. 

              L’aposta pel diàleg social i proposta de canvi de model productiu

Reforçar el diàleg social i arribar a acords de mirada llarga que transformin les nostres 
comarques, empreses i sectors és una gran prioritat. Ha de ser una eina fonamental d’intervenció 

del sindicat al territori. Bona part dels pactes i acords de caràcter comarcal i local que hem signat 
els últims mesos van en la direcció de protegir teixit productiu, asegurar llocs de treball, 

incrementar la protecció social i construir un nou model productiu sostenible i circular. Tocarà 
desenvolupar, fer realitat i avaluar algunes de les idees, projectes i propostes que hem contribuit a 

aprovar. Arrelar-les a necessitats socials i laborals concretes amb treball digne i transicions justes.

CCOO ha de ser un agent actiu en la transformació del nostre model productiu, assumint la 
transició ecològica com una gran oportunitat per generar llocs de treball de qualitat, estables, ben 

remunerats i amb drets. Ha de significar una transformació de llarg abast i noves iniciatives 
sostenibles per generar ocupació, incrementar benestar i reduir altes taxes d’atur.
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Hem de convertir la nostra economia extractiva i rentista per una altra d’innovadora, productiva, 

sostenible i centrada en la millora del benestar de les persones, comunitats i territoris. Així com 
reforçar la idea de la democràcia econòmica, incrementar la participació del factor treball en la 

presa de decisions estratègiques a l'empresa i en la redistribució dels beneficis.

Diversificar l’economia, apostar per sectors de futur i de valor afegit sobre una base sòlida de 
polítiques industrials potents. Sense indústria no hi pot haver un futur per la reactivació econòmica 

viable i de retruc ha de significar una millora de les condicions generals de vida. La nostra aposta 
també és la millora del sector terciari en serveis de qualitat, un turisme connectat al patrimoni, la 

cultura, la història i el paissatge i dimensionar una economia de les cures, que posi la vida al 
centre i dignifiqui condicions de treball d’aquest potencial nou filó d’ocupació. Nous models de 

formació professional equitativa i de qualitat, aprenentatge al llarg de la vida en un mon del treball 
en canvi permanent i un millor aprofitament i desenvolupament de totes les energies renovables. 

Impulsar plans de desplaçaments d’empresa, mobilitat sostenible, millora dels accessos als 
polígons d’activitat econòmica, promoció de l’accés de transport públic (com la campanya Volem 

el Trambaix al Pla), dels vianants, la presència de la bicicleta, el vehicle elèctric i promocionar la 
governança compartida d’aquests polígons. Exigir inversions i infraestructures compromeses 

també son elements necessaris per garantir un desenvolupament territorial sostenible i inclusiu. 

Les taxes d’atur a les quatre comarques ha tornat a incrementar-se i menys enllà de les 
conjuntures hem de participar en el disseny de polítiques econòmiques que permetin incementar-

la, posin el focus en dones, joves, aturats de llarga durada i sigui una ocupació de qualitat, ben 
remunerada, segura, amb drets i estable. 

       Reforç organitzatiu 

Les CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf afrontem aquest Congrés amb la satisfacció 
de  revalidar la condició de primera força sindical al Baix Llobregat i a l’Alt Penedès. Ara també ho 

som a l’Anoia i al Garraf. Un lideratge que Volem exercir responsablement per defensar els 
interessos laborals, econòmics i socials de la classe treballadora que organitzem.

Hem mantingut el nostre percentatge de representativitat per sobre del 45% i hem augmentant el 
diferencial davant els competidors sindicals.

3.512 delegats i delegades, 1.341 són dones, que donen la cara pels seus companys i companyes 
cada dia i representen amb dignitat les sigles de CCOO. 
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Hem crescut en més de 1.540 persones afiliades des del període congressual anterior, arribant a 

28.952 (11.069 son dones que també han incrementat la seva presència com a delegades) és una 
xifra que ens enorgulleix i ens encoratja a seguir incrementant la ràtio respecte als nivells de 

població activa.

          El 3r congrés de la Unió com a oportunitat

Hem de projectar a nivel extern la potència i la capacitat de proposta de la nostra organització. 

Som treballadors i treballadores organitzades per a la transformació social, de valors associats al 
progrés i estem compromisos amb la regeneració ètica. Aquest congrés és una oportunitat per 

reforçar el discurs de la democratització del nostre model de relacions sociolaborals i de mostrar el 
nostre model de societat que posa al centre la reivindicació, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la 

justícia social. 

Un clam a favor dels serveis públics per reforçar el nostre minvat estat del benestar, de treball 

digne per desenvolupar plenament els drets de ciutadania i atendre a persones avui en situació 
més precària (joves i immigrants, entre d’altres) guiats per la nostra pràctica i experiència 

acumulada.

El nostre millor actiu és que som un intel·lectual col·lectiu que exigeix que comptin amb nosaltres 

per influir en el govern dels canvis per poder impulsar un model productiu equilibrat i innovador 
amb una economia sostenible i circular.

El moment és greu i complex. Les nostres formules són conegudes, continuen sent la 
reivindicació, mobilització i la capacitat de proposta. Volem treball digne, transicions justes i 

feminisme per guanyar la igualtat.

Cridem a les 28.952 persones afiliades a participar activament en els debats d’aquest 3r congrés. 

Els interpel·lem a implicar-se en la nostra organització, referent de lluita de drets socials i laborals.  

Amb els reptes, il·lusions i anhels, amb la força d’una classe treballadora amb capacitat 

d’adaptació i resiliència, convoquem el 3è congrés de la Unió Intercomarcal de les CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i  Garraf, amb el lema: “Construïm futur:Treball digne, 

sostenibilitat i igualtat” 

Endavant. Sempre endavant! 

Visca CCOO!!                                     
                                                          Consell Territorial CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf
                                                                                                                     Cornellà, 12 de novembre de 2020
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