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Maribel Farré Nebot // Lleida 
Palabras entrañables para mi 
querido ‘Nick’ de cuatro patitas

H ace unos meses que unas manos asesinas 
envenenaron a mi querido perrito. Empiezo a 
escribir con lágrimas en los ojos y un gran dolor por 

la pérdida de éste ser muy querido. Mi Nick.
Él lo daba todo, su amor incondicional, su compañía. Era un 
guardián inteligente, educado, guapo. Un Beagle de barriga 
y patitas blancas (como si llevara calcetines), cuerpo negro 
y carita marrón.
Cuando llegaba a casa me recibía con espontaneidad, 
con una alegría inmensa (las personas carecemos de esa 
espontaneidad tan afectiva). Dábamos grandes paseos de 
la Plaza Europa a la Avenida de Piñana. Ahora esos paseos 
han llegado a su fin.
E l amor de los animales no lo da el ser humano. Tenemos 
que aprender mucho de la Madre Naturaleza. Yo podría 
escribir ríos de tinta sobre la bondad de los animales, ya 
que en mi familia siempre hemos convivido con ellos 
(perros, gatos).
Los animales te llenan de una riqueza interior de un valor 

incalculable y de un amor sin medida.
Cuando los pierdes, los añoras. Esta ha sido la primera 
Navidad sin él. Descansa en paz Nick, cariño mío.
Nick. Tu nombre es N de Nino y C de Cuki. Los perritos que 
tuvimos antes de ti. Muy queridos por todos.
Un recuerdo también para mis gatitas Nani y Nina, a las que 
tanto quise. Descansad en Paz.
“Sucede que cada vez que pierdo un perrito se va un 
pedazo de mi corazón con él. Y cada perrito que entra en mi 
vida me regala un trozo del suyo. Si llego a vivir lo suficiente,
todas las partes de mi corazón serán de perrito y llegaré a 
ser tan generoso y bueno como lo son ellos”. Anónimo.

Toni Yus Piazuelo // Tàrrega 
Coses de la ‘democràcia’

L es paraules poden tenir un o més significats (paraules 
homònimes) i d’altres d’un sol significat però dites 
de diferents maneres (sinònimes). Però també hi ha 

paraules que igual que les simbologies, dibuixos i signes, 
comencen tenint un significat però acaben desvirtuant-se 
al llarg dels processos històrics o culturals i, de vegades 
per interessos, acaben adquirint un significat incomplet 
o un altre diferent, demostrant el poder del llenguatge 

i la comunicació (les lletres són més importants del que 
sembla). Com exemple la paraula “democràcia”, tan 
repetida a conveniència que, vista la seva aplicació en 
política i societat, costa creure si gaudim de democràcia 
real. Tant en política com en societat o per internet es parla 
de democràcia sempre que es calli o es doni la raó en tot 
a qui la proclama; ans al contrari, es veten i bloquegen 
comentaris i opinions que no agraden per no quedar en 
evidència, es fuig d’estudi o, en casos pitjors, es pressiona 
directa o sibil·linament. També es parla de democràcia 
quan en conteses electorals guanya l’opció política que 
interessa però guanyen opcions que no convenen o no 
interessen llavors es diu que guanya el “feixisme” (una altra 
paraula desvirtuada sense saber el seu real significat) i perd 
el “poble” (aquest també molt apropiat per un sector que 
diu parlar en el seu nom). Però, si Cantinflas a la pel·lícula 
Su Excelencia deia que és de costum marxar quan s’escolten 
opinions que no agraden, també és cert que la gent pot 
votar opcions suïcides o imprudents (segons el punt de vista 
des d’on es miri), més per castigar opcions que no han fet 
els seus deures que per amples adscripcions ideològiques. 
Coses de la democràcia (la seva?). Veurem.
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“ És l’economia, estúpid”. Aquest va ser el missatge que 
va fer guanyar a Clinton les eleccions dels Estats Units 
al 1992. Aquesta idea ens la repetim moltes vegades 

a CCOO. No ens despistem. La nostra feina és aconseguir 
millors condicions de vida, més benestar. I el cas és que ho 
aconseguim, encara que sigui de mica en mica.
Quan hi ha sindicats forts i independents, les 
desigualtats disminueixen, el benestar augmenta i 
les economies s’enforteixen sense grans sotragades. 
Diferents investigacions internacionals ho acrediten. 
També acrediten que quan els sindicats perden força, la 
desigualtat social i la injustícia laboral augmenten.
A vegades ens costa molts anys d’acumulació de forces, 
de mobilització, d’establir aliances però acabem negociant 
coses tangibles. Modestes, però tangibles. La pujada 
del salari mínim a 900€ que acaba de sortir al BOE, el 
compromís de les patronals de no tenir salaris en conveni 
per sota dels 14.000€/any, la pujada salarial del 2,5% i la 
recuperació de les pagues de 2013 i 2014 per al personal 
de la Generalitat, la Renda Garantida de Ciutadania, una 
oferta de places d’oposicions raonable, la contractació 
formal i legal de plantilles de la indústria càrnia que no 
tenien drets laborals ni res que s’hi assemblés. A Lleida, 
encara continuem amb la lluita contra els falsos autònoms 
a través de les falses cooperatives del grup Vall Companys. 

M’agrada explicar algunes millores punteres, encara que 
no tinguin un abast tan gran. Per exemple, l’acord de 
protecció integral a les víctimes de la violència de gènere 
que hem negociat amb Pronovias; crec que és el més 
complet d’Europa. Per exemple, el compromís del conveni 
de químiques per eliminar la bretxa salarial entre dones i 
homes.
No sempre ens en sortim. Som contrapoder davant de 
poders extraordinaris, que dobleguen fins i tot molts 
governs prou poderosos. Sabem que fem nosa, i que 
procuren debilitar-nos.
Si divideixen els col·lectius, perdem molta força. Una 
estratègia que han fet servir sovint tant patronals com 
partits polítics és crear “sindicats” seus. Quan els fan les 
patronals, els empresaris confeccionen les seves pròpies 
candidatures a les eleccions sindicals i competeixen amb 
els sindicats independents. Malament.

Els sindicats vinculats a partits polítics supediten el 
projecte sindical al projecte polític. És una opció, però no és 
la de CCOO. Sabem perfectament que la unitat és superior 
a la part de qualsevol partit. Per això sempre procurem 
tenir aliances amb altres sindicats i d’altres organitzacions 
socials, encara que no tots ho volen. Un dels que no vol és 
un “sindicat” d’ensenyament de Catalunya que comença 
la seva protohistòria oposant-se a l’escola catalana, 
s’organitza com a “Plataforma del Vallès” oposant-se a 
allargar l’educació bàsica fins als 16 anys, es consolida en 
contra de la inclusió educativa, ara fa campanya en contra 
de qualsevol renovació pedagògica i l’altre dia em van dir 
en una taula rodona que les mestres d’infantil i primària 
no ens mereixem un tracte equivalent al professorat de 
secundària. De quin partit deu ser corretja de transmissió? 
Aquest és un exemple, però n’hi ha d’altres.
L’altra gran estratègia contra el sindicalisme és el 
descrèdit, el rumor. CCOO presenta cada any el balanç a la 
Sindicatura de Comptes. Es pot consultar on line.  Per molt 
que mostrem què som i qui som hi haurà qui no ho voldrà 
veure. Deia Einstein que costa més trencar un prejudici 
que un àtom.
A CCOO som perseverants i, amb tot, som el primer 
sindicat de Catalunya. Probablement perquè no ens 
despistem. És l’economia!!! És el benestar!!!

Què fem els sindicats?
MONTSE ROS

PORTAVEU DE CCOO DE  
CATALUNYA

Som contrapoder davant de 
poders extraordinaris, que 

dobleguen fins i tot governs 
prou poderosos


