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És l’hora de fer polítiques al servei de les persones
Sindicalment, políticament i electoralment aques-
ta última etapa ha estat molt intensa. Les dues 
cites electorals han deixat clar que la ciutadania 
rebutja de manera majoritària les polítiques des-
plegades per la dreta en les últimes legislatures. 
A Catalunya, el vot de la ciutadania també s’ha 
decantat per opcions d’esquerres. Això reafirma el 
nostre posicionament: s’ha d’abordar de manera 
prioritària i urgent l’agenda social. Per millorar la 
situació de les persones, cal revertir les retallades 
de drets i llibertats, així com la derogació de les 
diferents reformes posades en marxa per la dreta: 
la laboral i la de pensions.

Per aconseguir-ho, les esquerres s’han de posar 
d’acord i han de conformar governs de progrés en 
tots els àmbits en què hi hagi possibilitat, a escala 
municipal, comarcal, nacional i estatal. La ciutada-
nia no pot assistir a un fracàs per falta d’acords, 
perquè perdrem una bona oportunitat per fer polí-
tiques al servei de les necessitats de les persones. 
Perquè anar a eleccions generals, una altra vega-
da, pot generar un nivell de frustració important 
en l’electorat de l’esquerra, que pot reflectir-se 
en els resultats, i si les dretes sumen, es posaran 
d’acord per governar, sense cap mena de dubte.

Mentrestant, nosaltres continuarem, com sempre, 
treballant en el procés de concentració d’eleccions 
sindicals, avançant en la negociació col·lectiva —
on ja es comencen a notar els increments pactats 
en els convenis col·lectius, que estan fent apujar 
els salaris—, vetllant per l’aplicació de l’SMI, de-
fensant drets i conquerint-ne de nous.

En aquest temps, a la nostra unió intercomarcal 
també hem realitzat dues assemblees de delega-
des i delegats, una de les quals amb la participa-
ció dels companys Unai Sordo i Javier Pacheco. 
Ens hem implicat de valent en la tasca sindical i 
hem contribuït de manera important a les mobilit-
zacions feministes del 8 de Març, hem treballat i 
recuperat fites de la nostra memòria històrica (el 
reconeixement als advocats i advocades d’Atocha, 

editorial

el 50è aniversari de la primera manifestació a Terrassa a la font de les Canyes, etc.) i hem convocat i 
organitzat la manifestació unitària del Primer de Maig a Terrassa.

Per acabar, cal recordar que, malauradament, ja són 1.010 les dones assassinades des de l’any 2003, 
any en què es comencen a comptar oficialment els feminicidis. L’últim assassinat va ser el d’una veï-
na, una companya, de Terrassa, tot i que podria haver estat de qualsevol altre lloc. Cal posar fi a les 
violències masclistes! La igualtat i l’equitat han de ser una prioritat social i política. Els pressupostos, 
les estratègies i les decisions polítiques de les diferents administracions han de tenir com a prioritat les 
polítiques d’igualtat i la lluita contra les violències masclistes. Estan maltractant, violant, assassinant 
cada dia les nostres companyes, les nostres amigues i veïnes: cal posar-hi fi. El masclisme es combat: 
NI UNA MÉS, NI UNA MENYS!. 

Enrique Rodríguez Ruiz

Secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central
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Populismes, canvis socials i 
tendències polítiques 

El proper 10 d’octubre tindrà lloc a Terrassa la 2a 
Escola Sindical Apolo Giménez. En aquesta edi-
ció volem posar l’accent sobre els populismes, els 
canvis socials i les tendències polítiques.    
L’eix central serà analitzar com en un context de 
canvis socioeconòmics globals, que generen des-
igualtats i inseguretats, la democràcia s’afebleix i 
els populismes creixen. Farem una mirada a la si-
tuació política de Catalunya, Espanya, Europa i el 
món, especialment després del cicle d’eleccions 
municipals, estatals i europees.
Creiem que la nostra organització ha de donar 

El 16 de setembre tindrà lloc, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a 
Bellaterra, una jornada formativa adreçada a l’actiu sindical en la qual es 
tractarà sobre les darreres novetats jurídiques en matèria d’igualtat (RDL 
06/2019) i de registre de la jornada de treball (RDL 08/2019).   

La legislació, tal com precisa el Tribunal de Justícia de la UE, obliga a equi-
librar la relació laboral entre l’empresariat i la part feble, és a dir les perso-
nes treballadores. També obliga a crear un sistema que permeti computar la 
jornada laboral diària realitzada per determinar de manera objectiva i fiable 
el nombre d’hores de treball efectives, la seva distribució en el temps i el 
nombre d’hores extraordinàries.

Els canvis normatius en matèria d’igualtat possibiliten una millora de la in-
tervenció sindical a les empreses, ja que es rebaixen a 50 el nombre de per-
sones treballadores de la plantilla —que és la xifra d’obligat compliment— i, 
alhora, reclamen més dades complementàries.

Amb aquestes jornades volem facilitar tant el coneixement dels darrers can-
vis legislatius com les estratègies i les orientacions d’acció sindical per im-
plementar la normativa a les empreses.

Canvis legislatius, eines contra la precarietat: 
plans d’igualtat i registre de jornada

Jornada jurídica

2a Escola Sindical Apolo Giménez

resposta a aquestes narratives que generen des-
igualats i regressions, i que afebleixen la demo-
cràcia, i també contraargumentar-les. Per defensar 
els drets dels treballadors i les treballadores també 
hem de saber construir alternatives i oferir eines 
que permetin combatre els populismes als centres 
de treball i al carrer.  
La conferència inaugural, a càrrec de Steven 
Forti, historiador de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i el debat posterior ens aportaran el 
contingut necessari per a les posteriors dinàmi-
ques de grup.  

La jornada serà conduïda per la responsable d’assessorament de CCOO 
del Vallès Occidental – Catalunya Central, Tània Pérez Díaz, i hi intervindran  
Juan Montesinos Andrade, secretari general de la secció sindical de CCOO 
de la UAB, Manuel Blas Jiménez Roldán, advocat del Gabinet Tècnic Jurídic 
de CCOO de Catalunya, i Ramon González, responsable d’Acció Sindical 
de Servei de CCOO de Catalunya. Farà la cloenda el secretari general de 
CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central, Enrique Rodríguez Ruiz.  
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El Conservatori Municipal de Música de Barcelo-
na va acollir, el 27 de juny, la 6a edició dels Premis 
Valors, creats pel Consell de l’Advocacia Catala-
na. Aquests premis atorguen un reconeixement a 
aquelles persones, entitats i institucions que des-
taquen per la seva defensa dels drets humans i 
per la lluita contra les injustícies.

El consell va decidir, per unanimitat, atorgar el Pre-
mi Valors a la conservació de la memòria a la Fun-
dació Abogados de Atocha, atesa la seva tasca per 
mantenir viva la memòria i promoure els valors de 
la pau i la llibertat, un fet que CCOO celebra. 

Premi Valors a la Fundació 
Abogados de Atocha

Van recollir el premi el president de la fundació, el 
company Alejandro Ruiz-Huerta, i el seu vicepre-
sident, Raúl Cordero, els quals van estar acom-
panyats pel nostre secretari general, el company 
Enrique Rodríguez. 

Cal recordar que l’assassinat dels advocats 
d’Atocha va ser un dels fets més greus i esfe-
reïdors de la Transició democràtica, i els ente-
rraments d’aquests advocats, que van tenir lloc 
el 26 de gener, es van convertir en la manifes-
tació més multitudinària coneguda en aquella 
època.  

Dues plaques commemoratives, a Terrassa i a 
Sabadell, reten homenatge als advocats i advoca-
des laboralistes d’Atocha assassinats i ferits el 24 
de gener del 1977 per l’extrema dreta, al carrer 
d’Atocha de Madrid.

Amb la presència i la participació en ambdós 
actes de l’últim supervivent de l’esfereïdora mas-
sacre d’Atocha —el nostre amic Alejandro Ruiz-
Huerta—, es van valorar tots els companys i les 
companyes que van lluitar per la democràcia i que 
es van enfrontar a la dictadura per defensar els 
drets de la classe treballadora i per mantenir viva 
la nostra memòria democràtica.

A Terrassa van intervenir-hi Javier Pacheco, secre-
tari General de CCOO de Catalunya; Alfredo Vega 
Lopez, alcalde de la ciutat, i Alejandro Ruiz-Huerta. 

A Manresa les intervencions van anar a càrrec 
d’Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO 
al Vallès Occidental - Catalunya Central; Valen-
tí Junyent, alcalde de Manresa; Joan Domènec 

Actes de reconeixement als advocats 
d’Atocha 

Abad, secretari de Relacions amb l’Administració 
de justícia de la Generalitat de Catalunya, i Abel 
Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa. 

Les plaques es troben situades al davant de la 
seu de CCOO a Terrassa i davant dels jutjats de 
Manresa.  

Placa a Manresa Placa a Terrassa
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Esport, inclusió, solidaritat i reivindicació   

La sisena edició de la Cursa Solidària per la Jus-
tícia Social, organitzada per CCOO i Prodis, ha 
tornat a ser tot un èxit. Més de 2.000 persones van 
participar en l’edició d’enguany de la cursa, la qual 
comença a fer-se un lloc en el calendari esportiu 
de Terrassa.
La cursa s’ha convertit en una matinal lúdica i es-
portiva en què totes les persones, ja siguin grans 
o petites, olímpiques o amateurs, amb problemes 
de mobilitat o no, recorren els diferents circuits 
caminant, en família o intentant millorar la seva 
marca. Però totes saben que els tres eixos cen-

trals de la cursa són la solidaritat, la inclusió i la 
reivindicació.
Una solidaritat que, sumant les edicions ante-
riors, ha aplegat més de 35.000 kg d’aliments, i 
és que cada cursa convoca més de 2.000 per-
sones i molts somriures, sobretot en les infantils, 
en la de Prodis i en la del circuit adaptat. Veure 
l’alegria de les persones més menudes o la força 
i les cares de felicitat dels atletes amb paràlisi ce-
rebral és la millor manera de trencar les barreres 
físiques i mentals, desfer estereotips i apostar per 
la inclusió. 

En aquesta edició, la cursa va premiar la solidari-
tat i el compromís de l’empresa Kern Pharma. Va 
recollir el guardó el director de Recursos Humans 
d’aquesta empresa, Pere Rodríguez. També hi va 
haver un reconeixement per a la companya Laura 
Roca, una nedadora olímpica terrassenca i tècnica 
d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa. Tant en Pere 
com la Laura han apostat pel projecte i s’hi han in-
volucrat des de la primera edició. 
I, un any més, volem reiterar el nostre agraïment 
a totes les empreses que fan possible aquest pro 
A l’Ajuntament de Terrassa i a totes les entitats 
col·laboradores per les seves tasques tan valuoses.
A les 200 persones voluntàries que fan possible el 
bon desenvolupament de la cursa.
Als padrins i padrines de la cursa, als atletes des-
tacats i a alguns d’olímpics que ens presten la 
seva imatge, la difonen i fan els 5 km sabent que 
el més important és participar. 
I, enguany i com a novetat, també hem d’agrair el 
ritme i la solidaritat de la professora de zumba, la 
companya Eli Delgado.   
Tot plegat, una feina coral que ja es prepara per 
a la setena edició i que, any rere any, manté una 
reivindicació transversal: treball digne per a una 
vida digna i inclusió per posar fi a l’exclusió.  

6a Cursa Solidària per la Justíca Social
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El 8 de Març té una llarga i centenària trajectòria 
de mobilització i reivindicació, des de la proposta 
de Clara Zetkin el 1910 i la primera celebració, el 
març del 1911, per exigir que les dones tinguessin 
dret al vot i a la representació política, al treball, 
a la formació professional i a la no discriminació 
laboral. El 1977, l’Assemblea general de l’ONU va 
instar a la celebració del 8 de Març com a Dia In-
ternacional de la Dona Treballadora. 

El motor del 8 de Març són les reivindicacions 
expressades i materialitzades des de la pluralitat 
del moviment feminista amb una causa comuna: 
l’emancipació i l’apoderament de les dones, i la 
lluita contra la desigualtat, l’opressió i l’explotació.

CCOO commemora el 8 de Març com a jornada 
reivindicativa des del 1978. Dia que va unit a la 
història de les secretaries de les Dones de CCOO 
i a la seva condició de pont entre moviment sindi-
cal i moviment feminista, i té el seu lloc a l’agenda 
sindical de CCOO, amb campanyes, assemblees, 
actes i reivindicacions pròpies i específiques, amb 
crides a sumar-se a les mobilitzacions i manifesta-
cions convocades pel moviment feminista. CCOO 
va aprovar, en el darrer congrés, la declaració de 
CCOO feminista. 

El passat 8 de Març, comitès, seccions sindicals 
i delegades i delegats de CCOO van treballar 
perquè aquesta data es convertís, de nou, en una 
jornada històrica. La nostra aportació sindical a la 
vaga feminista va traslladar als centres de treball 
i als carrers la reivindicació i la mobilització. A la 
lluita i a la denúncia contra la bretxa i la precarie-
tat, s’hi van sumar la lluita contra totes les des-
igualtats i discriminacions, així com la lluita contra 
les violències masclistes.   

Per això des de CCOO exigim una llei d’igualtat 
retributiva, una protecció social igualitària, la ren-
da mínima garantida, l’equiparació de permisos 
iguals, infraestructures i serveis de cura (menors, 
persones grans, dependents) públics, gratuïts i de 
qualitat, que es compleixin i es financin les mesu-
res del Pacte d’Estat en matèria de violència de 
gènere. Demanem una negociació col·lectiva amb 

perspectiva de gènere i l’obligatorietat de plans i 
mesures d’igualtat a totes les empreses, adminis-
tracions i sectors públics que siguin negociades 
amb la representació sindical. 

Per això agraïm a totes les persones, delegades 
i afiliades que treballeu, dia a dia, per denunciar i 
combatre, a les empreses i al carrer, les desigual-
tats, les discriminacions, la precarietat i la violèn-
cia que pateixen les dones.

Cada dia és 8 de Març i cada dia és 25 de Novembre. 

Espai lila

8 de Març, una nova jornada històrica

ENLLAÇOS VÍDEOS 8-M :
RESUM
ITALCO
Intervenció de l’Alba Zapata. Acció Jove de CCOO

Domus Ficosa

Mafrica de Manresa

Ibada de Manresa

Ferrer de Sant Cugat

Ajuntament de Santa Perpètua

Terrassa Italco - Vuitton

https://twitter.com/i/status/1105035166270017536
https://twitter.com/i/status/1104037234662088704
https://twitter.com/i/status/1104021353789902848
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La prostitució, a debat 

“La negació de la 
violència de gènere” 

Convidat per les Esquerres de Terrassa, grup al qual CCOO pertany, Mi-
guel Lorente, un dels experts més destacats en violència de gènere, va 
omplir la Nova Jazz Cava de Terrassa per oferir una conferència. Titulada 
“La negació de la violència de gènere”, el també metge i professor uni-
versitari va explicar com al llarg del temps el masclisme ha intentat negar 
l’existència d’aquest tipus de maltractament, tal com passa actualment.

Amb un discurs planer i carregat d’anècdotes, a Lorente no li va tremolar 
la veu a l’hora de posicionar-se contra el masclisme i la dreta. Lorente 
aporta, denuncia i lluita contra el masclisme, i més ara, perquè tal com 
ens diu: “El masclisme ha trobat veu, darrerament, en discursos polítics 
que han aconseguit molta rellevància, com el de Trump als Estats Units, 
el de Bolsonaro al Brasil i el de VOX a Espanya. L’atac als postulats del 
feminisme forma part de la seva ideologia.” L’expert també alerta que, 
encara avui, el 75 % de la violència masclista no es denuncia. Per això, 
cal ampliar els canals per fer-ho possible.

Lorente va dirigir l’Oficina d’Assistència a les Víctimes de Maltractament 
de la Junta d’Andalusia, és assessor de l’Organització Mundial de la 
Salut en l’àrea de violència de gènere i ha participat com a expert en 
nombroses comissions parlamentàries. Ha publicat, entre d’altres, els 
llibres Mi marido me pega lo normal i El rompecabezas: anatomía del 
maltratador. En tots dos perfila les peculiaritats de la violència exercida 
sobre moltes dones pels seus marits, xicots o excompanys, que la fan 
diferent de qualsevol altre tipus de maltractament.!  

‘El proxeneta. 
Paso corto, mala leche’
Al Cinema Catalunya de Terrassa més de 300 persones van poder 
compartir amb la directora i activista Mabel Lozano la projecció del 
seu darrer treball. El proxeneta. Paso corto, mala leche està protago-
nitzat i explicat en primera persona per Miguel, el Músic, exproxeneta 
i amo d’alguns dels macrobordells més importants d’Espanya. 

Miguel, condemnat i sentenciat a 27 anys de presó, ha confessat de-
talladament com ha evolucionat la prostitució a Espanya i al món, 
i com a principis dels anys noranta va sorgir l’esgarrifós negoci del 
tràfic i es van començar a segrestar dones, l’única sortida de les quals 
era la prostitució si volien saldar el suposat deute que havien contret.

Sexe, corrupció, assassinats, tràfic d’éssers humans, blanqueig de 
diners, segrests i extorsions. És el relat de fets provats en sentències 
fermes sobre els proxenetes més importants del país i sobre el crim 
organitzat que mou els fils de la prostitució. 

Mabel Lozano, productora, guionista i directora de cinema amb 
compromís social, signa aquest documental amb l’experiència i la 
perspectiva dels 13 anys que fa que treballa contra el tràfic. Pretén 
informar d’aquest flagell i sensibilitzar perquè la gent sigui conscient 
de tot el que s’amaga rere aquest negoci i de quina és la realitat 
d’aquest delicte.

Amb aquest projecte, Lozano diu que “ja n’hi ha prou de laxitud en les 
lleis; és molt important que es creïn lleis contra el tràfic, que hi hagi 
una legislació”. Després de la projecció, el col·loqui amb la directora 
va aprofundir en una realitat que converteix en víctimes milers de 
dones i nenes.  
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Ni un pas enrere 
El 28 de juny del 1969, a Nova York, prop de 200 persones gaudien de la nit 
en un bar anomenat Stonewall. La majoria eren gais i lesbianes que només 
intentaven compartir i divertir-se en un ambient en el qual es trobaven a gust. 
De sobte, la policia s’hi va presentar per fer una de les nombroses batudes a 
les quals ja estaven força acostumats. Però aquella nit no, aquella nit no era 
una de tantes. Aquell cop, per primera vegada, el col·lectiu va plantar cara 
als agents policials. 
Al llarg de la nit, la policia va agafar i va agredir homes considerats efemi-
nats. Només durant la primera nit 13 persones van ser arrestades, i 4 oficials 
de policia, així com un nombre indeterminat de manifestants, van ser ferits. 
Se sap, a més, que com a mínim 2 dels participants en l’aldarull van ser 
greument agredits per la policia. Les persones manifestants, més de 2.000, 
van llançar ampolles i pedres mentre corejaven “Gay power!”, i s’enfrontaven 
amb els més de 400 policies desplaçats.
La policia havia enviat al lloc dels fets forces addicionals en la forma de 
Tactical Patrol Force, una patrulla originalment entrenada per fer front als 
manifestants que s’oposaven a la guerra del Vietnam. Tot i així, aquesta for-
mació va fracassar en l’intent de dissoldre la multitud, que els va rebre amb 
pedres i altres projectils.
Tot es va anar calmant, però la multitud va retornar la nit següent, amb 
menys violència, tot i que amb els mateixos ànims. Les escaramusses entre 
els manifestants i la policia van allargar-se fins a les 4 de la matinada apro-
ximadament. El tercer dia d’aldarulls va ser 5 dies després de la batuda a 
l’Stonewall Inn. Aquell dimecres, 1.000 persones es van congregar al bar i 
van causar desperfectes. La ràbia contra la manera com la policia havia trac-
tat els homosexuals durant dècades sortia a la superfície. Van fer història. 
Aquest 28 de juny del 2019 es commemoren els 50 anys d’aquella revolta, que 
va ser el punt de partida del moviment d’alliberament LGTBI+, amb la creació 

de les associacions més combatives del col·lectiu, així com l’organització de 
la primera marxa de l’Orgull LGTBI+, l’any següent dels fets.
CCOO, com a organització activista i vinculada a la lluita dels drets de les 
persones LGTBI+, ha participat, com cada any, a les manifestacions que te-
nen lloc en aquest dia tan assenyalat i, enguany, amb l’afegit de la celebració 
i el reconeixement d’aquelles persones que van lluitar i es van revoltar per 
aconseguir el que avui dia entenem com a moviment LGTBI+.
En el moment polític en el qual ens trobem, en què els grups de dreta i 
d’extrema dreta intenten agafar força i volen fer trontollar els drets conque-
rits, hem d’estar alerta i enfortir les reivindicacions i els avenços per no per-
dre el que aquelles persones, ara fa 50 anys, van aconseguir. 
El nostre sindicat treballa per fer realitat les reivindicacions d’aquest col·lectiu 
en els seus diferents plans d’intervenció. Es tracta de mesures com garantir 
la igualtat d’oportunitats, treballar per erradicar l’LGTBIfòbia en el món labo-
ral, així com fer efectius els drets humans, el dret d’asil i el dret a la seguretat 
de les persones LGTBI+.
Aquest any, més que mai, contra el feixisme i contra l’LGTBIfòbia: ni un pas 
enrere!  

Amb material escolar, més igualtat
A Catalunya la taxa de pobresa infantil creix. El 28,5 % dels menors de 16 anys 
viu per sota del llindar de la pobresa i molts nens i nenes no poden comprar ma-
terial escolar, una situació que crea desavantatges i més desigualtat en l’àmbit 
educatiu i social.  
La Xarxa d’Acció Solidaria (XAS) de CCOO inicia una nova campanya de reco-
llida de material escolar que durarà fins al 15 de setembre del 2019. 
La XAS fa 7 anys que organitza campanyes de recollida de material escolar 
perquè arribi a les escoles públiques dels barris on hi ha un nivell més elevat de 
pobresa i d’exclusió social.
El material el podeu portar a qualsevol dels locals de CCOO del Vallès Occiden-
tal – Catalunya Central. Ens calen: 
llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes, retoladors, es-
toigs, cinta adhesiva, quaderns, folis, llibretes…
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INFORME: les condicions de treball i de vida de les dones
Un any més, la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI 
de CCOO ha editat l’informe “Les condicions de vida i de tre-
ball de les dones” a Catalunya. La data escollida per fer-ho, 
al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, era 
un bon moment per donar un cop d’ull a l’evolució dels prin-
cipals indicadors de gènere. Els informes dels anys anteriors 
es poden consultar a www.ccoo.cat/dones.

Abans d’entrar en els indicadors i amb la finalitat de contex-
tualitzar les dades val la pena fer un breu repàs pels pilars en 
què se sustenta el sistema patriarcal, en plena aliança amb 
el sistema capitalista i les polítiques neoliberals. Una aliança 
tan forta i poderosa que és estructural, i és per això que 
malgrat els importants avenços en matèria d’apoderament 
individual i col·lectiu de les dones, i amb la força col·lectiva 
dels darrers 8 de Març, que han posat a l’agenda política, 
social i laboral les desigualtats de les dones i la necessària 
transformació per aconseguir una societat justa i democràti-
ca, la realitat continua tossuda i els indicadors francament 
palesen que queda molt camí per recórrer.

El patriarcat es fonamenta principalment en tres pilars, que, 
alhora, estan relacionats. El primer és la divisió sexual dels 
treballs. Sabem que, malgrat que les dones s’han incorporat 
amb força al mercat laboral, el treball de cura o domèstic 
familiar el continuen fent majoritàriament elles. El segon és 
l’atac a la llibertat que pateixen les dones quan decideixen 
sortir del lloc i dels rols que socialment els han adjudicat i 
que s’expressa fonamentalment a través de les violències 
masclistes. I el tercer és l’atac al dret al propi cos i a la pròpia 
sexualitat, i a la tria de ser o no mares i persones sexuades 
amb dret al plaer i a viure el propi cos amb llibertat.

En aquest informe oferim indicadors objectius de la situació 
social, econòmica i laboral de les dones a Catalunya, amb 
un recorregut per diversos àmbits en què l’impacte de gè-
nere és determinant, insistint principalment en aquells que 
estan relacionats amb el mercat de treball i el dret a un tre-
ball remunerat digne, sense desigualtats ni precaritzat. En 
aquest sentit, es fa especial incidència en el fet que la divisió 
sexual del treball és un dels pilars cabdals del patriarcat.

Totes les dades de l’informe són rellevants i expliquen les 
condicions de desigualtat de les dones al mercat de treball, 
quan entren, mentre hi romanen i també quan en surten. Així 
mateix, es convida a explorar el conjunt del document i a 
reflexionar-hi. En aquesta presentació es ressalten aquelles 
dades que mostren les desigualtats i discriminacions més 
flagrants i que fan evident el llarg camí que queda per recó-
rrer (dades referides el 2018 a Catalunya):

aEl 43 % de les dones són inactives, davant el 33 % dels homes. 10 punts de diferència 
que també s’expressen en la població ocupada (50 % de les dones, 60 % dels homes). 
Quant als motius de la inactivitat, hi ha diferències molts importants. Entre les perso-
nes inactives les causes relacionades amb les cures de persones i obligacions fami-
liars i personals en el cas de les dones és del 23 %, i en el cas dels homes, del 4 %.

aEl contracte a temps parcial també presenta diferències de sexe. Afecta el 23 % de les 
dones (gairebé 1 de cada 4), davant el 8 % dels homes. Tant per a dones com per a 
homes la parcialitat majoritàriament és involuntària (45 % per a les dones i 51 % per 
als homes). En relació amb la resta de les causes, les relacionades amb les cures de 
persones i obligacions familiars i personals en el cas de les dones és del 23 % i en el 
cas dels homes, del 4 %.

aLa taxa d’atur de les dones és gairebé 2 punts superior a la dels homes (12,7 % versus 
10,9 %) i també hi ha diferències quant a la protecció. Les dades palesen precarietat 
per a ambdós sexes, però afecta més les dones. El 74,5 % de les dones davant el 70,6 
% dels homes que estan en situació d’atur i que han treballat prèviament no perceben 
cap prestació ni subsidi.

aEn relació amb el temps de treball hi ha poques dades més enllà de la contractació a 
temps parcial i d’aquelles de què disposem (en aquest cas, del 2017). Cal assenyalar 
que les jornades asocials augmenten per al conjunt de la població treballadora i més 
en el cas de les dones. 

aUn any més, i amb dades del 2017, les excedències per cura de persones dependents 
és principalment exercida per les dones: 92,8 % en el supòsit de cura de fills i de filles, 
i 82,5 % en el cas de la cura de familiars.

aLa bretxa econòmica es produeix en el mercat de treball i en les pensions. El 2016 la 
bretxa salarial va ser del 23,4 %, mig punt inferior a la del 2015. A aquest ritme triga-
ríem 45 anys a trencar-la. En el cas de les pensions la bretxa és del 39 %.

aL’Enquesta de violència masclista realitzada per la Generalitat de Catalunya el 2016 
assenyala que durant el 2015 l’1,2 % de les dones que van fer algun treball remunerat 
van patir assetjament sexual a la feina. Són aproximadament 18.000 dones. En el 68,8 
% va ser per un superior jeràrquic, i té més incidència entre les dones amb condicions 
de treball precàries (treball sense contracte i temporalitat).

aFinalment, cal ressaltar que les fonts de dades actualment disponibles necessiten una 
revisió a fi de disposar d’indicadors que siguin sensibles a les diferències i desigua-
lats de gènere. Trobem nombrosos exemples de dades que no són sensibles o que 
no estan disponibles, com és el cas del temps de treball i del temps social, la doble 
presència o l’aproximació per esbrinar la pobresa del conjunt de la ciutadania i de la 
població inserida en el mercat de treball.

Finalment, aquesta anàlisi de la realitat ens orienta a definir l’acció sindical i sociopolítica 
de CCOO per situar al centre de l’agenda les reivindicacions per assolir unes relacions 
socials de gènere basades en la igualtat d’oportunitats i en l’avenç dels drets de les dones 
a tots els nivells. En el darrer apartat del document es troben les principals propostes per 
a l’acció de CCOO.  

Neus Moreno Saenz

Secretaria de les de Dones de CCOO de Catalunya

http://www.ccoo.cat/dones
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Cipriano García: els valors de la dignitat obrera
El passat 25 d’abril, com a punt de partida dels 
actes de la setmana cultural i reivindicativa del 
Primer de Maig, es va inaugurar, al Centre Cívic 
Montserrat Roig de Terrassa, l’exposició “Cipriano 
García: els valors de la dignitat obrera”.
Cipriano García Sánchez, obrer, sindicalista i 
polític, va arribar al barri de Ca n’Anglada de Te-
rrassa l’any 1951. Va ser un dels primers militants 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). 
També va ser un dels impulsors de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, constituïda el 
1967, i va formar part de la Coordinadora General 
de les Comissions Obreres, de la qual va arribar 
a ser el màxim responsable des de any 1972 fins 
al 1975.
En l’acte d’inauguració d’aquesta exposició es va 
fer un homenatge al Cipri, nom amb què era cone-
gut per tothom. A aquest acte, hi van participar el 
seu fill, Francisco García; l’exdirigent de CCOO a 
l’AEG, Manuel Martínez, el Pecas; el secretari de 

CCOO del Vallès Occidental 
- Catalunya Central, Enrique 
Rodríguez, i, com a conduc-
tora de l’acte, la portaveu de 
CCOO de Catalunya, Montse 
Ros.
Tots quatre, acompanyats d’un 
públic d’unes 50 persones, 
van recordar èpoques passa-
des i actes reivindicatius molt 
importants en els quals el 
Cipri va tenir un paper indis-
pensable. A més, el seu fill va 
compartir amb tots nosaltres 
la seva experiència més íntima, de com vivia ell el 
fet de ser el fill de Cipriano García.
Va ser un acte reivindicatiu i emotiu al qual es va 
apropar molta gent que havia coincidit amb el Ci-
pri en aquella època, i que van poder rememorar 
tot el que havien viscut.

Un cop finalitzat l’acte, l’exposició “Cipriano Gar-
cía: els valors de la dignitat obrera”, va quedar 
exposada al Centre Cívic Montserrat Roig durant 
15 dies, perquè tothom que volgués s’hi pogués 
apropar.  

Setmana cultural del Primer de Maig

Més drets, més igualtat, més cohesió, primer 
les persones

Aquest any, CCOO del Vallès Occidental - Ca-
talunya Central va recuperar la manifestació del 
Primer de Maig a Terrassa. Ho vam fer coincidint 
amb la commemoració dels 50 anys de la primera 
marxa clandestina a la Font de les Canyes, l’any 
1969, convocada per CCOO. 

Amb el lema “+ DRETS + IGUALTAT + COHESIÓ, 
PRIMER LES PERSONES”, la manifestació va 
aplegar 1.500 persones i va rebre el suport de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Terras-
sa, la Comissió del 8 de Març, la Marea Blanca, 
el col·lectiu de Iaioflautes i el Moviment per unes 

Pensions Dignes, així com de les formacions polí-
tiques d’esquerres a la ciutat.
Una fiscalitat més justa i progressiva, la derogació 
de la reforma laboral i de la llei mordassa, blindar 
les pensions en el marc de la Constitució, així com 
posar fi a la bretxa salarial i a la violència mas-
clista van ser els punts forts de la intervenció del 
secretari general del territori, Enrique Rodríguez, 
que va tancar la manifestació anunciant que la 
idea és consolidar la manifestació a Terrassa. 

Dinar popular
Després de la manifestació, en un ambient festiu, 
450 persones es van aplegar a la Masia dels Be-
llots. Una trobada amb diferents activitats i espais, 
entre els quals volem destacar l’acte de reconei-
xement a les persones que fa més de 25 anys que 
estan afiliades a CCOO, i l’homenatge per les se-
ves trajectòries sindicals a les germanes Redondo 
Gallardo i a Manuel Silva, afiliats a CCOO de Ter-



11

Núm. 35 - juliol de 2019

Més de 700 delegats i delegades van emplenar el Teatre Principal el passat 13 de juny, en 
una assemblea que es va convocar després que s’obrís el nou escenari polític i d’omplir 
els carrers l’1 de Maig. 
En les intervencions dels tres secretaris generals, Enrique Rodríguez, Javier Pacheco i Unai 
Sordo, hi va haver una constant, que va ser la crida de CCOO als partits polítics d’esquerres: 
“urgeix la necessitat de reeditar el contracte social que posi fi a les desigualtats creades, 
a la precarització de les condicions de treball, a l’atur i a la pobresa. Per això exigim, entre 
d’altres, revertir la nefasta reforma laboral, assegurar el futur del sistema públic de pensions 
i aplicar una fiscalitat justa. CCOO vol, i per això continua lluitant i exigint, un repartiment just 
de la riquesa i que els beneficis que s’estan generant reverteixin en la microeconomia de les 
famílies de classe treballadora. Però també necessitem i exigim uns serveis públics que ens 
garanteixin una escola, una sanitat i una atenció a la dependència públiques i de qualitat”. 
I, per descomptat, tots tres van posar l’èmfasi en la necessitat de continuar combatent la 
precarietat laboral, les desigualtats i la violència masclista que pateixen les dones. 
L’assemblea va tenir una escenificació diferent, a les tres intervencions dels secretaris 
generals, el del territori, el de Catalunya i el Confederal, se hi van sumar un vídeo de pre-
sentació de l’acció feta al territori, diverses càpsules, de les quals els delegats i delegades 
eren protagonistes, i un final sorpresa organitzat pel Plenari de Dones, en el qual van 
participar més de 100 delegades. Tot plegat va ser, un cop més, un #OrgullCCOO. 
Us adjuntem els enllaços on trobareu el vídeo de l’assemblea, la galeria de fotos, els dos 
vídeos projectats.  

Assemblea de delegats i delegades de CCOO 
del territori

rassa i participants en la manifestació de la Font 
de les Canyes, ara fa 50 anys. 
Les intervencions de la companya Cati Moreno 
i del company Domènec Martínez, dos dels pro-
tagonistes d’aquella històrica jornada, en plena 
dictadura franquista, ara fa 50 anys, ens van pre-
sentar el context històric, polític i social, així com 
la força, la valentia i el compromís de la nostra 
gent. Una gent que va foragitar pors per defensar 
els drets laborals i les llibertats.
Les intervencions de Montse Ros, portaveu de 
CCOO de Catalunya; d’Enrique Rodríguez, secre-
tari general de CCOO del Vallès Occidental – Ca-
talunya Central, i de l’alcalde de Terrassa, Alfredo 
Vega van destacar el valor de la lluita organitzada 
i la importància de recuperar la nostra memòria 
democràtica, els drets conquerits i la necessitat 
de seguir lluitant per consolidar drets i assolir-ne 
de nous. 

Placa commemorativa 
50 anys de la manifestació de la Font de les 
Canyes 
La setmana cultural i reivindicativa del Primer de 
Maig va concloure amb la col·locació d’una placa 

commemorativa a prop de la Font de les Canyes. 
Una petjada més per no oblidar qui som i d’on venim.
Des de començaments del 1967, la Font de les 
Canyes era un dels llocs de trobada del moviment 
obrer de Terrassa. En un context de lluita contra 
la congelació salarial imposada pel Govern fran-
quista, l’1 de Maig del 1969 es va celebrar, de 
manera clandestina, una jornada de lluita i pro-
testa convocada per CCOO amb el suport de la 
Comissió Cívica de Terrassa i del PSUC. Cente-
nars de persones amb famílies, amb nens i nenes 
i gent gran, es van concentrar de manera festiva i 
reivindicativa a la Font de les Canyes. La càrrega 

de la guàrdia civil contra la resistència obrera va 
acabar amb persones ferides, detingudes i empre-
sonades. CCOO i l’Espai de Memòria hem volgut 
recuperar aquesta fita enguany i recordar que 
les llibertats i els drets socials cal defensar-los i 
preservar-los cada dia.
En aquest acte de reconeixement, hi van intervenir 
Enric Cama, historiador, afiliat i amic de CCOO; 
Montse Ros, secretària de Comunicació Integral i 
Finances i portaveu de CCOO de Catalunya; En-
rique Rodríguez, secretari general de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central, i Alfredo 
Vega, alcalde de Terrassa en funcions.

https://www.youtube.com/results?search_query=ccoo+assemblea+terrassa&page=&utm_source=opensearch
https://www.facebook.com/pg/ccoocatalunya/photos/?tab=album&album_id=2278767445493260
https://www.facebook.com/ccoovocccatc/videos/630799300770248/
https://www.youtube.com/watch?v=KchLiFwEChU&t=6s
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El volum d’afiliació al Vallès Occidental - Catalun-
ya Central es recupera i creix. La raó de ser del 
nostre sindicat és l’organització dels treballadors 
i les treballadores i la defensa dels interessos de 
la classe treballadora. Per aquest motiu el crei-
xement del volum d’afiliació al territori és un bon 
indicatiu de la salut i la força que té la nostra orga-
nització. Som 20.541 persones afiliades al Vallès 
Occidental - Catalunya Central.
El nostre volum d’afiliació ens permet, tal com 
reflecteixen els comptes auditats presentats pel 
sindicat a la Sindicatura de Comptes, mantenir la 
nostra activitat amb total independència i autosu-
ficiència. Podeu veure’n el detall en aquest enllaç. 
Cada vegada són més les persones que dipositen 
la seva confiança en CCOO i en els seus serveis, 
com l’assessorament i el servei jurídic que es 

MÉS AFILIACIÓ, MÉS FORÇA

FITXA D’AFILIACIÓ A CCOO

Nom

Adreça

Localitat CIF/NIF Professió

NIF/ NIE/Passaport

Nom 1r cognom 2n cognom

Telèfon mòbil Telèfon 2 Adreça electrònica

Província o país de naixement Data de naixement Home       Dona     G. no binari

Adreça (carrer - número - pis - porta) Codi postal - Població

Número de compte

Protecció de dades:
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir la relació afiliativa i informar-te de l’acció sindical, els serveis i les activitats de CCOO. Les teves dades no són cedides a ter-
cers fora de les organitzacions de servei de CCOO, la federació a la qual correspon la teva empresa i la Confederació Sindical de CCOO. D’acord amb la posada en marxa del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), pots enviar-nos 
totes les teves observacions, dubtes i suggeriments a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat. A més, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 481 27 00. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió 
i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003 Barcelona). Per consultar tota la informació relacionada amb l’RGPD, hem posat en marxa una nova web, rgpd.ccoo.cat, on també 
podrem interactuar sobre aquest tema. L’edat mínima per afiliar-se són 16 anys.

Data 1a quota
(*Per accedir a una quota reduïda cal aportar justificant dels ingressos al sindicat.)

*

presten als diferents locals de la unió 
intercomarcal, a part que disposen 
de molts altres avantatges i ser-
veis.
Un altra dada que volem fer va-
ler és el creixement del volum 
d’afiliació de les dones, que 
augmenta a millor ritme i que 
se situa en el 40 % del total de 
l’afiliació. La feminització de la so-
cietat ha de ser una realitat i la classe 
treballadora ha de tenir un paper impor-
tant en aquesta transformació, amb feines dignes 
que els permetin tenir una vida digna. 
En aquest sentit, les dades ens diuen que les 
més afectades per la precarietat són les dones, 
amb jornades parcials, salaris baixos i alts ni-

vells de temporalitat. Per això és tan important 
que cada vegada siguin més les companyes que 
s’organitzen a CCOO.  

http://www.ccoo.cat/noticia/224846/comptes-auditats-de-ccoo-de-catalunya-corresponents-a-lany-2018#.XTbW8HvgqUl
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Per la millora i la defensa dels interessos 
econòmics i socials de la plantilla
La nostra secció sindical d’àmbit del Vallès Occidental – Catalunya Cen-
tral té una representació de 7 delegades, 6 dones i 1 home, d’un total de 
5 supermercats. A Catalunya la representació és de 46 delegats, 9 ho-
mes i 37 dones, d’un total de 49 supermercats. Treballem conjuntament 
amb la secció sindical estatal del grup, ja que l’empresa té presència a 
tot l’Estat.

Després de molts anys de crisi, amb contínues pèrdues de drets socials, 
de pèrdues en els nostres salaris i condicions de treball, i després dels 
danys causats pels ajustos dels diferents governs a les nostres condi-
cions de treball, que encara segueixen causant estralls virulents als tre-
balladors i treballadores, especialment als més desprotegits, amb salaris 
reduïts i jornades parcials, com passa amb molts dels nostres companys 
i companyes.

Malgrat aquesta greu situació que encara travessem, les empreses —
entre elles la nostra—, la patronal i els anomenats mercats (capitalisme 
ranci, sense solucions i obsolet en els temps actuals), que són els que 
ens han posat en aquesta voràgine, segueixen acaparant. Volen més 
beneficis a costa nostra. Prova d’això és la congelació salarial que hem 
patit, les contínues desregulacions de jornada laboral, els inventaris no 
pagats, les noves contractacions amb sous per sota de conveni, i un 
llarg etcètera, encara que en els últims temps hàgim pal·liat una mica la 
situació a l’empresa mitjançant la negociació col·lectiva.

Si bé en el context actual, les vendes de l’empresa i el sector s’estan 
recuperant, segueix ferm el creixement de l’empresa amb noves ober-
tures de centres, uns de propietat i uns altres franquiciats, fins i tot amb 
compres d’empreses o centres d’altres empreses del sector. Esperem 
que aquesta situació continuï i repercuteixi en la creació i l’estabilitat en 
l’ocupació, sobretot en la fixa.

En aquest marc en què ens trobem, l’objectiu que ens hem de plantejar, 
com no pot ser d’altra manera, és renovar i enfortir el conjunt de la secció 
sindical com a instrument que ens serveixi d’ajuda. La secció sindical 
està oberta a tota l’afiliació, perquè pugui fer aportacions, propostes, co-
rreccions, etc., amb la finalitat d’aconseguir un document de treball que, 

seccions sindicals

després del debat oportú del conjunt de la secció sindical estatal, ens 
serveixi de guia i eina de treball per aconseguir millorar les condicions 
de vida i de treball de les treballadores i treballadors.

El pla de treball de la secció sindical estatal, partint de la base de la im-
plicació, la col·laboració i la participació en les estructures territorials de 
la Federació de Serveis, està dividit en tres grans blocs: un de caràcter 
sindical, un altre de caràcter organitzatiu i d’afiliació, i un tercer de comu-
nicació i formació. L’objectiu del pla no pot ser cap altre que l’increment 
de l’afiliació i la representació, l’augment i la millora de la nostra estruc-
tura organitzativa, l’extensió de la nostra presència sindical als centres 
de treball a través d’augmentar la nostra representació sindical en les 
eleccions sindicals i la millora de les condicions socials i econòmiques 
de les treballadores i treballadors del Grup Champion.

Les nostres propostes d’acció sindical estan encaminades a la millora 
i la defensa dels interessos econòmics i socials de les treballadores i 
treballadors de l’empresa, i en aquest objectiu posem tota la nostra ener-
gia, i el conjunt de la secció sindical en tots els seus àmbits. 

Secció Sindical Champion 

SECCIÓ SINDICAL DEL GRUP CHAMPION DE CATALUNYA


