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Nou govern a l’Estat, per fi 

Després d’un temps de bloqueig polític, que per 
fi s’ha pogut superar, comencem l’any amb un nou 
govern a l’Estat. Un nou govern que comença a 
caminar amb una crispació política i una agres-
sivitat que no és normal. No pot ser que la dreta 
i la ultradreta neofranquista reaccionin tan agres-
sivament, tot per no suportar ni acceptar que la 
pluralitat política expressada a les urnes es posi 
d’acord per canviar la situació i, a més, ho faci 
basant-se en el diàleg.

Cal que la política recuperi el prestigi. És la po-
lítica basada en el diàleg, la negociació i l’acord 
la que ens ha de proporcionar la possibilitat de 
recuperar tots aquells drets i llibertats que ens va 
arrabassar el Govern de dretes del PP, així com 
avançar per afrontar els reptes de futur.

Cal que el Govern tingui altura de mires i afron-
ti totes aquelles reformes que siguin necessàries. 

editorial

Entenem que un govern amb 
posicions progressistes és el 
que ens ha de fer avançar, 
però sense oblidar que el 
diàleg social i la concerta-
ció amb els agents socials i 
econòmics és el camí, tant 
a l’Estat com a Catalunya. 
També cal que s’acabi el blo-
queig, tenir pressupostos de 

la Generalitat i donar prioritat a l’agenda social.
L’increment de l’SMI, la revisió de l’IPREM, la 

derogació de la reforma laboral, posar fi a la pre-
carietat, recuperar la negociació col·lectiva per-
què tingui el paper equilibrador en les relacions 
laborals, la ultraactivitat i derogar la reforma de 
les pensions del 2013 han de ser els objectius del 
nou Govern. Cal tornar al consens del Pacte de 
Toledo per donar certesa a la viabilitat del sistema 
públic de pensions, així com afrontar els reptes 
de la digitalització, el canvi tecnològic i la transició 
ecològica, sense perdre de vista que són els ser-
veis públics els que garantiran a la ciutadania el 
benestar suficient. Per tot això hem de reforçar la 
sanitat, l’educació, la dependència, la igualtat, etc.

Per desgràcia vam començar l’any amb dos 
assassinats masclistes. Però, malgrat el discurs 
feixista i negacionista de VOX, que té el suport 

Enrique Rodríguez Ruiz
Secretari general de CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central

de la inacció i el silenci de PP i Cs, aquest Go-
vern ha de treballar molt i en coordinació amb la 
societat civil i les organitzacions socials per erra-
dicar la violència masclista. Calen més recursos 
per prevenir, coeducar, protegir i garantir que les 
dones i les nenes puguin gaudir d’una vida lliure 
de violències.  

I s’ha de seguir incidint també en la via del 
diàleg per solucionar el problema territorial. S’ha 
de posar fi a la judicialització del conflicte a Ca-
talunya. La unilateralitat d’uns i la incapacitat po-
lítica d’altres ens han portat a una situació que 
només podrem solucionar parlant molt i acordant, 
però sense perdre de vista “les coses de menjar”: 
l’agenda social, l’habitatge, l’educació, la sanitat, 
la dependència i l’ocupació estable i amb drets. 
Aquí és on ha de ser la política, el diàleg social 
i la concertació, i és aquí on hi ha CCOO i on 
continuarem sent-hi.

Esperem del nou Govern que orienti les seves 
decisions per facilitar la consecució d’aquests rep-
tes, situant també la política fiscal i la recaptatòria 
al servei de l’interès general i de l’estat de benes-
tar. I, si no és així, com sempre, estarem preparats 
per a la mobilització. 
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Santana: gràcies per tot i per tant!  
El passat 14 de novembre ens va deixar el nostre amic i company Ramon Santana Català, a l’edat de 
setanta-quatre anys. 
Des de CCOO lamentem la pèrdua d’un gran sindicalista que va dedicar una part important de la seva vida 
a vetllar pels drets de la classe treballadora.
Nascut a Madrid, l’any 1945, va arribar als disset anys a Terrassa, on va començar a treballar a Laniseda, 
una empresa tèxtil ubicada al mateix municipi. Allà va iniciar la seva vida sindical, a través de CCOO, i va 
arribar a ser president del comitè d’empresa, on va haver de passar el tràngol de negociar el tancament de 
la fàbrica.
Va ser aleshores quan va entrar a co·laborar directament al sindicat, assumint responsabilitats a la Federació 
del Tèxtil i, posteriorment, es va encarregar de la nostra impremta, a la qual es va dedicar fins a la seva jubilació. 
En els últims anys també ens ha seguit acompanyant, i ha estat membre de l’Executiva al Sindicat Inter-
comarcal de Pensionistes i Jubilats del Vallès Occidental - Catalunya Central i representant de CCOO al 
Moviment de Pensions Dignes de Terrassa.
Trobarem a faltar la seva vitalitat, la seva generositat, el seu compromís i la seva dedicació. La seva pèrdua 
ens ha deixat orfes, el seu llegat romandrà. 



3

Núm. 36 - gener de 2020

El 24 de gener del 1977, un grup d’advocats laboralistes vinculats a 
CCOO, que lluitaven per defensar els drets de la classe treballadora, 
van ser assassinats en un atemptat perpetrat per l’extrema dreta al 
carrer d’Atocha de Madrid.
És per això que el proper dia 24 de gener, coincidint amb l’aniversari 
d’aquesta massacre, CCOO organitza un acte de reconeixement als 
companys assassinats, al peu de la placa que es va posar davant la 
seu de CCOO de Terrassa, tot just fa un any, amb aquest fi.
Aquest acte es fa per valorar tots aquests companys i companyes 
que van lluitar per la democràcia i es van enfrontar a la dictadura per 
defensar els drets de la classe treballadora i, per descomptat, per 
denunciar la massacre esfereïdora comesa per l’extrema dreta la nit 
d’aquell 24 de gener del 1977 a Madrid. Hi intervindran Enrique Ro-
dríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya 
Central; Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i Tània Pérez, responsable 
d’Assessorament de la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Occi-
dental - Catalunya Central. Us hi esperem!  

Acte en record a les víctimes 
de la violència feixista

Amb més de 30.000 kg d’aliments recollits i 10.000 per-
sones participants en les edicions anteriors, el proper 29 
de març tindrà lloc la 7a edició de la Cursa Solidària per la 
Justícia Social de Terrassa. 
Un cop més, sumarem esport, inclusió, solidaritat, compro-
mís, activitats infantils, zumba i molts somriures.
Aquest any, la Creu Roja ens indica que hi ha necessitat 
de llet de
continuació per a nadons 
dels números 1 i 2. Per 
això el lema d’enguany 
és #CapBebèSenseLlet 
Us convidem a córrer, a 
caminar, a fer d’atletes 
motors, de voluntàries 
o a venir i passar una 
bona estona en aques-
ta matinal lúdica espor-
tiva, solidaria i reivindi-
cativa. 

Consulta la web

Inscriu-te a la cursa

7a Cursa Solidària per 
la Justícia Social 

Des de CCOO, mitjançant la Xarxa Acció Solidària (XAS), de la qual formem part, s’ha impulsat la 
setena campanya de recollida de joguines, amb el lema “Cap nen i nena sense joguina”.
Entre l’11 de novembre i el 20 de desembre, els locals de la Unió Intercomarcal a Sabadell, 
Terrassa i Manresa han pogut rebre totes les joguines lliurades per la nostra afiliació, seccions 
sindicals i comitès d’empresa. Joguines que, en aquesta campanya, tenien com a condició no ser 
sexistes i que no fomentessin la violència. 
Un any més, i gràcies a totes i tots vosaltres, la campanya ha estat tot un èxit! Les joguines s’han 
entregat a esplais i entitats, com ara els de Ca n’Anglada i Tremola de Terrassa o Càrites de Sant 
Fruitós de Bages i Sabadell.
Des de CCOO volem fer arribar el nostre agraïment a totes les persones que s’han volgut sumar 
a aquesta iniciativa organitzant recollides de joguines a les seves empreses i aportant el seus 
temps i solidaritat perquè tots els infants puguin tenir la seva joguina.  

Cap criatura sense joguina 

Participa!

El 29 de març a Terrassa

http://cursajusticiasocial.cat/
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/202019628/
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2a Assemblea sindical oberta de CCOO de Catalunya

La primera Assemblea Sindical Oberta va iniciar una etapa de participació al 
sindicat que va donar més importància a la deliberació col·lectiva i a la par-
ticipació horitzontal de les persones que fem l’organització. Es va organitzar 
un procés de participació obert a l’afiliació, a entitats i persones amigues 
disposades a compartir les seves experteses. Volíem repensar el sindicat 
després de la pitjor crisi econòmica en democràcia i les seves conseqüèn-
cies en la societat i el món del treball. Aquesta manera de fer va ser ben 
valorada i ha aportat cohesió i empenta a CCOO de Catalunya.

A meitat del mandat congressual i havent tancat el període concentració 
d’eleccions sindicals, tornem a obrir un espai per a la deliberació. Ho fem 
en un context socioeconòmic i polític complicat per la classe treballadora, 
on el sindicat ha de pensar bé la direcció de les seves passes. Per això, co-
mençarem la Segona Assemblea Sindical Oberta el dia 1 de gener de 2020.

Hem fet un balanç del format de la primera ASO per millorar la qualitat i 
l’amplitud de la participació. Volem potenciar la celebració d’assemblees que 
arribin al cor de la nostra acció sindical, al centre de treball, a les seccions 
sindicals. Mantindrem les assemblees territorials i els seminaris i jornades 
de reflexió amb entitats i persones amigues del sindicat. Participarem a tra-
vés  d’una plataforma telemàtica i realitzarem enquestes per arribar a tota 
la afiliació.

El Consell Nacional ha proposat les línies per al debat que considera es-
tratègiques. Parlarem  de precarietat i desigualtats i també dels reptes 
estratègics que tenim com a societat; feminismes, diversitat, ecologisme, 
noves realitats del treball, digitalització, big data, robotització,  noves for-
mes d’organitzar els treballadors/res, d’habitatge, de mobilitat, de joves  i 
de l’envelliment de la societat, de pensions, dependència, de cures i treball 
domèstic, de projecte de vida per gent gran. Parlarem de qualitat democràti-
ca, de participació, deliberació, mobilitzacions, dret a decidir.

La voluntat d’aquesta segona ASO és pensar com transformar la classe tre-
balladora i a la societat des de la centralitat del treball, de la importància que 
té el treball per aconseguir una societat més solidària. Com desenvolupar 
projectes de vida digna sustentats en el valor de la comunitat i dels béns i 
serveis públics.

Us convidem a construir el futur amb CCOO de Catalunya. 

“Amb tu construïm el futur”

ASSEMBLEES ASO 
VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
BERGA dimarts, 28 de gener a les 18 h
CERDANYOLA dimarts, 4 de febrer a les 18 h
MANRESA dimarts, 11 de febrer a les 18 h
RUBÍ dimarts, 18 de febrer a les 18 h
SABADELL dimarts, 25 de febrer a les 18 h
TERRASSA dimarts, 3 de març a les 18 h

www.ccoo.cat/asoPARTICIPA:

http://www.ccoo.cat/aso
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Els passats dies 11 i 12 d’octubre va tenir lloc la 
XVII Escola de Joves Sindicalistes de CCOO de 
Catalunya Ángel Rozas. Vistes les característi-
ques laborals que afecten, sobretot, les persones 
treballadores joves, entre les quals l’alta tempora-
litat i l’índex elevat de parcialitat involuntària, els i 
les joves del sindicat veiem la urgència d’unir-nos 
i de trobar un espai per poder treballar i lluitar per 
les nostres condicions, ja que nosaltres millor que 
ningú sabem quines són les nostres necessitats. 
És per això que l’Escola de Joves Sindicalistes és 
una manera de crear aquest vincle entre nosaltres 
i poder enfortir la base del nostre sindicat.

Aquest any, allotjats en un paratge allunyat del 
soroll de la ciutat, a la Masia El Xaloc de Calders, 
prop de cinquanta joves de CCOO hem tingut 
l’oportunitat d’endinsar-nos en diferents temàti-
ques que tenen molta importància en el nostre 
dia a dia. En efecte, en aquesta escola, titulada 
“Idees, organització, lluita!”, s’ha volgut dotar els 
participants de contingut i d’eines en matèria 
d’eleccions sindicals, càlcul de nòmines, emer-
gència climàtica i conflictes internacionals. A més, 
s’han combinat aquestes ponències amb altres 
activitats més participatives, com ara un joc de 
rol sobre eleccions sindicals, una gimcana o les 

Estem a punt de tancar un any de lluita i reivin-
dicació permanent en defensa del sistema públic 
de pensions. A la nostra unió intercomarcal són 
diverses les localitats on les pensionistes i els 
pensionistes continuen organitzats. 
CCOO forma part d’algunes plataformes mi-

Pensions, la lluita continua 

xerrades disteses amb el secretari general, per 
potenciar les relacions entre nosaltres, a més de 
seguir treballant els continguts de les activitats 
més teòriques.

Des de l’organització de l’escola, valorem molt po-
sitivament la participació aconseguida aquest any, 
ja que s’ha incrementat respecte d’anys anteriors, 
a més de la implicació dels assistents a les dife-
rents dinàmiques. Posteriorment a la realització de 
l’escola, es va lliurar un qüestionari de satisfacció 
a les persones participants, i les valoracions reco-
llides han estat molt positives. El jovent que hi va 

XVII Escola de Joves Sindicalistes de CCOO

Vero Fernàndez Garcia
Acció Jove - Joves de CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central

tjançant la participació del Sindicat de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Cen-
tral. A Rubí, el Moviment per unes 
Pensions Públiques Dignes manté les 
concentracions setmanals, els dimarts, 
a la plaça de l’Ajuntament. Aquestes 
últimes setmanes han estat especial-
ment intenses a les ciutats de Terrassa 
i Manresa, on han succeït les habituals 
concentracions setmanals i també ma-
nifestacions. 

El dissabte 23 de novembre, la Plataforma en 
defensa del sistema de pensions públiques i els 
drets de la gent gran de Manresa va convocar una 
nova manifestació que va recórrer els carrers del 
centre de la ciutat per recordar als partits polítics 
pendents de conformar el Govern la necessitat de 

derogar la reforma de les pensions i garantir, amb 
la Constitució, el dret a l’augment de les pensions 
respecte de l’IPC.
A Terrassa, el Moviment per les Pensions Dignes 
del qual també formem part va convocar, con-
juntament amb la Comissió de Residències, la 
FAVT i la Marea Blanca, el dia 9 de desembre, 
una manifestació a la ciutat per posar de mani-
fest la necessitat de crear noves places públiques 
de residència que donin sortida a les necessitats 
creixents de la població.
Des dels òrgans de direcció de la unió interco-
marcal volem reconèixer l’esforç i la tenacitat de 
les companyes i els companys pensionistes que 
mantenen intactes les seves ganes de lluita per 
unes condicions de vida millors al present i també 
al futur.  

assistir dona molt bona puntuació a aquesta da-
rrera escola, organitzada en un format molt més 
participatiu que en edicions anteriors.

En els propers mesos, esperem poder retrobar-
nos amb les persones assistents perquè puguin 
col·laborar activament amb Acció Jove i, com hem 
dit, enfortir la base del nostre sindicat.  

Iván Ramos Verdegay 
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El Pacte per a la reindustrialització del Vallès Occi-
dental inicia una nova etapa, després que els ajun-
taments hagin nomenat els seus representants en 
el pacte, ja que en les darreres eleccions municipals 
es van produir molts canvis. Recordem que la reno-
vació ha estat molt important, entorn d’un 66 % de 
mitjana, en els 23 municipis de la comarca.

Tot i que l’activitat del pacte no s’ha aturat, sí que 
en els darrers mesos les actuacions han baixat 
d’intensitat pel motiu abans esmentat. En aquests 
darrers mesos per exemple:
a S’ha activat la realització de l’inventari de naus in-
dustrials per conèixer el grau d’ocupació dels polígons.
a Vint empreses de la comarca han participat en 
una prova pilot per impulsar la digitalització: la in-
dústria 4.0.
a S’ha realitzat la jornada “Circular Water” del Parc 
de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, dins del projecte Vallès Circular.
a S’ha iniciat el programa de coneixement de la 
indústria, que portarà més de mil joves a contactar 
amb indústries del territori. Cal destacar que a l’inici 
del programa una trentena d’empreses ja formen 
part de la xarxa d’empreses sensibilitzadores.
a 120 joves vallesans participen en el projecte “Singu-
lars”, de pràctiques no laborals a empreses industrials.

Nou impuls al Pacte per a la reindustrialització 
del Vallès Occidental

a Ja s’han iniciat les sessions de grup per 
avançar en els treballs sobre les mesures de fis-
calitat i simplificació administrativa local.

I ja estan fetes i/o anotades a l’agenda altres ac-
tuacions, com ara:
g Un taller de robòtica per a infants de 6 a 8 anys, 
el 22 d’octubre, a Sant Cugat del Vallès.
g El segon taller de la Xarxa FabLabs, el 8 de 
novembre, a les 9.30 h, al FabLab de Terrassa.
g Una primera sessió de treball amb personal 
tècnic dels serveis de llicències i ordenances fis-
cals dels ajuntaments. 
g La inauguració de l’exposició “Dona i indústria”, 
el 12 de novembre, a Eurecat.
g La setena edició de les “Converses del mercat 
de treball”, el 28 de novembre, a Fira Sabadell.
g Una jornada informativa sobre l’avantprojecte 
de la llei d’APEU (àrees de promoció econòmica 
urbana) i polígons, el 12 de desembre.

El 21 d’octubre es va fer la primera reunió del grup 
impulsor —la nostra unió intercomarcal en forma 
part— i les decisions més importants que s’hi van 
prendre van ser:
– Donar continuïtat a tots els grups de treball 
—amb relació a la dinamització i la preservació 

d’espais industrials, la fiscalitat local i la simplifi-
cació administrativa, el model territorial de comerç 
als polígons, la indústria 4.0, el coneixement i la 
innovació, el Vallès Circular Industrial, l’ocupació 
a la indústria i la formació per al treball a la indús-
tria—, així com a les actuacions pròpies ja inicia-
des o programades.
– Reprendre les accions de lobby comarcal, es-
pecialment davant d’altres administracions supra-
locals. 
– Concretar una col·laboració efectiva amb el Pac-
te nacional per a la indústria (PNI), que s’hauria 
de concretar aquest desembre. Des de CCOO de 
Catalunya estem fent també un gran esforç sin-
dical per impulsar el seu desenvolupament, que 
complementem amb iniciatives pròpies, com la 
jornada sobre el futur del sector de l’automoció, 
celebrada el passat 22 d’octubre, a Martorell.
En referència a aquest últim objectiu, la nostra 
unió intercomarcal actua coordinadament amb els 
responsables de política industrial de CCOO de 
Catalunya (Carlos del Barrio i Salvador Clarós) i 
de la Federació d’Indústria (Tomás Díaz). Ambdós 
pactes, el Pacte nacional per a la indústria i al 
Pacte per a la reindustrialització del Vallès Occi-
dental, es complementen i la cooperació efectiva 
entre tots dos en potenciaria els efectes.  

El passat mes d’octubre va tenir lloc la II Esco-
la Sindical Apolo Giménez. Amb la sala d’actes 
Apolo Giménez de CCOO de Terrassa plena de 
gom a gom, en aquesta segona edició de l’escola, 
l’historiador Steven Forti va fer una anàlisi mag-
nífica i molt aclaridora de com en un context de 
canvis socioeconòmics globals, que generen des-
igualtats i inseguretats, la democràcia s’afebleix 
i els populismes creixen. Forti va analitzar els 
canvis socials i les tendències polítiques en la 
situació política de Catalunya, Espanya, Europa 
i el món, després del cicle d’eleccions municipals, 
estatals i europees. 

El nostre objectiu principal era saber com donar 
resposta, combatre i contraargumentar totes 
aquestes narratives populistes regressives que 
intenten debilitar la força de la classe treba-
lladora. Podem afirmar que amb la suma de la 
conferència de Forti, el taller de Propostes i ac-
cions als centres de treball —dirigit pel company 
Carles Sagués, formador de l’equip de l’Escola 
Sindical de CCOO de Catalunya— i els dos de-
bats es va aconseguir fer de l’escola una eina útil 
i profitosa, que va oferir instruments i alternatives 
per batallar i desmuntar tots aquests discursos 
populistes, tant als centres de treball com al ca-

rrer. Refermem un cop més els principis i el codi 
de valors de la nostra organització.  

Populismes, canvis socials i tendències polítiques 
2a Escola Sindical Apolo Giménez

Lluís Vidal Sixto  
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Per a CCOO l’objectiu de commemorar el 25 de 
Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones i les Criatures, va 
més enllà de les activitats que al voltant d’aquesta 
data proposem. El nostre compromís és diari, i amb 
aquest compromís volem incidir, fer visibles i posar 
el focus d’atenció en les desigualtats, les discrimi-
nacions, els feminicidis i totes les violències mas-
clistes que pateixen les dones.

CCOO referma, també, a través de la formació i 
la sensibilització, la incorporació de la lluita per una 
vida lliure de violències. Per això la formació i la 
sensibilització han ocupat la part central de les tres 
propostes d’enguany.

Les activitats van començar amb un taller per 
erradicar les LGTBIfòbies als centres de treball i 

al carrer. Les persones assistents van poder conèi-
xer de primera mà les vivències de la companya 
Begoña Acasuso i del company Xavi Pallas, dues 
persones de l’àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya, 
que, molt generosament, ens van explicar les seves 
històries de vida. Les companyes Lluïsa González 
i Natalia Morillas de CCOO del Vallès Oriental – 
Maresme - Osona van proporcionar les eines jurí-
diques i sindicals per actuar contra les LGTBIfòbies 
a les empreses. 

Amb el títol “Contra la bretxa salarial, lluita sindi-
cal”, la X Escola de Gènere Neus Català va obrir 
la sessió amb un record i un agraïment a la Neus 
Català, que ens va deixar aquest any. Durant la sa-
lutació inicial, el nostre secretari general, Enrique 
Rodríguez, va incidir en la necessitat de passar de 
la samarreta lila a l’acció diària. Enrique Rodríguez 
va comentar que a més que les dones pateixen una 
situació de desigualtat i violència insuportable, ara 
amb la ultradreta a les institucions caldrà refermar 
la nostra lluita feminista i combatre l’enemic. La 
regidora de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament 
de Terrassa, Núria Marín, ens va convidar a seguir 
treballant plegades per avançar en drets. 

A la taula, formada per companyes de Pimec, Fo-
ment, la Generalitat i la Secretaria de les Dones de 
CCOO de Catalunya, es van presentar els objectius 
de la nova eina per combatre les desigualtats: la 
Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva en-
tre dones i homes. Després d’aquesta presentació 
i amb la guia i el conveni a la mà, les delegades i 
els delegats van aprendre a calcular la bretxa sala-
rial de gènere i què fer als seus centres de treball. 
Un taller dirigit per les companyes de la Secretaria 
de les Dones de CCOO de Catalunya, Lidia San-
dalinas i Anna Rojas, en el qual els diferents grups 
de treball van aportar realitats perjudicials d’alguns 
convenis, propostes de millora en d’altres i una pro-
posta d’objectiu comú: calcular les bretxes a les se-
ves empreses i treballar sindicalment per reduir-les. 

La tercera proposta va ser la presentació del lli-
bre de Laura Freixas A mí no me iba a pasar. Una 
autobiografia amb perspectiva de gènere en la qual 
l’escriptora ens va presentar un exercici de nu, 
gairebé integral, sense embuts, sense pors, sense 
victimisme ni culpabilitat. Només el desig profund 
d’entendre com va ser possible que una jove fe-
minista amb formació que tenia molt clar que no 
seguiria els passos de la seva mare —mestressa 
de casa, cuidadora i subordinada al seu marit— va 
acabar convertida precisament en una “maruja de 
luxe”, en les seves paraules.

Volem recordar, tal com ho van fer a l’escola amb 
els seus noms, cognoms i edats, les noranta-una 
dones i les quatre criatures que, aquest any, el te-
rrorisme masclista ha assassinat a Espanya.

Per això el nostre crit és ferm i contundent: contra 
les violències masclistes, sindicat feminista! 

Espai lila

Contra les violències masclistes, sindicat feminista! 

‘Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones’
El passat 28 de novembre, en el marc de la progra-
mació de la X Escola Neus Català a Terrassa, vam 
tenir l’honor de gaudir, per primer cop a CCOO, 
de la presentació de la nova Guia per a l’aplicació 
de la igualtat retributiva entre homes i dones, més 
coneguda com la guia de la bretxa salarial.
Aquesta guia ha estat elaborada per la Comissió 
d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, integrada pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, CCOO, UGT, Foment i 
Pimec.

Què és la bretxa salarial entre homes i dones 
i com es mesura? Quines són les causes i els 
factors determinants de la bretxa? Quins efectes 
té la bretxa salarial al llarg de la vida? Aquesta 
guia ens resol totes aquestes preguntes, i mol-
tes més, i, a més, en dona eines per impulsar 
la lluita contra la discriminació i la desigualtat 
retributiva a les empreses.
Ens cal, encara, molta conscienciació i forma-
ció, perquè de moment és una realitat palpable 
tot i que poc reconeguda. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
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Creixem en afiliació  
Del setembre del 2018 al setembre del 2019 hem crescut en afiliació en més 
de set-centes persones.

En l’afiliació sindical, hi influeixen diferents factors segons les comarques. La crisi 
econòmica, per exemple, hi ha influït de manera determinant. Cal recordar que 
l’any 2018 vam tenir un decreixement important (437 persones afiliades menys), 
a causa, majoritàriament, de la crisi econòmica, esmentada anteriorment.

La crisi comença a aixecar el vol al començament del 2019, i la millora en 
l’afiliació es comença a notar. El creixement majoritari s’ha donat a les federa-
cions de Serveis i de l’FSC (al voltant del 70 % de creixement).

No podem deixar d’esmentar que el major nombre d’altes d’afiliació ha estat 
entre les dones, amb 477 dones afiliades més (67,6 %), davant de 228 homes 
afiliats més (32,4 %).

No hi ha un incentiu extern que ens faciliti el creixement, no l’hem tingut mai, 
en canvi sí que l’atac al sindicalisme de classe és constant. La gent de CCOO, 
però, sabem que és el sindicat, a l’empresa i al carrer, el que defensa els drets. 
El nostre dia a dia està encarat a reforçar la nostra acció sindical i sociopolítica.  

Amb tu tenim la força 
Un cop més, els treballadors i les treballadores 
han dipositat la seva confiança en el nostre sin-
dicat. CCOO ha aconseguit, en aquests moments, 
més de cent persones delegades de diferència, la 

qual cosa significa que ens situem, amb un 6 % 
de diferència respecte del segon sindicat, com a 
primera força sindical.
Les eleccions sindicals, juntament amb l’afiliació, 
són dos dels pilars de CCOO. Cada quatre anys, 
les eleccions sindicals mesuren la nostra força als 
centres de treball, amb l’elecció directa de les de-
legades i els delegats que representaran la plan-
tilla. A més, moltes d’aquestes persones seran 
també a les meses de negociació sectorials que 
hi ha a Catalunya.

Però, malgrat que els resultats són bons i seguim 
sent el primer sindicat al conjunt de la nostra 
unió intercomarcal, no estem exempts de fer una 
anàlisi de responsabilitat i de reflexionar sobre les 
circumstàncies que han condicionat aquests re-
sultats i també la nostra actuació en les eleccions 
sindicals, tant en la seva preparació com en el seu 
desenvolupament.

La nostra representativitat és la nostra força!  

Pedro Giménez Buitrago 

Evolució de l’afiliació per unió territorial (2018 - 2019)

Nombre de delegats/des a 30/09/2019

Pedro Giménez Buitrago 
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LA GRAN VAGA D’AEG 
En la llarga història del moviment obrer de la nos-
tra ciutat destaquen dues grans vagues que van 
deixar una profunda petjada a Terrassa: la vaga 
del 1910, a Ca l’Humet, i la del 1970, a l’AEG.

A Terrassa, a principis del 1970, es vivia una forta 
tensió social i el malestar s’estenia entre la part 
treballadora. Els obrers i les obreres del tèxtil van 
decidir no firmar el conveni, i uns 800 enllaços 
sindicals reunits el dia 26 de febrer discutien una 
possible vaga. Els treballadors del metall prepara-
ven també accions de protesta i, per la seva ban-
da, els obrers de la construcció es mobilitzaven 
per donar suport a la plataforma reivindicativa del 
seu conveni. D’aquesta situació, en destacava la 
vaga dels treballadors i treballadores de l’empresa 
de filatura Laver Schappe, però va ser a l’AEG, 
l’empresa més important del ram del metall, on es 
va produir el conflicte laboral més dur que Terras-
sa havia vist mai, si exceptuem la vaga del 1910.

Per les seves dimensions l’AEG era un dels punts 
forts del moviment obrer local. Tenia 1.800 treballa-
dors i des de mitjan anys seixanta CCOO hi tenia 
una forta presència. El 28 de febrer del 1970 dos 
dirigents sindicals de CCOO i militants del PSUC 
van ser immediatament acomiadats per haver as-
sistit a una gran assemblea per abordar qüestions 
retributives i negar-se a fer hores extraordinàries. 
El 2 de març, els treballadors i treballadores es 
van declarar en vaga per exigir la readmissió dels 
càrrecs sindicals i poder fer assemblees dins el re-
cinte de l’empresa. A la negativa de la direcció, la 
plantilla va respondre concentrant-se a l’interior i a 
l’exterior de la fàbrica, envoltada d’un fort disposi-
tiu de la Policia Armada, que finalment va interve-
nir per dispersar-la. Es van produir xocs violents, 
amb llançament de pedres per part dels manifes-
tants. Les conseqüències: les primeres persones 
ferides i detingudes. Havia començat un conflicte 
que va durar 55 dies.

La vaga va tenir un ressò important a tota la ciutat, 
i el moviment de solidaritat es va estendre a tot 
arreu: als centres de treball, als barris propers a 
la fàbrica, especialment al barri de Ca n’Anglada, 
l’església parroquial del qual, Sant Cristòfol, es va 

Espai de Memòria Històrica 

convertir en lloc de trobada per celebrar assem-
blees dels treballadors i treballadores en lluita. Es 
van fer col·lectes de diners, piquets informatius, 
concentracions i manifestacions, etc. La vaga va 
esdevenir popular.  

El 6 de març, la direcció de l’empresa va sus-
pendre les activitats productives i va declarar el 
locaut (tancament patronal), encarant la situació 
amb una intransigència que feia preveure un llarg 
conflicte, com així va ser: la vaga va durar fins al 
5 de maig, quan la premsa local va publicar, en la 
primera pàgina, que “El conflicto de AEG ha que-
dado resuelto”.

Durant el temps que va durar el conflicte un 
comitè de vaga va assumir la direcció del movi-
ment, però, al mateix temps, el jurat d’empresa 
també es constituïa com a punt de referència de 
la vaga, cosa que, alguns cops, va produir diver-
gències entre els dos nuclis dirigents amb relació 
a l’orientació del conflicte. Malgrat aquestes divi-
sions, la vaga va constituir una de les experiències 
més dures i importants que Terrassa havia viscut 
durant la dictadura.

Finalment, les necessitats econòmiques, la re-
pressió de la policia i la coerció de la direcció de 
l’empresa, així com la divisió entre els treballadors 

i treballadores amb motiu del desenvolupament de 
la vaga, van fer que lentament moltes persones 
s’anessin reincorporant a la feina, fins que el 5 de 
maig es va donar la vaga per acabada.

Es pot considerar la vaga com una acció que va 
acabar en derrota, si tenim en compte que els tre-
balladors i treballadores no van obtenir cap de les 
reivindicacions que havien plantejat i que la repres-
sió de l’empresa va ser duríssima: setanta-un aco-
miadaments directes i catorze detinguts i empreso-
nats a la Model. Tanmateix, cal considerar que el 
conflicte d’AEG va constituir un punt d’inflexió en 
les formes de lluita del moviment obrer terrassenc 
i va donar un impuls a les reivindicacions creixents 
dels darrers anys del franquisme.

El 2020, cinquanta anys després d’aquella gran 
vaga, la ciutat la recorda i el moviment obrer la 
commemora. L’Espai de Memòria i Valors Demo-
cràtics de Terrassa, del qual CCOO forma part, ha 
organitzat una sèrie d’actes amb els protagonis-
tes d’aquella lluita i la col·locació d’una placa de 
record.

L’Espai de Memòria està col·ocant plaques de 
record als indrets històricament significatius de la 
lluita obrera i democràtica de la nostra ciutat. La 
gran vaga d’AEG en protagonitzarà la propera.  

Enric Comas 
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57 ANYS DESPRÉS DE LA RIUADA
Homenatge a les víctimes i a les persones voluntàries 
El dia 25 de setembre, CCOO del Vallès Occiden-
tal – Catalunya Central vam participar en un ho-
menatge floral, organitzat per l’associació de les 
rieres de Terrassa i Rubí, que tenia com a objectiu 
fer visible la feina realitzada per voluntaris anò-
nims anomenats brigades de la mort i que, a data 
d’avui, ningú no els ha reconegut la feina feta. Una 
feina imprescindible d’organització, identificació i 
classificació dels cossos, així com d’ajuda i res-
cat de les persones que estaven en una situació 
vulnerable. L’acte també va tenir un espai de reco-
neixement a les víctimes d’aquestes riuades. Víc-
times amb noms i cognoms, víctimes les famílies 
de les quals encara no han rebut cap explicació 
del motiu pel qual van permetre’ls edificar tan a 
prop de la riera. 

Aquests homenatges s’han realitzat a la plaça de 
la Concepció del barri d’Egara, que va ser un dels 
epicentres de la tragèdia, amb un total aproximat 
de 150 veïns i veïnes que hi van perdre la vida, i 
on també s’ha organitzat una exposició fotogràfica 
d’aquell moment.

Durant l’homenatge floral, protagonitzat per dife-
rents entitats, es va llegir el manifest, tot acompan-
yat per una peça musical, i, després, va tenir lloc 
la caminada silenciosa amb llums.

A Rubí, l’acte, amb un desenvolupament similar, va tenir lloc a la placeta del Vint-i-cinc de Setembre, 
el barri que es va construir després de la tragèdia per acollir les persones damnificades. La trobada va 
aplegar un nombre important d’entitats, així com molts veïns i veïnes de la ciutat.  

Totes aquestes accions, que van quedant diluïdes a causa del pas del temps, tenen la intenció de sen-
sibilitzar i rememorar uns fets dramàtics i la voluntat de tenir un monument en senyal de dol i record. Un 
record que també vol conscienciar per evitar cometre les mateixes errades; s’ha de prevenir i s’han de 
tenir partides econòmiques públiques, assignatures per ara pendents. 

Les rierades del 1962 i les seves conseqüències no poden quedar en l’oblit.  

Isabel Zapata Álvarez

MESCLA’T 2019
Un any més CCOO, amb la seva Fundació Pau i Solidaritat, va participar en el 
Mescla’t de Sabadell. Una jornada amb diferents activitats per a tots els públics 
i amb una fira en què, aquest any, van participar més de cinquanta entitats. 

Sota el lema “Sabadell, compromesa amb el món”, l’objectiu va quedar ben pa-
lès: posar al centre de la vida els valors de la diversitat i la convivència davant 
de qualsevol tipus de discriminació. 

En la seva cinquena edició, el Mescla’t s’ha convertit en un referent de la so-
lidaritat, la cooperació i en un gresol cultural i social de la ciutat de Sabadell.

Des de CCOO seguirem apostant per aquests espais. No podem, ni volem, 
deixar de reivindicar a tot arreu els valors de la diversitat i la convivència da-
vant del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia o qualsevol discriminació. 
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Des del passat més de setembre, l’Ajuntament 
de Gósol està adherit a l’Acord marc regulador 
de les condicions laborals dels empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants, és a dir, el “conveni col·lectiu dels ajun-
taments petits”.

Gósol és un municipi de menys de 250 habi-
tants i té sis empleats públics. L’últim ajuntament 
que es va adherir a l’acord marc al nostre territori 
va ser el de Borredà, també un petit municipi del 

Berguedà, que ho va fer el mes de gener.
Al conjunt del Bages, Berguedà i Moianès —comarques de la Catalunya central on tenim res-

ponsabilitat— hi ha setanta-un municipis. Tots tenen menys de 20.000 habitants, excepte Manre-
sa. Al Vallès Occidental, dels vint-i-tres municipis, quinze tenen menys de 20.000 habitants. 

L’acord marc va néixer l’any 2015 i va ser signat, per la part empresarial, per la Federació Cata-
lana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, que sumen la totalitat representativa del 
món local català. 

El dret a la negociació col·lectiva i a la representació sindical a les administracions públiques no 
ha existit sempre. Amb l’adveniment de la democràcia vam passar de la seva prohibició a la seva 
inexistència de fet.

Convenis laborals i acords de funcionaris s’han anat signant amb el pas del temps, començant 
pels àmbits més grans de l’Administració de l’Estat i els seus organismes autònoms. El mateix 
ha passat a la Generalitat o a les diputacions i, a poc a poc, també, als ajuntaments, començant 
pels grans i mitjans.

A l’Administració local l’avenç ha estat molt lent, ja que, a més de les resistències a regu-
lar les relacions laborals, a cada ajuntament s’hi ha sumat la impossibilitat de poder conside-
rar l’Administració local com un sol sector. Així, si per exemple hi ha un conveni de sector de 
l’hostaleria a Catalunya i hi poden haver també convenis d’empresa, a l’Administració local cada 
ajuntament havia de negociar un conveni propi o no tenir-ne cap.

La situació actual és:
g Al Moianès, de deu ajuntaments, cinc tenen conveni propi i cinc no en tenen cap.
g Al Berguedà, de vint-i-sis ajuntaments, quatre tenen conveni propi, quatre estan adherits a 

l’acord marc i divuit no en tenen.
g Al Bages, de trenta ajuntaments, quinze tenen conveni propi, dos estan adherits a l’acord 

marc i tretze no tenen conveni.
g Al Vallès Occidental, de vint-i-tres ajuntaments, vint-i-dos tenen conveni propi, un està adherit 

a l’acord marc i un no té conveni.
L’acord marc ha possibilitat crear, laboralment, un sector —almenys per als municipis de menys 

de 20.000 habitants— i ha permès la seva efectivitat amb un procediment senzill d’adhesió que no 
impedeix ni limita tenir un conveni i/o un acord propi en el futur. 

L’acord marc possibilita que es disposi d’una regulació pròpia i negociada de les condicions 
laborals de les empleades i empleats públics municipals, que s’avanci en l’equiparació entre per-
sonal laboral i personal funcionari, i que s’homogeneïtzin, per a tots, qüestions com ara: permisos, 
jornada, conceptes salarials, igualtat de gènere, salut laboral, règim disciplinari, etc.

Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO continuarem esforçant-nos per esten-
dre la cobertura de la negociació col·lectiva a aquest àmbit, especialment dificultós, de petits ajun-
taments i altres ens locals que no són ajuntaments i que també es poden adherir a l’acord marc.  

L’acord marc regulador, també 
a l’ Ajuntament de Gósol 

Jero Pazo Begines i Carles Manzanares Guadalajara
FSC del CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central

En els últims temps, podem veure com, mundial-
ment, la societat està prenent consciència davant 
de la crisi climàtica que ens afecta i ens afectarà 
cada vegada més. Tots tenim la responsabilitat 
d’estar informats i d’actuar, ja que la suma de pe-
tites accions quotidianes i la implicació personal 
també generen els beneficis necessaris per com-
batre l’emergència climàtica.
El 27 de setembre, CCOO conjuntament amb 
UGT van convocar una assemblea de delegats 
i delegades i van convidar Fridays for Future a 
participar-hi activament, sumant actes, d’aquesta 
manera, a les mobilitzacions convocades en de-
fensa del planeta arreu del món.  
Agraïm a aquest moviment juvenil que hagi acon-
seguit mobilitzar i conscienciar la societat i que 
ens faci sentir interpel·lats com a sindicat de clas-
se per establir així les bases d’una col·laboració 
per continuar fent créixer el moviment.
Com que la destrucció del planeta és fruit de les 
accions i les decisions humanes, és obvi, tot i que 
cada vegada més difícil, que podem frenar-la amb 
les nostres accions quotidianes. A través de la mo-
bilització i la reivindicació podem donar visibilitat 
a la necessitat d’actuar, qüestionant les accions 
i les dinàmiques dels àmbits de poder que estan 
permetent aquest desastre que té a veure amb un 
sistema de producció i consum desmesurat.
A més, la transició energètica és, alhora, una 
oportunitat de generar ocupació de qualitat, d’una 
manera justa i eficaç, i que permet, a la societat, 
no dependre dels grans oligopolis energètics. 
Les energies renovables han de tenir un paper 
molt important en un país ric en sol, a diferència 
d’altres energies que hem d’importar i pagar a uns 
preus privatius, i que en alguns casos aboquen les 
famílies a la pobresa energètica.
La presa de consciència de l’emergència climàtica 
i la pressió en tots els àmbits perquè es prenguin 
les mesures adients, tot i la resistència del capi-
talisme, fan que s’hagi d’actuar amb urgència per 
garantir la protecció del planeta i la supervivència 
de l’espècie humana.  

Emergència 
climàtica
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publicitat
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Experiència sindical 
pas a pas

Som una empresa que ja té vint-i-nou anys. Des 
de fa molt temps hem tingut comitè d’empresa, 
però era merament informatiu i només es dedica-
va a fer de portaveu de l’empresa.

Fa poc més de quatre anys, un grup de noies 
ens vam organitzar i vam voler canviar les coses 
des de dins. Ens vam presentar al comitè amb una 
llista independent, però amb la intenció d’anar 
aprenent i intentar canviar les coses.

Des del primer moment no ens ho van posar fà-
cil. Fins llavors l’empresa havia aprofitat la nostra 
ignorància per fer les eleccions al seu gust. Ella 
era la que facilitava la documentació que s’havia 
d’omplir i la que explicava com s’havia de fer una 
llista de candidats.

Per casualitats de la vida, després del preavís 
que l’empresa sempre feia pel seu compte per 
demostrar que érem molt democràtics i que el 
comitè tenia molta importància, des de Recursos 
Humans es va facilitar la documentació que calia 
emplenar a totes les llistes que ja s’havien presen-
tat en ocasions anteriors. Però, és clar, al nou grup 
de noies que dèiem que ens volíem presentar per 
canviar les coses no se’ns va facilitar ben bé res.

Finalment, vam aconseguir la documentació 
dins del termini, vam poder emplenar la nostra 
candidatura i vam aconseguir els trenta-nou avals 
per poder-nos presentar.

Vam sortir escollides un popurri de persones en-
tre les quatre llistes independents, però de la nova 
candidatura vam sortir-ne quatre delegades.

Els inicis al comitè van ser durs: totes venien de 
l’antic comitè menys nosaltres quatre. Però treballant 
i fent entendre a les altres que no érem rivals sinó 
companyes vam aconseguir formar un gran equip. 
Elles tenien l’experiència i les noves, l’empenta que 
els faltava per treure’s la por de sobre.

A poc a poc ens vam anar fent notar a l’empresa 
i reivindicàvem el respecte i el valor que havia de 
tenir un comitè d’empresa. No havíem de ser in-
formades a posteriori sempre, sinó que havíem 
de ser consultades i informades com diu l’Estatut 
dels Treballadors. 

Aquests esdeveniments, paral·lelament, van anar 
acompanyats d’uns canvis molt importants en la di-
recció de l’empresa, cosa que ens va facilitar anar-
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nos desfent de la repressió que teníem com a re-
presentants legals dels treballadors i treballadores.

Després de dos anys de dubtes i de cercar molta 
informació per Internet, vam decidir que havíem 
de començar a assessorar-nos. Per això vam acu-
dir a un advocat laboralista perquè ens guiés i ens 
ensenyés quins drets i deures teníem, perquè fins 
al moment no sabíem per on havíem d’anar.

Vam sol·licitar assessorament en diverses oca-
sions, però ens feia la sensació que ens llançaven 
al buit i que per a qualsevol cosa calia denunciar o 
buscar les pessigolles a l’empresa. Aquest no era, 
en cap cas, el nostre objectiu: nosaltres només 
volíem defensar els nostres drets i, sobretot, no 
perdre’ls ni que se’ns en vulnerés cap.

Llavors vam veure una opció que sempre ha-
víem tingut oberta però que, per desconeixement 
sindical, no ens atrevíem a utilitzar. Una de les 
delegades era afiliada a CCOO. Cal recalcar que 
és veritat que en alguna ocasió ella havia estirat 
de contactes i ens havien resolt algun dubte, però 
que un sindicat entrés a l’empresa feia por. No se-
ria la primera vegada que algú era acomiadat per 
formar-ne part.

Malgrat tot, vam decidir obrir aquesta porta i en-
trar. Vam concretar una reunió amb una persona de 
la Federació d’Indústria de CCOO i ens va fer veure 
i entendre el que és un sindicat i el que representa.

No vam sortir de reunió sent afiliades, però al-
guna cosa ens rondava pel cap i empenyia la por 
cap a fora.

Després vam parlar entre totes les delegades i 
vam consensuar que calia pujar a aquest tren i 
que ho faríem juntes.

A CCOO ens van donar formació bàsica, as-
sessorament, suport i força per desembarcar a 
l’empresa com a sindicat. Així que vam decidir 
constituir la Secció Sindical de Louis Vuitton.
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Gràcies que l’empresa va veure els nostres mo-
viments, i per altres motius, va anar fent canvis 
en la direcció, llavors les coses van començar a 
normalitzar-se per a nosaltres. Ja no hi havia ame-
naces com en el passat, no hi havia repressió per 
anar a assessorar-nos ni per fer servir les hores 
sindicals per fer reunions o sortides.

La situació, doncs, s’anava normalitzant i la plan-
tilla, cada dia, s’animava una mica més a donar-
nos el seu suport i a veure els canvis que estàvem 
construint entre totes i tots.

L’octubre passat vam tenir eleccions. Teníem clar 
que la plantilla estava contenta amb la nostra fei-
na, amb les coses que hem millorat i amb l’esforç 
que fem cada dia com a comitè i com a equip. Però 
érem conscients que, un cop oberta la porta i ha-
vent normalitzat la sindicació, altres sindicats s’hi 
podrien sumar. A més l’empresa podia fer com en 
altres ocasions i promoure una llista independent.

Però, per sorpresa nostra, no va ser així. He de 
dir que l’empresa no va promoure res, sinó que 
va facilitar molt les eleccions sense posar pegues 
ni traves en tot el procés i, a més, ningú no havia 
volgut introduir cap altre sindicat. Ho estàvem fent 
bé i la plantilla ens donava suport.

Només va sortir una llista del col·legi 
d’especialistes, la de CCOO, i dues llistes per al 
col·legi de tècnics (aquestes sí que van ser de 
candidatures independents).

Hem aconseguit un molt bon resultat i seguirem 
treballant per no defraudar les persones que ens 
donen suport i a les qual representem. I, per des-
comptat, seguirem treballant amb el col·lectiu de 
tècnics per poder lluitar i tenir un comitè 100 % 
de CCOO. 

Tamara Hinojosa 
                       Secretària general de la Secció Sindical 

de Louis Vuitton


