
Núm. 38 - juliol de 2020Butlletí de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Editorial: Calen mesures per protegir les persones                               2
Plans locals de reactivació                                                                   3
1r de Maig. Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida              4
LGTBIfòbia ni a la feina ni enlloc!                                                          5
Assessorament telemàtic en temps de pandèmia                                6
La gent de CCOO és gent solidaria                                                              7
SAD. Són essencials, no són invisibles                                                    8
La neteja, el terball invisible                                                                  9 
Premi de reconeixement: la paga de la discriminació i la discòrdia    10
Residències per a persones amb discapacitat, un sector oblidat       11
Cal defensar la indústria. Accidents a les mines                                 12

CCOO A LES XARXES

CONSELL DE REDACCIÓ:  Maribel Ayné Domingo, Vero Fernández García, José Francisco Navajas Adán, Iván Ramos Verdegay, Lluís-Vidal Sixto  

WEB: www.ccoo.cat/vocc_catc

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
https://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.ccoo.cat/vocc_catc


2

Núm. 38 - juliol de 2020

Calen mesures per protegir les persones
La concertació social és l’eina que ens pro-

porcionarà el consens necessari per adoptar les 
mesures socioeconòmiques que més ajudin a re-
muntar aquesta situació. Però per fer-ho cal par-
tir sempre de l’anàlisi i la diagnosi compartides. 
No podem anar als espais de concertació i que 
la intenció que prevalgui només sigui l’opinió o la 
posició d’una banda. És un error. I un error és que 
des de la política, sense comptar amb les orga-
nitzacions empresarials i sindicals majoritàries, es 
vulguin desenvolupar plans de xoc o de recons-
trucció, ja que falta una part important, per no dir 
determinant, per poder generar els consensos 
socials necessaris. I això està succeint en alguns 
municipis com Terrassa. I un altre error és l’intent 
de consens sobre temes que ja estan funcionant 
o mesures que ja han estat adoptades.

Necessitem, en primer lloc, coherència per tallar 
els rebrots i, sobretot, mesures que serveixin per 
protegir les persones.

Començant per la salut, cal tenir en compte que 
no hi haurà recuperació econòmica si les perso-
nes es posen malaltes. A més, s’ha de prestar 
especial atenció als serveis necessaris com ara 
la sanitat, la dependència, el servei d’atenció do-
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miciliària, les residències, etc. I, també, hem de 
mirar per l’aspecte laboral. Aquesta situació no 
només pot servir per canviar el discurs i reconèi-
xer que allò públic i els treballs de cura són els 
que veritablement estan rescatant les persones i 
salvant vides, sinó que ha de valer per poder par-
tir d’aquest reconeixement i situar els pilars de la 
reivindicació i de la lluita, arribat el cas, per posar 
fi a la desigualtat que pateixen les treballadores 
en aquests sectors, que no és altra que la pre-

carietat, els baixos salaris, la falta de mesures 
de prevenció, etc. No invertir en aquests termes 
suposa un augment, no pas petit, dels dividends 
de les empreses.

La concertació i la negociació col·lectiva són el 
vehicle per garantir la salut, la millora i el canvi 
social i laboral necessaris. 

L’impacte de la COVID-19 ha comportat el re-
plantejament d’actuacions de concertació terri-
torial que ja comptaven amb anys de trajectòria, 
com és el cas del Pacte de reindustrialització del 
Vallès Occidental.

Al desembre del 2019 es plantejava la continua-
ció i la potenciació de les accions en marxa així 
com la coordinació pràctica amb el Pacte nacional 
per a la indústria i un pla de xoc per fer front a les 
conseqüències dels ERO que en aquell moment 
s’iniciaven.

Davant l’impacte de la pandèmia, el conjunt 
d’entitats i administracions del Pacte de reindus-
trialització hem acordat  reimpulsar la concertació 
i adaptar-nos a la situació per fer front a unes 
circumstàncies més difícils que les que teníem 
abans de declarar-se l’estat d’alarma.

El Pacte de reactivació del Vallès Occidental
D’una banda es dona per vàlida la línia d’actuació 

d’impuls industrial i, d’una altra, se’n planteja una 
de nova sobre comerç i restauració que neix de 
la necessitat d’impuls d’aquests sectors i dels tre-
balls i la dinàmica del Pacte de reindustrialització, 
que ja apuntava la possibilitat de desenvolupar 
concertació en aquests àmbits.

El pacte està realitzant un seguiment de les 
mesures que els municipis del Vallès Occidental 
apliquen en els àmbits de la fiscalitat, el suport 
laboral i el social.

Des de CCOO hem manifestat el valor de la tas-
ca realitzada fins ara i tot el que s’ha seguit treba-
llant durant l’estat d’alarma.

Considerem prioritari actuar sobre els casos que 
ja estan passant,  com per exemple les afecta-
cions posteriors al possible tancament de Nissan. 

És important seguir reivindicant el desenvolupa-
ment del Pacte nacional per a la indústria i rebre 
recursos per al territori i la localització, també al 
territori, d’oportunitats de negoci, com la produc-
ció de bateries per a vehicles elèctrics o la reduc-
ció de la dependència externa pel que fa a mate-
rial sanitari bàsic.

En aquesta nova etapa no desapareixen les 
línies d’actuació en marxa, però sí que estem 
reelaborant i prioritzant, dins de cada línia, les ac-
tuacions que puguin ser més efectives en aquest 
moment.

Les línies de treball actuals són: fiscalitat i simpli-
ficació administrativa local, espais  industrials i co-
mercials, qualitat de l’ocupació (ERTO i ERO), eco-
nomia circular, indústria 4.0, formació per al treball, 
mobilitat, economia social i promoció territorial. 
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L’estratègia de CCOO és, en aquests moments, 
fer front a la situació de crisi de la pandèmia a 
través de la mobilització i la negociació a tots els 
nivells.

Així, en l’àmbit de l’Estat, estem defensant el mi-
llor tracte possible en les condicions dels ERTO, 
com, per exemple, donant suport a la proposta 
de l’ingrés mínim vital o a la concertació per a la 
reactivació econòmica i el canvi cap a un model 
productiu sostenible.

La mobilització davant situacions de crisi a em-
preses concretes, la represa de la negociació 
col·lectiva sectorial i la promoció d’eleccions sin-
dicals són també instruments d’acció sindical clau 
en la defensa dels interessos generals dels treba-
lladors i treballadores.

A Catalunya, a partir de l’aprovació de la Llei de 
participació institucional, estem actuant per a la 
reactivació, des del reconeixement, dels actors 
socials amb condició de més representatius. Tam-
bé hem aprovat, al nostre Consell Nacional, qua-
tre plans sectorials de reactivació que contenen 
les nostres propostes en aquests àmbits: indústria 
i construcció, infraestructures i mobilitat, sector tu-
rístic, treballs essencials i atenció a les persones.

Des de la unió intercomarcal estem participant 
en plans de reactivació en diferents municipis 
del territori. Ens hem trobat diverses situacions i 
predisposicions dels ajuntaments en la negocia-
ció per fer avançar les nostres propostes. Estem 
d’acords amb que es prenguin mesures de tipus 
fiscal i estímul i bonificació econòmica. Però  tam-
bé calen mesures que defensin la salut publica, 
el control sanitari i el suport als treballadors i les 
treballadores. Les mesures de suport social no es 
poden ni obviar ni ser un paquet menys important 
que les altres.

A la unió intercomarcal hi ha més d’un centenar 
de municipis i quatre consells comarcals, amb una 
gran dispersió, varietat de propostes i capacitats 
financeres estructurals o de situació prèvia de 
cada un d’ells que difereixen.

En aquest conjunt de situacions destaquen, per 
diferents motius, alguns plans: 

Plans locals de reactivació

SABADELL, amb un pla molt complet quant a mesures i al qual hem fet aportacions pròpies i conjuntes 
amb l’organització empresarial CIESC.

MANRESA, amb un consens polític ampli de tot l’espectre de grups municipals, i Berga, on la ciutat —
amb dèficit estructural— ha destinat tot l’import de les festes de la Patum al Pla de reactivació comarcal 
del Vallès Occidental, amb la qual cosa ha donat continuïtat al Pacte per a la reindustrialització i l’ha 
obert als sectors comercials i de la restauració.

CERDANYOLA, on hem pres la iniciativa per tal que el pla no solament fos de l’ajuntament.  

Consell Comarcal del BAGES, que ha participat en la reorientació de les partides econòmiques dispo-
nibles. 

TERRASSA, on hem hagut de reivindicar amb força el nostre paper d’agent social més representatiu i 
on al principi pràcticament se’ns obviava. Aquesta situació, l’hem reconduït.

Som conscients que els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania i que estan 
infrafinançades, i per això nosaltres som al seu costat, però també que les possibilitats de concertació 
són tan necessàries com les d’altres nivells territorials.

Un cop s’han posat en marxa aquests plans entrem a la fase de seguiment de les mesures acordades i 
a l’aplicació o no de fons provinents d’administracions superiors. 

Des de la unió intercomarcal estem participant en plans de 
reactivació en diferents municipis del territori. Ens hem trobat 
diverses situacions i predisposicions dels ajuntaments en la 

negociació per fer avançar les nostres propostes
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“Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida”
La diada reivindicativa del Primer de Maig, una de les més importants per a la classe treba-
lladora, també es va veure afectada per la situació extraordinària provocada per la pandèmia. 

Malauradament, enguany no vam poder omplir els carrers ni repetir l’èxit de participació de l’any 
passat ni convocar la segona manifestació del Primer de Maig del nostre territori a Terrassa. 

No vam poder sortir als carrers, no, però va néixer una nova manera de ma-
nifestar-nos, la via telemàtica, i de fer paleses les nostres reivindicacions, que 
enguany feien èmfasi en “Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida”. El 
canal virtual té molta força divulgativa i en vam saber treure profit per tornar a 
posar el Dia Internacional del Treball en el focus mediàtic. 

Els actes emmarcats en el Primer de Maig es van iniciar el 29 d’abril, amb la I As-
semblea general de delegats i delegades de CCOO de Catalunya, amb el lema 
“Hauran de comptar amb nosaltres”. L’assemblea es va poder veure a través del 
canal de YouTube de CCOO de Catalunya.

Amb la intervenció de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya; 
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Belen López, secretària general 
de CCOO de les Comarques Gironines, com a presentadora de l’acte. Es va arribar a més 
de 1.400 visualitzacions simultànies.

El Primer de Maig va tenir el seu punt de partida a les 8 del matí, amb un vídeo de reconeixe-
ment a totes les treballadores i els treballadors que van haver d’estar en primera línia durant 
l’estat d’alarma. El vídeo va comptar amb la inestimable col·laboració de l’actor Josep Maria 
Pou, que hi va posar la veu del narrador. Amb el lema “Hauran de comptar amb nosaltres”, el 
vídeo va tenir molt ressò, tant a les xarxes, amb més de 30.000 visualitzacions, com en alguns 
canals de televisió.

Durant el matí, Javier Pacheco, conjuntament amb el secretari general de la UGT, Camil Ros, 
van dur a terme diferents intervencions davant l’Hospital del Mar de Barcelona en homenatge 
al col·lectiu sanitari, parlaments que van ser retransmesos per TV3.

Al migdia va tenir lloc la manifestació. Es va tractar d’una manifestació atípica com mai, però 
multitudinària com sempre. La gent, confinada a casa seva, tenia ganes, potser més que altres 
anys, de sortir i cridar que “Hauran de comptar amb nosaltres”, que sense la classe treba-
lladora el món s’atura i que, sense la feina de molts sectors menyspreats i, en molts casos, 
feminitzats, no podem tirar endavant.

Aquesta manifestació va ser virtual, a través de Twitter, i es va donar la consigna que cada per-
sona que hi volgués participar publiqués una foto o un vídeo amb una pancarta reivindicativa.

L’impacte i la participació de la mobilització, tenint en compte que era la primera manifestació 
virtual organitzada pel sindicat, va ser molt elevat i va sobrepassar les expectatives inicials.

A la tarda es va dur a terme un concert virtual, organitzat per CCOO i UGT a escala estatal, on 
desenes d’artistes van voler participar amb les seves actuacions per posar el seu gra de sorra 
a les reivindicacions de la classe treballadora. El concert va durar més de tres hores, va aple-
gar més de 20.000 persones i va finalitzar a les 20 h per adherir-se a l’aplaudiment general.  

Vídeo del 1r de Maig de CCOO de Catalunya

Primer de Maig

Video del 1r de Maig del territori

https://www.youtube.com/watch?v=uS104R3aSJs
https://youtu.be/LEC5dNV_-f4
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Esquitxades per la situació i les característiques 
que deriven de l’estat d’alarma i de la posterior 
nova normalitat, durant aquest últim període 
han tingut lloc dues de les reivindicacions més 
importants tant per al col·lectiu LGTBI com per 
a l’assoliment definitiu d’una societat més justa. 
Parlem del Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia i 
el Dia Internacional de l’Orgull LGTB.
Dues celebracions reivindicatives, com diem molt 
importants pel fet que encara ens queda molta 
feina per fer. I CCOO, tot i les particularitats so-
brevingudes i les acotacions que aquestes han 
suposat, ha estat, un any més, al capdavant de 
diverses accions per donar a aquestes diades la 
difusió i la importància que es mereixen.
El 17 de maig es commemora el Dia Internacio-
nal contra l’LGTBIfòbia. El 17 de maig del 1990 
l’Organització Mundial de la Salut va aprovar treure 
de la llista de malalties mentals l’homosexualitat. 
Per tant, aquest any es commemora el trentè ani-
versari que les persones LGTBI van deixar de ser 
considerades malaltes mentals. Aquest és l’origen 
de la celebració d’aquest dia com a Dia Internacio-
nal contra l’Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i 
la Lesbofòbia. Des de l’Àmbit LGTBI de CCOO de 

LGTBIfòbia ni a la feina ni enlloc!
Catalunya, es va apostar per fer una campanya de 
visibilitat a les xarxes socials, on es va animar la 
gent a fotografiar-se amb el cartell o fer un petit ví-
deo per reivindicar els drets del col·lectiu. Aquesta 
campanya va tenir molt bona acollida i Twitter es 
va omplir de persones afiliades que van donar su-
port al moviment. Pots veure el nostre vídeo aquí.

28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBI
El Dia de l’Orgull LGTB, el 28 de juny, és un dia 
festiu i reivindicatiu. Es podria dir que és el dia 
més important, ja que abraça les reivindicacions 
de totes les realitats compreses en el col·lectiu 
LGTBI. 
En aquesta data se celebra la revolta que va tenir 
lloc el 1969 en un bar de Nova York, en el moment 
en què un nombrós grup de persones del col·lectiu 
van dir prou a les batudes a les quals la policia les 
tenia acostumades. Aquest dia es pren com a punt 
de partida per a l’alliberament dels drets LGTBI. 
Tal com era esperable, amb la pandèmia encara 
latent, la manifestació de l’orgull va quedar suspe-
sa, però han estat nombroses les accions en línia 
de les diferents organitzacions, entre elles CCOO, 
per fer-se’n ressò i donar-hi visibilitat.

I assemblea virtual d’Acció Jove – Joves de CCOO
A Acció Jove – Joves de CCOO res no 
ens atura i és per això que el passat 26 
de maig vam fer la primera assemblea 
telemàtica d’Acció Jove.
Tot va quedar trasbalsat, i així con-
tinua, amb l’aparició de la pandèmia 
provocada per la COVID-19 i amb el 
posterior decret d’estat d’alarma, i 
l’agenda d’Acció Jove es trobava en 
un moment clau: la II Conferència Con-
federal de Joventut, que havia de tenir 
lloc l’abril passat, a Madrid. Però no es 
va poder fer així.
Al nostre territori, s’havia de dur a terme, el 25 
de maig, l’Assemblea de Joves de CCOO de 
Catalunya, en la qual s’havien d’escollir les per-
sones encarregades d’acudir a la conferència 
de Madrid.
A causa de l’anu1·lació de les activitats presen-

cials, aquesta assemblea no es va poder fer, 
però les nostres afiliades i afiliats joves tenien 
dret a saber en quina situació quedaria una 
conferència tan important per a tots els joves 
del nostre sindicat.
És per això que des d’Acció Jove vam decidir 

dur a terme una assemblea telemàtica 
per informar tant de les candidatures 
per acudir a l’acte a Madrid, que es farà, 
si la pandèmia ens ho permet, a la tar-
dor, com de les idees més importants 
extretes de les assemblees territorials i 
federatives. També es va donar molta 
importància al fet d’organitzar-nos per 
poder estar presents a tots els àmbits 
del sindicat. 
Prop de vuitanta joves van assistir a 
l’assemblea, retransmesa pel canal de 
YouTube de CCOO, els encarregats 

del desenvolupament de la qual van ser José 
Vizuete, responsable d’Acció Sindical d’Acció 
Jove; Verònica Fernández, responsable 
d’Acció Jove del Vallès Occidental - Catalun-
ya Central, i Irene Ortiz, coordinadora nacional 
d’Acció Jove de CCOO de Catalunya.  

A CCOO seguirem lluitant per garantir la igualtat 
de totes les persones treballadores i vetllarem 
perquè la diversitat afectiva, sexual i de gènere 
quedi reconeguda com a dret en tots els conve-
nis col·lectius, per impedir i sancionar situacions 
discriminatòries. I perquè totes les empreses tin-
guin un protocol de no discriminació i en contra de 
l’assetjament.  

https://youtu.be/pfgxBBGbS3w
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El passat 14 de març la situació de tancament, 
col·lapse i angoixa d’una gran part del teixit pro-
ductiu i de la societat en general, provocada per 
l’actual pandèmia, va portar el sindicat a fer, en 
quaranta-vuit hores, el que considerem un treball 
titànic de reestructuració. I es va fer per aconseguir 
arribar a totes les persones, estiguessin afiliades o 
no, en una situació completament extraordinària.
Un dels aspectes en els quals el sindicat va po-
sar especial atenció —a part de poder respondre 
i donar assessorament a tothom qui ho necessi-
tés— va ser a interessar-se per saber quina era la 
situació de cadascun dels afiliats i afiliades que for-
men CCOO, tant des del punt de vista laboral com 
personal, per poder donar-los el suport necessari i 
posar els recursos del sindicat al seu abast.

Campanya de trucades a l’afiliació
És per això que es va posar en marxa una cam-
panya de trucades a les afiliades i afiliats. Sindica-

Tothom ha sentit en algun moment dels darrers 
mesos allò tan suat que “Crisi en xinès significa 
‘oportunitat’”. Segons la font inesgotable de co-
neixement que és la Viquipèdia, només és una 
veritat a mitges. En realitat, sembla que es tracta 
d’un mot compost per dues paraules que traduï-
des volen dir, d’una banda, ‘perill’, ‘risc’, ‘precari’ 
o ‘por’, i, de l’altra, ‘oportunitat’, ‘sort’, ‘secret’ o 
‘punt crucial’. 
Així que, vist d’aquesta manera, és ben cert que 
des del passat mes de març, ens hem trobat im-
mersos en un perillós punt crucial.
Les conseqüències econòmiques i socials de la 
pandèmia provocada per la COVID-19 han colpe-
jat fort la classe treballadora, principalment, per 
l’esforç titànic que s’ha fet des dels sectors es-
sencials. Cal fer una menció especial al personal 
sanitari, de neteja, de transport o als treballadors 

Assessorament telemàtic en temps de pandèmia
i treballadores de supermercats. Però no només.
L’aturada de l’activitat productiva i els serveis ha 
tingut un fort impacte en l’àmbit laboral: ERTO, fi-
nalitzacions precipitades de contractes temporals, 
acomiadaments, vacances obligades, dificultats 
per a la conciliació… I tot i les mesures acorda-
des amb el Govern de l’Estat per intentar pal·liar 
el cop de la destrucció d’ocupació, el col·lapse 
d’administracions com el SEPE o la Seguretat 
Social ha portat moltes persones treballadores a 
viure situacions veritablement greus a causa dels 
retards en el pagament de les prestacions.
Milers de persones del Vallès Occidental i la Cata-
lunya Central han vist amb incertesa com la seva 
situació laboral, sovint ja incerta i precària ante-
riorment, es veia afectada per l’estat d’alarma i les 
mesures que s’anaven prenent sobre la marxa. 

3.500 consultes ateses al territori
En un moment en què, també des del sindicat, 
hem hagut d’adaptar-nos a una situació canviant 
dia a dia, no hem deixat ni un sol minut de treballar 
per intentar donar resposta a les necessitats del 
conjunt de la ciutadania. En efecte, pocs dies des-
prés que es decretés el confinament, CCOO vam 
posar en marxa un servei d’assessorament en línia 
i gratuït. Només amb les eines d’assessorament 

telemàtic que s’han engegat expressament per 
atendre aquest moment, a tot Catalunya hem atès 
més de 50.000 consultes, 3.500 al nostre territori. 
La realitat mana i ens ha obligat, com a organit-
zació, a emprendre un camí que fins ara se’ns 
resistia. Les eines desenvolupades durant els 
darrers mesos han arribat per quedar-se i com-
pletar les que ja teníem. Avui CCOO és un sin-
dicat més proper: els treballadors i treballadores 
poden accedir a l’assessorament laboral per via 
telemàtica, telefònica o presencial. D’aquesta ma-
nera, durant la setmana passada, des del servei 
d’assessorament de CCOO del Vallès Occidental 
i la Catalunya Central, es va oferir atenció a prop 
de 200 persones treballadores amb necessitat 
d’assessorament. 
Ben vist, i només en aquest sentit, potser sí que 
la crisi provocada per la pandèmia ha estat una 
oportunitat. Ens ha permès situar-nos com a re-
ferents durant tot aquest període per a milers de 
persones i ha contribuït a apropar CCOO a molts 
treballadors i treballadores que, potser d’una altra 
manera, mai no s’hi haurien acostat. Ara toca con-
solidar la feina feta i seguir treballant! 

listes de tots els rams i territoris van ser els res-
ponsables de fer arribar, entre altres informacions, 
caliu a qui conforma la nostra organització.
La Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - 
Catalunya Central es va ocupar de trucar a les 
persones del territori, treballadores a empreses 
de menys de cinquanta treballadors i sense repre-
sentació sindical al centre de treball. Més de 1.000 
afiliats i afiliades de diferents rams i sectors han 
rebut, a mans d’un equip format per vuit sindicalis-
tes, una de les nostres trucades.

Suport emocional
Duent a terme aquestes trucades ens vam poder 
adonar de la necessitat de moltes persones que 
el sindicat tingués aquest gest, de vegades per 
motius laborals i d’altres, com a via d’escapament 
del sentiment d’angoixa provocat per situa-
cions molt diverses esdevingudes per la situació 
d’excepcionalitat.

Els casos 
amb què 
ens hem 
trobat ,com 
ja hem dit, no 
només han sigut de 

933 100 000

caire laboral, ja que moltes vegades hem 
hagut de gestionar l’accés als serveis socials o 
tramitar ajudes econòmiques.
S’ha pogut corroborar, a més, la situació de des-
igualtat i preocupació que sofreixen les dones 
que s’han vist afectades per ERTO o cessaments 
d’activitat, i no saben com faran front a la cura de 
les persones que tenen al seu càrrec, tant en el 
present com en el futur.
Ens trobem en una situació en què la societat i 
també els nostres afiliats i afiliades necessiten su-
port emocional, i així ens ho han fet saber amb 
el relat de la seva situació i amb l’agraïment i la 
resposta positiva per les trucades que han rebut.  

Tània Pérez Diaz, 
responsable d’Assessorament de 

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central
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Rescatar les persones, els treballs i els salaris
Cada crisi ha afavorit sempre el capital. Totes les 
crisis tenen un impacte de classe i de gènere.
Ara, a l’emergència sanitària, hi hem de sumar 
l’emergència social i econòmica, i no volem ha-
ver de pagar aquesta crisi, perquè no ens toca a 
nosaltres, perquè no ens tocava pagar la mal ano-
menada crisi del 2008, que encara estem pagant!

Aquest cop NO.
Per dir que no, el passat 27 de juny vam sortir 
al carrer. Ens vam manifestar conjuntament amb 
trenta entitats de Terrassa per dir el que sí que 
volem, exigim i urgeix: un nou model de produc-
ció, basat en un nou desenvolupament. Un model 
que anteposi els interessos de la ciutadania, amb 
respecte per les diversitats, el medi ambient, la 
justícia social, l’equitat i la solidaritat.
Ens vam manifestar per legitimar les nostres veus 
per cridar ben fort que tenim dret a tenir drets, i 
que els seus guanys, la seva avarícia i les seves 

La gent de CCOO és 
gent solidària

Davant la pandèmia que estem patint i les seves conseqüències, que 
han fet augmentar les famílies que necessiten ajuda alimentària i pro-
ductes d’higiene, CCOO, amb la col·laboració de la Creu Roja de Terras-
sa, ha fet una campanya urgent de recapte d’aliments i productes bàsics.
La campanya va tenir dos punts de recollida: un, a la manifestació 
que es va convocar a Terrassa el 27 de juny, amb la reivindicació “Un 
acord per rescatar les persones, els treballs i els salaris”, i l’altre, als 
locals de CCOO.
Volem agrair la solidaritat de totes les persones que hi heu participat, 
així com la tasca de recollida que ha fet la Secció Sindical de CCOO 
de l’Hospital Universitari General de Catalunya.
Així fem un aplaudiment per a totes les persones que reclamen i con-
quereixen drets, però que també saben que hi ha moments en què la 
solidaritat obrera és imprescindible.
Gràcies!  

retallades ens han portat a la ruïna sanitària i de cures per falta de recursos econòmics i humans, des-
nonaments, malnutrició infantil, atur i precarietat laboral… A més, han negat el present i el futur al jovent, 
han maltractat les persones dependents i immigrades, han augmentat les violències masclistes i han fet 
minvar l’esperança de vida de les persones amb rendes més baixes. Les seves retallades —és a dir, els 
seus beneficis— HAN PRECARITZAT LES NOSTRES VIDES.
Per tot això ens vam manifestar, per demanar un acord per rescatar les persones, els treballs i els 
salaris. Gràcies a totes les persones que vau omplir la rambla de Terrassa i gràcies a la generositat i el 
compromís de les companyes Amanda Alonso i Mariona Tomàs i el company Jordi Dueso, periodistes 
del Canal Terrassa, que van fer la lectura del manifest. 
Les nostres vides, el nostre capital.  
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Durant tota la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 s’ha  visibilitat molt la 
feina de les treballadores i treballadors 
del sector sanitari, i també la feina de les 
treballadores geriàtriques de les resi-
dències. És necessari i està molt bé que 
sigui així, que aquests sectors, vinculats 
directament amb la salut i les cures, tin-
guin el reconeixement que es mereixen. 

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) són les treballadores familiars i les auxiliars de la llar que rea-
litzen tasques d’atenció al domicili de persones grans i de persones dependents. Les ajuden amb les 
tasques domèstiques, les aixequen del llit, les dutxen, els preparen els àpats, els fan la compra, els 
netegen les llars, etc. Les treballadores dels SAD han estat durant aquests mesos al peu del canó 
i no han deixat la seva feina. Han estat un exemple de professionalitat i de dedicació en l’ajuda i 
l’assistència de gent que sovint no tenen cap altre suport. I aquestes treballadores també mereixen un 
reconeixement públic.
El SAD és un servei de titularitat pública. Està gestionat pels ajuntaments o pels consells comarcals, 
però la tendència d’anys enrere d’externalitzar els serveis públics va portar al fet que els SAD passes-
sin a ser gestionats indirectament per empreses privades i, cada vegada més, per grans empreses 
(OHL, Acciona, Clece, etc.). El fruit d’aquesta gestió indirecta ha estat la precarització de les relacions 
laborals i el distanciament progressiu de les administracions respecte de les condicions laborals de les 
plantilles. I és indubtable que aquesta precarització té repercussió directa en la qualitat del servei. No 
per falta de dedicació de les treballadores, sinó per manca de mitjans, males planificacions, desregu-
lació horària, etc.

Desprotegides
Tota aquesta situació s’ha posat de manifest durant la crisi sanitària viscuda en aquests mesos. Les 
treballadores s’han trobat realitzant la seva feina sense els equips de protecció individuals suficients i 
sense protocols clars que permetessin portar a terme la seva feina en termes de seguretat. Seguretat 
per a la treballadora i també per a les persones usuàries. Les empreses van reaccionar molt tard, 
sense posar mitjans suficients i sense establir un canal continu de comunicació amb les delegades de 
prevenció. I les administracions no s’han comportat com a titulars del servei. No han exercit una tasca 
de control sobre les empreses i, en massa ocasions, han 
menystingut les crides que realitzaven les treballadores 
davant de la passivitat de les empreses.
Són essencials. Sense aquestes treballadores la nostra 
gent gran i dependent no tindria una vida digna. Són 
empatia, dedicació, esforç i estima per a la gent que 
cuiden. Però les empreses i les administracions han 
de tenir clar que no són invisibles. Tenen dret a unes 
condicions de treball dignes i a treballar amb seguretat 
i sense riscos. 

Són essencials, no són invisibles

Primera línea

La Rosana Blanco és 
treballadora del Servei 
d’Atenció Domiciliària 
del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i 
delegada de CCOO.
Va néixer al País Basc. 
Va estudiar EGB, BUP, 
puericultura, primers 
auxilis i salvament i so-
corrisme a la Federació 
Biscaïna. També va ser 
voluntària de la Creu Roja. 
Per circumstàncies laborals del seu pare, amb la 
seva família es van traslladar fins a Barcelona. El 
canvi no va ser fàcil, però la Rosana es va inte-
grar ràpidament i va començar a aprendre cata-
là. Va compatibilitzar els estudis amb una feina 
a mitja jornada a El Corte Inglés. Després d’una 
temporada va tenir l’oportunitat de dedicar-se a 
allò que més li agradava: la cura de nadons.  
Al cap d’uns anys es va casar i va formar la seva 
pròpia família, amb dos fills. Va haver de deixar 
de treballar per cuidar-los. Era impossible poder 
conciliar. Quan els fills van començar a anar a 
l’escola bressol es va reincorporar al món laboral, 
concretament al Departament de Qualitat d’una 
empresa del sector de l’automoció. L’empresa es 
va deslocalitzar i va acabar per perdre la feina. 
Alhora passava a ocupar-se ella sola dels dos fills 
petits, amb la qual cosa va haver de reinventar-
se i ampliar les possibilitats de trobar un lloc de 
treball al més aviat possible.
Va trobar una oferta laboral en el sector de l’ajuda 
domiciliària. Allò li va recordar una mica els seus 
inicis en el món de la cura de les persones, però 
també va descobrir que era un sector desconegut 
per a la majoria de la societat. 
La Rosana reconeix que l’ajuda domiciliària té un 
important component vocacional, però malgrat 
això no té el reconeixent suficient, sobretot per 
part de les institucions i les administracions. La 
Rosana, de profundes conviccions feministes, ho 
atribueix al fet de ser un sector feminitzat. 
Durant la crisi sanitària provocada per la COVID-19 
la Rosana ha estat a primera línia fent una feina 
essencial, però, com la resta de les seves compa-
nyes, s’ha sentit invisible. 

Carles Manzanares 
Secretari general de l’FSC
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Servei d’Atenció Domiciliària
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Un cop més hem vist com els treballs essencials 
són invisibles per a la societat i els pitjor retribuïts. 
La pandèmia de la COVID-19 ha tornat a posar de 
manifest les contradiccions d’aquesta societat: es 
tracta, normalment, de treballs externalitzats, però 
vitals, que es converteixen en treballs invisibles i 
infravalorats per la societat. Parlem del sector de 
la neteja, que és essencial per poder realitzar 
qualsevol activitat, i de moltes altres feines, com 
les de seguretat, manteniment, transport, recollida 
i tractament de residus a més d’un llarg etcètera. 

Ja podem tenir els millors centres mèdics o els 
millors professionals, però sense la important tas-
ca realitzada per les treballadores de la neteja, el 
centre no pot funcionar. Parlem de treballadores, 
ja que és un sector altament feminitzat i amb una 
alta parcialització involuntària, com a reflex de la 
societat patriarcal. Parlar de dona i de precarietat 
laboral és parlar de dos conceptes que van lligats, 
i que permeten afirmar que la precarietat té rostre 
de dona. Les dones tenen més dificultats per ac-
cedir  a un lloc de treball en l’actualitat, a causa 
d’estigmes socials, culturals, sostres de vidre i 
terres enganxifosos, i quan ho fan, és amb menys 
garanties de tenir estabilitat laboral.

La precarietat no és nova, ja que el capitalisme 
sempre ha intentat abaratir més i més la mà 
d’obra, per poder, així, ofegar més i més la classe 
treballadora i obtenir una major plusvàlua. El sis-
tema capitalista es beneficia de la discriminació, 
del masclisme social, de la domesticació i del pa-
triarcat, per segmentar el mercat laboral i social, 
i per generar treballadores que cobrin salaris de 
misèria, marcant una relació indissociable amb 
la construcció de les classes socials, relacionant 
sexe i classe social. 

Discriminació per rao de gènere
En aquest escenari, la negociació col·lectiva pren 
gran importància. Cal tenir en compte que els rols 
de gènere, que tenen el seu origen en la divisió 
sexual del treball, són els primers generadors de 
discriminació. Això passa al sector de la neteja, en 
què, per les connotacions socials de gènere que 
té, ja que és un sector majoritàriament de dones, 
les treballadores són considerades netejadores, 

La neteja, el treball invisible

Primera línea

Carles Sala Cabañero
Secretari general de Construcció i Serveis

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

és a dir, peons. En el cas dels homes, però, tot 
i ser minoria en aquest sector, solen tenir la ca-
tegoria professional de vidrier, que es considera 
categoria d’especialista i que implica un sou més 
alt. Això suposa un biaix de gènere, com a resul-
tat dels diferents nivells de segregació per raó de 
sexe que es donen quan hi ha una decantació cap 
a un col·lectiu per raó del seu sexe que fa que l’un 
o l’altre estigui o bé infrarepresentat o bé suprare-
presentat. Aquesta situació és fruit de la mentalitat 
capitalista neoliberal dominant, i, en aquest con-
text, els canvis legislatius forçats per la incidència 
del sindicalisme de classe prenen gran importàn-
cia, com pot ser amb l’Acord interprofessional de 
Catalunya. En aquest sentit, ha quedat demostrat 
que les normes en contra de la discriminació i a 
favor de la igualtat que emmarquen la negociació 
col·lectiva a l’hora de negociar convenis col·lectius 
queden en una declaració d’intencions sobre el 
paper si no hi ha un sindicalisme al darrere que 
vetlli pel compliment d’aquestes mesures.

Reivindicació que ve de lluny
Aquesta batalla al sector de la neteja no és nova. 
Ja han passat tretze anys des de les campanyes 
reivindicatives i les acampades a la plaça de Sant 
Jaume, en què vam reivindicar els 1.000 € men-
suals i el reconeixement del treball. Avui seguim 
reivindicant la visibilització i el reconeixement so-
cial de la neteja així com de tants altres treballs 
que són invisibles als ulls de la societat i, en es-
pecial, de l’Administració. Al llarg de tota aques-

ta pandèmia el personal de la neteja ha estat en 
primera línia en la lluita contra el coronavirus, fent 
una feina fonamental als hospitals, els CAP, les 
residències i els centres de treball, la qual cosa 
evidencia que ha format part del personal essen-
cial en la lluita contra aquesta pandèmia i que ho 
continua sent. L’Administració ha decidit reconèi-
xer el sobreesforç dels treballadors i treballadores 
essencials durant aquesta crisi sanitària, però 
només ha tingut en compte el personal propi, de 
manera que n’ha exclòs tots aquells treballadors 
i treballadores externalitzats que, tanmateix, hi 
han estat igual d’exposats realitzant treballs vitals. 
Per això, el passat mes de juny des de CCOO de 
Construcció i Serveis vam fer un seguit d’actes 
reivindicatius per visibilitzar i reivindicar la impor-
tància dels treballadors i treballadores invisibles, i 
que van culminar el 25 de juny amb actes a tots 
els hospitals i centres mèdics de Catalunya.

Per poder fer efectiu un canvi de paradigma so-
cial que ens situï com a pioners en la defensa dels 
drets humans i l’erradicació de les violències és 
necessari apujar el sòl salarial i generar moviments 
a l’alça per a tothom, per tal d’estrènyer la bretxa  
salarial, repartir millor la riquesa i estimular, així, 
una economia de progrés. En això rau la impor-
tància d’organitzar-se sindicalment en un sindicat 
de classe i la importància de fer-ho amb CCOO. 
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Mai el pagament d’un plus o d’una millora serà rebut amb tanta indig-
nació. L’anunci oficial d’aquest reconeixement la va fer el Govern de la 
Generalitat just després de saber que el seguiment dels casos d’infecció 
pel virus SARS-CoV-2 s’havia adjudicat a dit a l’empresa Ferrovial.

Després de l’enrenou que va suscitar aquesta adjudicació milionària, des del 
Departament de Salut de la Generalitat es va llançar la notícia del pagament 
quasi immediat del premi que feia la Generalitat a través del seu departament 
als professionals implicats en la lluita contra aquest virus.

El Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
de personal, disposa les quantitats que seran abonades. Per als professionals 
de l’Institut Català de la Salut (ICS) són les següents:

Premi de reconeixement: 
la paga de la discriminació i la discòrdia

PERCENTATGE DE TREBALL PRESENCIAL

<  50 % 50 % - 80 % >  80 %

Personal facultatiu 1.000 euros 1.200 euros 1.350 euros

Personal d’infermeria 800 euros 1.000 euros 1.150 euros

Personal resident facultatiu 700 euros 800 euros 1.000 euros

Personal resident d’infermeria 500 euros 600 euros 800 euros

Personal tècnic sanitari (TSS i TCAI) 350 euros 450 euros 500 euros

Resta de personal 350 euros 400 euros 450 euros

El personal de la sanitat concertada de Catalunya (Conveni SISCAT), SEM i 
transport sanitari concertat serà compensat amb quantitats equivalents.

Ja tenim el conflicte creat, però encara hi ha més cosa. Hem de tenir en comp-
te el tant per cent que hem estat lluitant contra la COVID-19, la qual cosa no-
més és determinada per l’empresa, i tracta exactament igual els professionals 
de primera línia que els que ho han fet via teletreball.

Dit tot d’una manera entenedora, sembla que segons el decret llei de la Gene-
ralitat alguns professionals s’hi han implicat més que d’altres. Pot ser perquè 
uns hi han posat més ganes? La resposta és no.

Decisió unilateral
La Generalitat ha decidit, unilateralment i sense negociar-ho amb els agents 
socials, o potser amb la connivència de les patronals del sector sanitari, dife-
renciar per categories l’exposició que han tingut tots i cadascun dels professio-
nals a la COVID-19. El resultat és que les dones que netegen els centres hos-
pitalaris hi estan menys exposades que la resta de categories, tot i compartir 
espais a l’hora de desenvolupar la seva feina. Això és totalment fals: tothom 

ha donat tot el que podia donar i ha estat exposat al mateix contagi. Les di-
ferències salarials s’han de negociar als pactes d’empresa o equivalents, i als 
convenis col·lectius, i no en l’exposició a un agent altament infecciós.

g Què hauria passat si algú de la cadena no hagués fet correctament la 
feina? Doncs que hauríem fracassat i s’hauria produït una fallada de tot el 
sistema de salut.  

g I què passa amb els professionals de la sanitat privada i els professionals 
que treballen als hospitals de les mútues d’accidents de treball, que han estat 
combatent el virus SARS-CoV-2 amb malalts derivats de la sanitat pública i/o 
concertada? No existeixen.

Les seves patronals ja han negociat el preu dels llits amb l’Administració, però 
sembla que els seus professionals no hi hagin estat exposats (ni facultatius ni 
infermeres ni cap altre professional). 

g Hauria suportat la xarxa de salut pública aquest embat sense els llits 
d’aquesta altra sanitat? La resposta és no.

La Generalitat ha fet una discriminació tant per les categories com pels sec-
tors de la sanitat en què treballen els diferents professionals. 

Les grans oblidades han estat les residències de la tercera edat. Per al per-
sonal que hi treballa la Generalitat també ha determinat una compensació per 
reconèixer-ne la implicació.

El personal de l’Administració de la Generalitat (això vol dir només de les 
residències públiques? No ho sabem) que hi hagi donat suport i el personal 
que hagi estat prestant serveis efectius majoritàriament de manera presencial 
percebran una gratificació de productivitat.

Aquí no sabem si només és el personal de les residències públiques, si és 
el personal amb places concertades amb l’Administració o qualsevol altre 
d’adscrit a una altra fórmula, ja que hi ha residències privades amb un nom-
bre concret de places concertades o públiques. En no existir cap tipus de 
negociació o d’acord amb els agents socials, desconeixem l’abast del que 
s’interpreta en el decret llei.

Primera línea

Auxiliar de geriatria
Personal d’atenció directa a persones amb discapacitat
Coordinador/a
Metge/essa
Diplomat/ada en Infermeria

900 euros

Altres categories 500 euros
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Residències per a persones amb discapacitat, 
un sector oblidat 

Sindicat Intercomarcal d’Educació 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest 
la realitat del sistema residencial a casa nostra. La 
classe política, gran part de l’opinió pública i una 
majoria de la ciutadania considera alarmant la si-
tuació viscuda a les residències de la gent gran. 

Tanmateix, no se n’ha parlat tant ni ha tingut 
cap ressò mediàtic la preocupant situació que 
s’ha patit a les residències per a persones amb 
discapacitat. La precarietat de recursos amb què 
s’ha fet front a la malaltia, al nombre de persones 
afectades i al nombre de defuncions ha estat sig-
nificativa.

Gestió poc transparent 
Aquesta situació, però, no ha estat resultat de la 
casualitat, la mala sort o qualsevol altre factor ex-
tern sobrevingut: ha estat el resultat d’una gestió 
poc transparent i de les condicions laborals defi-
cients de les plantilles d’aquest sector. 

La subvenció de les residències de persones amb 
discapacitat no deixa de ser una opció d’estalvi 
pressupostari per part de les administracions pú-
bliques. 

Un estalvi que continua recaient directament en 
els treballadors i treballadores i en les persones 
que en són usuàries.  

Per això, davant aquesta dura realitat, des de 
CCOO considerem que cal passar de l’actual 
forma de subvenció a les empreses privades que 
presten serveis a les persones amb discapacitat 
a la forma de concert o contracte programa, de 
manera que quedi clar on, quan i com es distri-
bueixen els diners públics destinats al sector.

També cal que dins la fórmula de concert o con-
tracte programa els salaris del personal passin a 
la forma de pagament delegat, per posar fi, així, 
als dotze anys de congelació salarial per als tre-
balladors i treballadores del sector. 

Així mateix, cal una nova definició de les planti-
lles tipus i dels grups professionals, d’acord amb 
la normativa laboral actual. Cal definir la jornada 
de treball per donar resposta a les necessitats de 
les persones usuàries i per permetre, també, la 
conciliació de la vida laboral i la familiar dels tre-
balladors i treballadores del sector.

Primera línea

Juan Carlos Delgado 
Secretari general de Sanitat

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

En aquest cas, no sabem quins professionals cobraran aquest reconei-
xement. 

La Generalitat ha discriminat tot el personal que ha treballat d’una mane-
ra o d’una altra per combatre la infecció per la COVID-19, sense tenir en 
compte cap criteri que no fos o bé les diferents categories professionals 
o bé altres criteris de dubtosa interpretació, gràcies a no tenir en compte 

els representants legals de tots aquests professionals. Ho han fet única-
ment per tenir contents alguns sectors, discriminant la resta, i ho fan amb 
diners públics, que pertanyen als mateixos treballadors i treballadores, ja 
que encara arrosseguem retallades de salaris i de pagues de vacances, o 
pujades pendents de poder negociar, com la pujada del 0,25 % del 2019, 
entre d’altres. 

Gràcies als màxims responsables polítics i sanitaris hem aconseguit tenir 
tota la sanitat catalana i el personal de les residències de la tercera edat 
enfadats per una paga discriminatòria.

La COVID-19 no ha discriminat a l’hora d’afectar d’una manera o d’una altra 
la població. La Generalitat sí que discrimina els seus professionals. 

CCOO vol i exigeix un servei d’atenció a les per-
sones amb discapacitat que respongui als reptes 
de la societat del segle XXI. Per això hem instat el 
Govern de la Generalitat i la patronal del sector, 
Dincat, a posar fi a aquesta situació insostenible 
tant per a les persones usuàries com per als tre-
balladors i treballadores del sector. 
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Cal defensar la indústria
En els últims mesos, ja sigui pels efectes de la pandèmia en alguns casos o per motius ben dife-
rents en d’altres, la indústria pateix una situació complicada a les nostres comarques.  
 Un dels conflictes que tenim sobre la taula en aquests moments és el de Phibo-Dental i Phibo 
CAD-CAM dues empreses afectades per la crisi de Dentix que estan en concurs de creditors i que 
presenten dos ERO que afecten 120 treballadors i treballadores.
 També tenim altres plantilles que, tocades per l’efecte Nissan, passen penúries, com és el cas de 
Sintermetal. La direcció de l’empresa pretén presentar un ERO i deixar sense feina 200 famílies.
 I què podem dir de Nissan? La decisió de la multinacional pot deixar sense feina més de 3.000 
treballadors i treballadores.   
 Així mateix, hem de lamentar la nefasta decisió presa per la direcció de l’empresa Continental. 
Aquesta, encaparrada a tancar el centre de treball de Rubí, no té cap conflicte ètic a l’hora de 
destruir més de 750 llocs de treball.
 L’escenari és greu i preocupant. Des del sindicat estem en lluita i ens mostrem amatents. I a banda 
de portar a terme accions, taules de negociacions, vagues…, també estem exigint a les administra-
cions que aportin solucions amb caràcter d’urgència. 
Calen polítiques reals per salvaguardar la indústria a les nostres comarques i al nostre país. La 
indústria és un sector cabdal, vital. I si volem tenir una economia robusta i que no s’ensorri, o que 
l’ensorrin en un tres i no res, el sector industrial s’ha de defensar amb voluntat política i amb com-
promisos reals. 

Josep Rueda
Secretari general d’Indústria de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Accidents mortals a les mines del Bages que es 
podrien haver evitat
Hem patit dos accidents mortals a la mineria po-
tàssica del Bages. Dos companys de la mina de 
Sallent de l’empresa Montajes Rus han perdut la 
vida treballant. I és molt dur saber que aquests 
accidents es podien haver evitat. Només calia que 
la direcció de l’empresa i l’autoritat laboral no ha-
guessin omès les nostres advertències i recoma-
nacions en matèria de seguretat.

 Corpresos per les dues pèrdues, en senyal de 
denúncia i de dol, el passat dia 30 de juny vam 
organitzar una jornada de vaga a les mines de Sa-
llent. El nostre lema és “Més seguretat a la mina”. 
Aquesta vaga també va ser secundada pels com-
panys i companyes de les empreses ICL i Monta-
jes Rus. I, com no podia ser d’una altra manera, 
va tenir un seguiment del 100 %.

Fruit d’aquesta jornada de vaga i de la gravetat 
de la situació vam demanar una reunió amb el vi-
cepresident de la Generalitat, el senyor Pere Ara-
gonès. Una reunió que ens va permetre traslladar 

a la Generalitat totes les nostres 
reivindicacions en matèria de 
seguretat. També, però, ens va 
servir per manifestar, un cop 
més, la nostra disconformitat i 
denúncia amb la política de sub-
contractació que la direcció de 
l’empresa ICL està portant a ter-
me des de fa molt de temps. Una 
subcontractació que no aporta 
res més que precarietat i inseguretat.

Malauradament, l’empresa ha pres la pitjor deci-
sió que es podria prendre en aquests moments. 
No invertirà en seguretat per poder donar conti-
nuïtat a l’explotació de la mina, no. L’empresa 
ha decidit deixar a l’estacada els treballadors de 
Montajes Rus i ha comunicat el tancament de 
l’explotació de les mines de Sallent. La conse-
qüència d’aquesta fatídica decisió és la situació 
en què deixa centenars de companys de les sub-
contractes.

Exigim a la direcció d’ICL que entomi respon-
sabilitats i que treballi per trobar una sortida per 
als treballadors. Exigim a l’empresa un pla de 
recol·locació per a aquests companys i compan-
yes que s’hi han deixat la salut, i alguns, la vida, 
treballant a les mines de Sallent.

Volem traslladar, un cop més, la nostra solidaritat, 
el nostre condol i el nostre escalf a la família i a 
les amistats de tots dos companys.  Josep Rueda

La vaga  a les mines de Sallent per reclamar més seguretat va tenir 
un seguiment del 100 %
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Consulta les bases de les promocions a :
https://ventajas.atlantis-segurso.es/ccoo/

https://ventajas.atlantis-segurso.es/ccoo/

