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editorialTot a punt per a la celebració del 
12è Congrés de CCOO de Catalunya, 
els dies 21, 22 i 23 de maig

Les paraules de Humphrey Bogart a Ingrid 
Bergman a Casablanca  eren tota una afirmació 
del despropòsit que significava ser en un món 
diferent del que era real i que inevitablement 
els envoltava. Doncs això exactament és el que 
està passant a Catalunya amb les dificultats de 
constituir un nou govern estable i efectiu. Des 
d’abans de la pandèmia estem en constant pro-
visionalitat en la direcció i la gestió política de 
Catalunya: primer, amb un govern del president 
Torra esgotat des de feia molt de temps, i ara, 
amb un estira-i-arronsa entre Junts per Catalun-
ya i Esquerra Republicana per investir un presi-
dent, amb el fantasma d’una nova convocatòria 
d’eleccions sobrevolant el país. És inadmissible 
el que està tenint lloc. No és possible que els in-
teressos polítics o les estratègies d’uns quants 
estiguin passant per sobre de les necessitats ex-
tremadament urgents de milions de persones. És 
intolerable que els que tenen la clau per formar 
un govern a Catalunya ignorin que cal donar res-
posta de manera urgent i inajornable a la pobre-
sa que pateixen centenars de milers de catalans i 
catalanes, a la gestió que cal fer dels diners que 
arriben d’Europa per a la reconstrucció social i 
econòmica del país, a la reindustrialització amb 
cara i ulls per aturar la sagnia de destrucció que 
està patint el nostre sector industrial… Deia 
Francesc-MarcÁlvaro a La Vanguardia que aques-
ta situació política a Catalunya estava provocant 
una indiferència corrosiva de la ciutadania res-
pecte als seus representants polítics i les seves 
institucions. Això és el pitjor que li pot passar a 
un sistema democràtic, i obre la porta als populis-
mes tòxics amb resultats que ja coneixem. CCOO 
no vol noves eleccions, el sindicat vol un govern 
efectiu que posi al davant de tot les persones. Ens 
mereixem respecte.  

‘El món 
s’esfondra i tu i jo 
ens enamorem’

Podreu seguir tot el congrés en directe pel canal de 
YouTube de CCOO de Catalunya
Tot preparat per a la celebració del 12è Congrés de CCOO de Catalunya, que tindrà lloc 
a l’Auditori del Fòrum de Barcelona els dies 21, 22 i 23 de maig i que podreu seguir en 
directe a través del canal de YouTube de CCOO de Catalunya. El lema del congrés és «La 
força dels treballs». 

El congrés, que es farà amb totes les mesures 
de seguretat i salut per evitar contagis, co-
mençarà el divendres 21 de maig a les 15.30 
hores. Aquella tarda tindrem la presentació de 
l’informe balanç, a càrrec del secretari gene-
ral, així com també les diferents intervencions 
institucionals i socials. Durant el segon dia, el 
dissabte 22 de maig, serà el moment de les 
votacions de les diferents candidatures dels 
òrgans de direcció i també de les interven-
cions internacionals. Finalment, el tercer dia, 
el diumenge 23 de maig, podrem escoltar 
els discursos d’Unai Sordo, secretari general 
de CCOO, i del secretari general de CCOO de 
Catalunya escollit en aquest congrés, càrrec 
que amb tota probabilitat recaurà en Javier 
Pacheco, únic candidat amb més de 10.000 
avals presentats. El congrés finalitzarà cap a 
les 14.15 hores.

Al congrés, hi assistiran 651 delegats i dele-
gades, que arriben a aquest esdeveniment 
després de centenars d’assemblees i troba-
des deliberatives així com congressos territo-

rials i sectorials, els quals han aplegat milers 
d’afiliats i afiliades al nostre sindicat. 

La cultura com a protagonista
Durant tot el congrés podrem gaudir d’un 
bon nombre d’experiències culturals que 
impregnaran l’esdeveniment d’un segell es-
pecial amb el qual CCOO de Catalunya vol 
destacar el seu compromís amb la cultura, 
molt colpejada per la crisi dela COVID-19. Ac-
tuacions musicals, teatrals i poètiques, entre 
d’altres, expressaran també allò que sempre 
ha estat CCOO des de la seva fundació. 

Aquest congrés presenta una novetat impor-
tant des del punt de vista de la sostenibili-
tat ecològica. Les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle seran compensades de 
manera certificada a partir de la regeneració 
d’una zona boscosa de Catalunya malmesa 
per grans incendis forestals. Aquesta pràctica 
ambiental té l’objectiu de contribuir ala lluita 
contra el canvi climàtic i de transmetre aques-
ta necessitat al si dels centres de treball.  

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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Gran participació a la vaga de neteja 
als centres sanitaris i sociosanitaris 
d’àmbit de Catalunya
CCOO valora molt positivament la vaga de 
neteja als centres sanitaris i sociosanitaris 
d’àmbit de Catalunya que es va dur a terme 
el 30 d’abril amb una molt alta participació 
per part de les treballadores i treballadors 
de la neteja,majoritàriament, dels centres 
sanitaris i sociosanitaris de tot Catalunya. 
Ha estat un èxit, tot i els desproporcionats 
serveis mínims establerts per la Generalitat 
de Catalunya, els quals CCOO ha recorregut 
judicialment per abusius. 
Amb la mobilització es reivindicava i s’exigia 
la gratificació abonada al personal sanitari 
i sociosanitari per part de la Generalitat de 
Catalunya. El col·lectiu de netejadores i els 
seus representants seguiran cridant a la 
mobilització fins que les seves reivindicacions 
siguin escoltades i complertes.
Ja n’hi ha prou de ser treballadores invisibles 
per a la Generalitat de Catalunya: són essencials 
i ara toca complir. 

CCOO rebutja l’ERO presentat per Fico 
Transpar

Mobilització a l’Hospitalet contra el tancament 
de l’Acadèmia Cultura
Les famílies, treballadores i treballadors, alum-
nes i exalumnes, i CCOO es continuen mobi-
litzant per exigir la continuïtat de l’Acadèmia 
Cultura. Recordem que aquest centreescola-
ritza 340 alumnes del districte de Collblanc- la 
Torrassa, una zona amb un greu problema de 
dèficit de places escolars que s’estén a tota la 
ciutat de l’Hospitalet. El seu tancament provo-
caria un increment de les ràtios als altres cen-
tres propers i l’acomiadament de més de 30 
treballadores i treballadors. El passat 27 d’abril 
es van lliurar 3.700 signatures al Departament 
d’Educació per demanar que revoqués la re-

Milers de persones surten als carrers de tot 
Catalunya per reclamar els seus drets
Milers de persones s’han concentrat a tot Cata-
lunya amb motiu del Primer de Maig, dia dels 
treballadors i les treballadores, amb el lema “El 
país està en deute amb la classe treballadora. 
Ara toca”. Unes 3.000 persones es van concen-
trar a Barcelona, 300 a Lleida, 500 a Girona, Ta-
rragona i Terrassa,i 150 a Tortosa.
Ho han fet en concentracions i manifestacions 
estàtiques, respectant les mesures sanitàries 
per evitar contagis de coronavirus, i amb la 
derogació de la reforma laboral, la implantació 
d’un sistema de pensions dignes i l’augment 
del salari mínim interprofessional (SMI) com a 
principals reclamacions. Aquí teniu algunes de 
les imatges destacades de la jornada, amb què 
el sindicat i la gent treballadora han tornat als 
carrers un Primer de Maig. 

Mobilitzacions a H&M contra l’ERO salvatge presentat
Davant l’ERO salvatge i desproporcionat plan-
tejat per H&M a Espanya, amb el tancament de 
30 botigues i l’acomiadament de més de 1.000 
persones, des de CCOO i la UGT s’ha planificat 
una escalada conjunta de mobilitzacions en 
paral·lel al procés de negociació, que finalitza 
el proper diumenge, 23 de maig.
El passat 1 de maig CCOO va iniciar les mobi-
litzacions per fer visible el conflicte d’H&M a les 
diferents manifestacions del Primer de Maig 
arreu de l’Estat. Les convocatòries posteriors 
han inclòs concentracions, aturades parcials 
i vaga de manera esglaonada per pressionar 
H&M a fi que canviï la seva actitud a la mesa, 

doni garantia de mecanismes d’ocupabilitat 
que redueixin de manera important el nom-
bre de persones afectades, ofereixi unes con-
dicions d’indemnització que permetin adhe-
sions voluntàries i garanteixi el seguiment del 
procés de transformació amb la participació de 
la plantilla. 

solució de tancament, contra la qual també 
s’ha presentat un recurs d’alçada. 
La pressió ha fet que, en les darreres hores 
s’hagi obert la porta a una solució satisfactòria 
que premetria la continuïtat de l’escola. 

Primer de Maig

Les treballadores i treballadors de Fico Trans-
par (Viladecavalls), del Grup Ficosa, s’estan 
mobilitzant des de fa uns dies contra l’ERO 
d’extincions que ha presentat l’empresa per 
acomiadar 22 persones de la plantilla. El co-
mitè d’empresa ha convocat durant aquest 
mes diverses jornades de vaga de 24 hores 
en defensa dels llocs de treball.
CCOO d’Indústria segueix exigint a la 
direcció de Fico Transpar la retirada de 
l’expedient, ja que considera que les causes 
que al·lega l’empresa no estan justificades. 
CCOO denuncia que la multinacional Pana-
sonic, a la qual pertany Ficosa, està aprofi-
tant la situació conjuntural de crisi derivada 
de la pandèmia per acomiadar part de la 
plantilla de Fico Transpar i seguir desman-
tellant aquesta societat. 

Acció Jove protesta contra el nou 
decret d’universitats
Acció Jove de CCOO de Catalunya, junta-
ment amb l’AEP,CGT Catalunya, DocsLluita 
i Front d’Estudiants de Catalunya van con-
vocar una mobilització el passat 6 de maig 
per reclamar que el reial decret de creació 
d’universitats sigui paralitzat i que hi hagi 
una participació de la comunitat universi-
tària en l’elaboració de la llei orgànica del-
sistema universitari (LOSU), impulsada pels 
ministres Castells i Celaá. La mobilització 
va consistir en una concentració a la Secre-
taria d’Universitats i Recerca que duia per 
lema“Davant la seva crisi, #AlCarrer6M”. 
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Manifestació per la reindustrialització de Nissan

El passat dijous, 13 maig, les treballadores i tre-
balladors de Nissan van tornar a sortir al carrer 
per exigir una alternativa industrial sòlida i esta-
ble que permeti donar resposta a la pèrdua de 
llocs de treball i de teixit industrial que suposa el 
tancament de les plantes de Nissan a Catalunya.
La manifestació va sortir des de davant del 
Departament d’Indústria de la Generalitat 
(passeig de Gràcia, cantonada amb l’avinguda 
de la Diagonal) i va anar fins a la Delegació del 
Govern estatal a Catalunya. 
Amb aquesta mobilització, que va comptar 
amb tot el suport de CCOO, volen exigir la 

CCOO convoca concentracions en defensa 
dels llocs de treball a BBVA
El dia 6 de maig va començar el procés for-
mal de les negociacions de l’acomiadament 
col·lectiu de 3.800 persones a BBVA. 
Tant el nombre esgarrifós d’afectacions com 
les vergonyoses condicions de sortida ofer-
tes pel banc fan presagiar una negociació 
molt dura i complicada. És per això que la 
representació sindical, formada per CCOO i la 
majoria de la representació legal de les per-
sones treballadores, ha convocat, de manera 
unitària, mobilitzacions de la plantilla que es 
produiran al llarg d’aquest mes de maig. 

No descarten altres tipus d’accions més con-
tundents, en cas que l’empresa segueixi man-
tenint aquesta actitud irrespectuosa amb la 
plantilla, tan allunyada d’una voluntat nego-
ciadora. 
Les properes concentracions es convoquen 
avui dilluns, 17 de maig, a les 18 h, a quinze 
ciutats, entre les quals es troben les de Cata-
lunya: Barcelona (pl. d’Antoni Maura, 6),  Giro-
na (pl. del Marquès de Camps, 6), Lleida (ram-
bla de Ferran, 30) i Tarragona (rambla Nova, 
58-60). 

Va tenir lloc el passat dijous, 13 de maig, des del Departament d’Indústria fins a la Delegació del Govern

màxima implicació de les administracions en 
la mesa de reindustrialització de Nissan per 
buscar un projecte industrial seriós i de futur 
que garanteixi la màxima ocupació possible. 
Una garantia que ara mateix no ofereixen les 
propostes que hi ha sobre la taula.
CCOO d’Indústria de Catalunya va fer una 
crida a totes les persones que treballen a les 
empreses proveïdores i auxiliars de Nissan a 
sumar-se a aquesta manifestació, ja que el 
projecte de reindustrialització també ha de 
donar cobertura a les persones que formen 
part de la cadena de valor de Nissan. 

Amb aquest preacord es redueix el volum de persones 
afectades de 52 a 44

S’arriba a un principi d’acord a Bic Graphic

El comitè d’empresa i la direcció de BIC Graphic, 
de Tarragona, han arribat a un principi d’acord 
sobre l’ERO amb el qual s’ha reduït el volum 
de persones afectades i es prioritza el criteri de 
voluntarietat per acollir-se a l’expedient. CCOO 
valora positivament el preacord, amb el qual 
també s’han pactat unes condicions de sortida 
per sobre de les que marca la normativa vigent.
Amb aquest acord es redueix el nombre de 
persones afectades per l’expedient de 52 a 44. 
D’aquestes 44, es potenciaran les sortides no 
traumàtiques, mitjançant prejubilacions volun-

tàries de persones que tenen més de 58 anys, 
mitjançant un conveni especial amb la Segu-
retat Social, i l’empresa els pagarà un comple-
ment de fins al 85 % del salari.
En matèria econòmica, s’ha pactat una indem-
nització equivalent a la de l’acomiadament im-
procedent (entre 45 i 33 dies per any treballat), 
més una suma de 400 euros per any treballat, 
amb un mínim de 2.000 euros i un màxim de 
5.700 euros.
Aquest preacord s’ha assolit gràcies a la pressió 
de la mobilització de la plantilla, que haurà de 

ratificar-lo. Amb aquest acord queda descon-
vocada la vaga prevista per als dies 14, 17 i 18 
de maig. 
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CCOO de Catalunya realitza, amb motiu del seu 12è Congrés, una 
enquesta sobre opinions i actituds polítiques de la seva afiliació
L’enquesta demostra un alt grau de con-
sens sobre les propostes del sindicat

Els resultats de l’Enquesta sobre opinions i ac-
tituds sociopolítiques de l’afiliació de CCOO 
de Catalunya, realitzada en el marc del 12è 
Congrés del sindicat, palesen que el conjunt 
de les persones afiliades mostra una alta par-
ticipació en altres entitats i organitzacions, 
especialment de solidaritat i cooperació, i es-
portives. 
Les preocupacions principals són l’atur i la 
precarietat, molt per sobre de la resta, segui-
des per la salut, l’educació, la desigualtat, el 
canvi climàtic i l’accés a l’habitatge. 
Els afiliats i afiliades consideren molt majo-
ritàriament que hi ha hagut avenços, però 
lents, en la igualtat entre dones i homes. Les 
dones són més crítiques pel que fa a la veloci-
tat de l’evolució en aquesta matèria. Prioritzar 
la lluita contra la bretxa salarial és la mesura 
que té més suport entre les que promouen la 
igualtat de gènere. 
Amb relació a la qualitat de l’ocupació, la me-
sura amb més suport és la que demana endu-

rir la persecució del frau i la penalització, via 
cotitzacions, dels contractes precaris. També 
té un suport molt alt la reclamació de la millo-
ra dels serveis públics d’ocupació. 
Hi ha un consens molt alt (al voltant del 90 
%) amb el fet que els serveis públics (salut, 
educació i socials) s’han de proveir i gestionar 
directament des de l’Administració pública. 
També té un resultat molt alt l’acord amb la 
idea que cal garantir la qualitat del treball en 
el sector de les cures. 
La garantia per part de l’Estat que tothom 
sense recursos tingui el mínim per viure amb 
dignitat és una de les demandes amb més 
suport. 
Pel que fa a l’habitatge, la proposta 
d’augmentar el parc d’habitatge de lloguer 
és la que aplega més suport, però entre les 
persones joves destaca el suport a la limitació 
dels preus del lloguer. 
Té molt suport també la idea que cal protegir 
els treballadors i treballadores dels riscos in-
herents al canvi productiu. 
Es rebutja majoritàriament tant condicionar 
l’accés als serveis de ciutadania de la pobla-

ció d’origen estranger a la situació legal com 
prioritzar-lo per a qui tingui nacionalitat es-
panyola. 
L’afiliació amb més antiguitat és la que més 
s’identifica amb els valors i les propostes del 
sindicat.
L’afiliació de CCOO de Catalunya es mani-
festa diversa i plural pel que fa a les afinitats 
polítiques, amb una clara orientació cap a 
l’esquerra.
En els segments d’afiliació més jove és on hi 
ha més insatisfacció amb la política. Ho mani-
festen en les preocupacions i en les opcions 
d’afinitat política. 
Quant a l’estatus polític de Catalunya, la pri-
mera opció és l’Estat federal (41,8 %), seguida 
de l’Estat independent (27,9 %), la comunitat 
autònoma (21,9 %) i la regió d’Espanya (7,3 %).
Hi ha un suport àmpliament majoritari a la 
celebració d’un referèndum per decidir sobre 
la relació de Catalunya amb Espanya. El 67 % 
de l’afiliació hi està molt o bastant d’acord, da-
vant un 18,2 % que hi està en desacord.
El document sencer amb els resultats de 
l’enquesta, el podeu trobar en aquest enllaç. 

CCOO lamenta profundament la mort del seu 
històric sindicalista de Sabadell Lluís Casanovas
L’històric sindicalista Lluís Casanovas i Riera ha 
mort a l’edat de setanta-set anys. El nostre esti-
mat Lluís va néixer a Barcelona l’any 1944. Va ser 
un gran sindicalista i també, durant un temps, 
va fer de capellà. Va desenvolupar la seva tasca 
en l’àmbit dels joves, en l’entorn obrer i en els 
moviments de cooperació a Sabadell.

En Lluís va estudiar Filosofia i Teologia al Semi-
nari de Barcelona. L’any 1967 es va traslladar a 
Sabadell, on va entrar en contacte amb CCOO i 
va participara reunions i manifestacionsaixí com 
a la fundació del Centre de Joves del Poblenou 
de la Salut. Es va ordenar capellà el 1969 als ba-
rracons del barri, els quals es feien servir com 
a església. Com a capellà obrer, va aprofundir 
en la seva participació social, sindical i política. 
Paral·lelament a la seva tasca de capellà, perla 
qual va renunciar a rebre qualsevol remuneració 
econòmica, es guanyava la vida fent classes de 

Geografia i Història en una acadèmia, i a les nits 
col·laborava voluntàriament a l’Escola Obrera 
del carrer de Sant Quirze de Sabadell. Més en-
davant va canviar les classes pel treball manual 
adiverses empreses del metall, del transport idel 
sector tèxtil i químic, on va participar en accions 
reivindicatives que el van portar a ser acomia-
dat en diverses ocasions. L’any 1973 va deixar de 
ser capellà per casar-se, tot i que va continuar 
treballant socialment en la mateixa línia. L’any 
1983 va aprovarles oposicions de conserge a 
l’Ajuntament de Sabadell, on va treballar en di-
verses funcions fins al 2008, any en què es va ju-
bilar. Durant vint anys va ser delegat de CCOO al 
Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Sabadell, 
i va portar a terme de manera conjunta i partici-
pativa amb la resta de la plantilla una gran tasca 
per obtenir millores salarials i socialsaixí com per 
endegar un treball solidari. 

Vinculat a moviments de cooperació, va ser 
responsable durant molts anys de la Fundació 
Pau i Solidaritat, i també va col•laboraramb la 
Fundació Sabadell Solidari.

Actualment participava en la coordinadora Un 
Altre Món és Possible i era afiliat a la Federació 
de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalun-
ya. Va participar en la Comissió Promotora de la 
Universitat Popular de Sabadell i en la fundació 
de l’Entesa per Sabadell. 

L’any 2012 va rebre la Medalla al Treball Presi-
dent Macià de la Generalitat de Catalunya. La 
seva pèrdua ha colpit la família de CCOO. Mai 
no l’oblidarem. 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-afiliacio-2021.pdf
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- ODI
+RESPECTE
+TOLERÀNCIA

LGTBI-fòbia

El 17 de maig del 1990, l’Organització Mun-
dial de la Salut va eliminar l’homosexualitat 
de la llista de malalties mentals. Aquesta fita 
històrica per al col·lectiu LGTBI va donar lloc 
al Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia. No 
obstant això, hem hagut d’esperar vint-i-nou 
anys més perquè la transsexualitat estigui 
descatalogada oficialment com a trastorn i 
encara queda un llarg camí perquè a les per-
sones trans els sigui reconeguda totalment la 
seva dignitat.

En l’entorn laboral, aquesta situació s’agreuja. 
És de vital importància exigir mecanismes 
d’ocupabilitat per a persones LGTBI, especial-
ment per a persones trans, perquè pateixen 
un altíssim índex de desocupació.

A l’Estat espanyol i a Catalunya, els delictes 
d’odi contra persones per la seva orientació 
sexual, identitat o expressió de gènere es 
compten per centenars, segons l’Observatori 
contra l’Homofòbia i les Xarxes contra l’Odi, de 
la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans 
i Bisexuals. El discurs d’odi de la ultradreta 
agreuja l’estigma i l’exercici de la violència en-
vers les persones LGTBI. És alarmant que el 
discursos d’odi arribin als espais institucionals 
a través de partits postfeixistes. 

No deixarem de denunciar les agressions pro-
vocades per l’odi a la diversitat sexual i de gè-
nere a tot el món. Aquestes agressions ocorren 
tant en el nostre entorn com en els més de 
setanta estats on es criminalitza l’orientació 
sexual. Segons l’últim informe ILGA (federació 
mundial que aplega 1.705 organitzacions de 
166 països que lluiten per la igualtat de drets 

humans per a les persones LGTBI), 30 països 
criminalitzen els col·lectius LGTBI amb fins 
a vuit anys de presó; 27 països els penalitzen 
amb entre deu anys de presó i la cadena per-
pètua, i d’altres, com Iran, Somàlia o Nigèria, 
els poden imposar fins i tot la pena de mort.

No podem permetre que els estereotips, els 
prejudicis i l’estigmatització passin per so-
bre dels drets de les persones. Per això, ara i 
sempre, hem de seguir amb la lluita contra 
l’LGTBI-fòbia i la serofòbia amb la veu ben alta.  

Avui, 17 de maig, és un dia per denunciar les 
actituds d’odi i violència contra el col·lectiu 
LGTBI. Trenquem el silenci, trenquem-lo amb 
la nostra veu, el llenguatge universal que ens 
dona aire i expressió oberta en la diversitat 
dels colors i els sentiments positius.

CCCO de Catalunya manté el compromís de 
continuar treballant, integrant l’impuls de 
l’Àmbit LGTBI, pel reconeixement dels drets 
de les persones de la comunitat LGTBI en el 
treball i per les transformacions polítiques 
que mereix una societat inclusiva i respectuo-
sa de la diversitat sexual i  de la seva ciutada-
nia. 

CCOO de Catalunya vol tenir un paper pro-
tagonista i determinant en l’erradicació de 
l’LGTBI-fòbia, generant espais de debat i pro-
movent posicionaments ètics.

MANIFEST DEL 17 DE MAIG, DIA CONTRA L’LGTBI-FÒBIA

#stopLGTBIfobia

Lluitem contra l’LGTBI-fòbia, 
avui i sempre!


