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editorialAcord per prorrogar els ERTO fins al 
30 de setembre, el qual posa fi a la 
incertesa i beneficia centenars de 
milers de persones treballadores

CCOO de Catalunya ens vam empren-
yar molt quan ens van comunicar que 
el nou president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, no vindria al nostre congrés, 
que se celebrava el mateix cap de set-
mana en què ell era elegit al Parlament. 
Va ser descortès i així li va fer saber el 
nostre secretari general, Javier Pacheco.
Pocs dies després, però, el president ha 
volgut posar les coses al seu lloc i ha 
decidit visitar personalment la nova Co-
missió Executiva del sindicat en la seva 
reunió setmanal i recollir de primera mà 
les propostes de CCOO de Catalunya 
des del punt de vista econòmic, laboral 
i polític, en un moment que és clau per 
fixar les bases per a la reconstrucció de 
Catalunya postpandèmia. 
Amb aquest gest, el president deixa clar 
el paper fonamental que té la prime-
ra força sindical de Catalunya i un dels 
agents socials més importants del nos-
tre país en la configuració de la Catalun-
ya que ha de treballar per no deixar nin-
gú enrere. Una tasca que no és gens fàcil 
i que necessita molts consensos, treball 
en comú, complicitats i compromisos de 
tots els agents socials i polítics del nos-
tre país. Així sí, president.  

El president 
Aragonès a CCOO

• CCOO celebra l’acord assolit per prorrogar els ERTO 
perquè assegurarà el manteniment de milions de llocs 
de treball.

• CCOO qualifica aquest acord de positiu, si bé es podia 
haver aconseguit amb el mateix nivell de protecció per 
a les persones afectades pels ERTO i amb un menor 
consum de fons públics, amb una estructura més equi-
librada d’exoneracions per a les empreses.

CCOO es felicita perquè, finalment, s’ha asso-
lit, com era imprescindible, un acord per pro-
rrogar les mesures d’escut social fins al 30 de 
setembre a través del V Acord social en defen-
sa de l’ocupació. No obstant això, lamentem 
que el Govern hagi dilatat tant en el temps la 
presentació d’una proposta que permeti con-
ciliar posicions, considerant que s’ha generat 
una incertesa indesitjada i injustificada a cen-
tenars de milers de treballadores i treballado-
res, però també a les empreses.

Els continguts de l’acord, els podeu trobar en aquest  enllaç

En qualsevol cas, la consecució d’aquest nou 
resultat positiu del diàleg social permet man-
tenir la cobertura de protecció per als sectors 
més afectats per la pandèmia, les persones en 
ERTO en tota la seva extensió i les persones 
amb contractes fixos discontinus, durant un 
nou període, fins al 30 de setembre. També 
contribueix, de nou, a mantenir l’ocupació 
i a situar-nos en el millor escenari possible 
per afrontar la recuperació econòmica lliga-
da a la superació de la pandèmia. Mantenir 
l’ocupació i facilitar la reactivació de l’activitat 
econòmica en una situació extraordinària ha 
requerit un important esforç, que ara es pro-
rroga per un nou període.

CCOO considera que aquest preacord contri-
bueix a mantenir una xarxa social que ha per-
mès conservar l’ocupació i les empreses, però 
ara cal posar en marxa un pla d’ocupació que 
permeti recuperar els llocs de treball perduts 
durant la crisi. 
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El president Aragonès visita CCOO de Catalunya

El Molt Honorable President de la Generalitat, 
Pere Aragonès, ha visitat la seu nacional de 
CCOO de Catalunya. L’ha rebut Javier Pache-
co, secretari general de CCOO de Catalunya, 
acompanyat de la Comissió Executiva. 
Javier Pacheco ha agraït al president el gest 
simbòlic envers la classe treballadora que es 
reflecteix en la visita al primer sindicat del país 
quan fa just una setmana de la seva investi-
dura. Alhora ha expressat la seva preocupació 
pels grans problemes laborals i socials que cal 
afrontar. “Són temps de política amb majús-
cules”, ha declarat Javier Pacheco. CCOO de 
Catalunya ha fet arribar al president l’anàlisi 
de la realitat catalana i les propostes per a la 
reconstrucció nacional i social de Catalunya 
que s’han elaborat en el seu 12è Congrés, fa 
just una setmana. 
Esperem del nou Govern una acció decidida 
per superar els efectes provocats per la pandè-
mia, per impulsar la recuperació de l’economia 
i per revertir les retallades socials, que han cau-
sat una desigualtat creixent. Preservar la salut 
de les persones i protegir les seves condicions 
de treball han de ser actuacions prioritàries. 
És necessari reforçar els serveis públics com 
una aposta de país. “Dins d’aquesta estratè-
gia, corregir la gestió del sistema d’atenció a 
la dependència és urgent i, per això, instem el 
Govern a iniciar immediatament les converses 
per crear l’Institut Català de la Dependència”, 
ha proposat Javier Pacheco.

Prestacions suficients
El Govern té també l’obligació de garan-
tir prestacions suficients per a les més de 
200.000 persones sense cap ingrés. Cal redi-
mensionar la renda garantida de ciutadania i 
fer-la complementària de l’ingrés mínim vital.

La pandèmia ha posat en relleu que el treball 
és imprescindible per mantenir la vida. S’ha 
d’omplir de contingut el marc català de rela-
cions laborals i socials, i això ha d’anar acom-
panyat d’un reconeixement efectiu del paper 
dels interlocutors socials representatius. La con-
certació i el diàleg social han de ser instruments 
imprescindibles, tal com reconeix la Llei de par-
ticipació institucional, que ha de ser completa-
ment desplegada i aplicada. En aquest sentit, 
Pacheco ha remarcat que “l’objectiu principal 
del diàleg social ha de ser la regulació i el con-
trol de les noves formes de treball basades en 
l’explotació i en la manca de responsabilitat. No 
es pot admetre la pobresa laboral. Els salaris 
han de ser suficients i el model d’ocupació ha 
de deixar enrere la precarietat”. 
Cal posar en primer terme, per justícia, però 
també com a única estratègia econòmica via-
ble per al país, el treball digne de les persones 
joves i la igualtat real entre homes i dones.
El primer gran repte del Govern és confe-
gir i aprovar uns pressupostos que aprofi-
tin els fons de la Unió Europea i els límits 
d’endeutament actual per utilitzar-los de 
manera estratègica i no només conjuntural. 
CCOO no acceptarà projectes no negociats ni 
que els diners serveixin per pagar acomiada-
ments o que vagin directament al compte de 
beneficis de les empreses. Cal condicionar-
los a desenvolupar projectes sostenibles, a 
mantenir l’ocupació i a corregir desequili-
bris territorials i sectorials. La democràcia ha 
d’entrar a les empreses.
La sortida de la crisi necessita fer front als 
grans reptes que tenim per davant, com la 
digitalització i la lluita contra el canvi climàtic. 
Seria un error perdre de vista la necessitat de 
fer polítiques globals que incloguin el curt, el 

mitjà i el llarg termini, i per això cal recupe-
rar la participació i el control públic i social 
dels sectors estratègics. És necessari garantir 
el control democràtic, polític i social de les 
decisions sobre l’ús i la disposició de les TIC, 
la intel·ligència artificial (IA) i els algoritmes. 
És urgent la recuperació de la sobirania in-
dustrial amb un nou Pacte nacional per a la 
indústria i la reformulació del turisme al país. 
L’educació i la formació contínua tenen un 
paper fonamental per aconseguir transicions 
justes, així com l’hauria de tenir en la cohesió 
i en la justícia social. És necessari també un 
esforç pressupostari en aquest sentit i en tots 
els nivells educatius, així com en el compro-
mís amb la llengua catalana. 

Drets socials i nacionals 
Per impulsar l’economia i les polítiques socials 
hem de tenir institucions d’autogovern pres-
tigioses i amb el caràcter democràtic reforçat. 
Per això CCOO de Catalunya assegura que cal 
fer avançar els drets socials i nacionals de ma-
nera simultània. El nou Govern ha d’entomar 
el conflicte polític de relació entre Catalunya i 
Espanya a través de la negociació i el pragma-
tisme, sabent que cal aconseguir un model 
de finançament coherent i suficient. És cab-
dal l’alliberament dels líders polítics i socials 
presos per entomar un diàleg efectiu. Tal com 
hem resolt al nostre congrés, qualsevol forma 
jurídica té el suport de la nostra organització. 
En aquest sentit, en el debat sobre el possible 
indult per part del Govern de l’Estat, CCOO 
denunciem l’oposició frontal de la dreta, que 
vol mantenir als carrers la polarització política 
per càlculs electorals. 
El model actual de globalització, condicionat 
fortament per poders no democràtics, neces-
sita la cooperació institucional en tots els ni-
vells d’articulació democràtica per donar una 
millor resposta a les necessitats de la gent. 
També de portes endins, a Catalunya li fa fal-
ta una estructura institucional renovada que 
articuli, coordini i doni eficiència a l’acció dels 
diferents nivells de l’Administració i el Govern. 
CCOO de Catalunya manté el compromís, 
com ho ha fet històricament, per sumar es-
forços i teixir aliances per a la reconstrucció 
nacional i social de Catalunya. Per això pro-
posa un pacte nacional per a la reconstrucció 
de l’estat del benestar. És necessari construir 
un fort escut social que barri el pas a la ultra-
dreta i lluitar contra la xenofòbia, l’homofòbia, 
l’aporofòbia, el masclisme… En definitiva, cal 
fer un dic al feixisme. 
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Vaga a Renfe Viatgers per la 
manca de plantilla
La falta de plantilla a l’empresa pública 
Renfe a Catalunya fa impossible prestar 
un servei de qualitat desitjable per a les 
persones viatgeres. Per aquest motiu, el 
Sector Ferroviari de CCOO de Catalunya 
va convocar una jornada de vaga el pas-
sat 25 de maig a causa de l’immobilisme 
de l’empresa davant de les reivindicacions 
dels treballadors i les treballadores, i en 
garantia del servei que es presta a la ciu-
tadania.
La principal demanda de CCOO és 
l’augment de la plantilla. A Catalunya, la 
falta de personal en el col·lectiu de l’àrea 
comercial, tant a estacions i trens com a 
centres de gestió, qüestiona la qualitat 
d’un servei essencial per a la ciutadania 
molt deteriorat des de fa temps. Aquesta 
qualitat, a més, s’ha vist agreujada per la 
pandèmia actual, la qual cosa provoca la 
inseguretat d’usuaris i usuàries i persones 
treballadores, que conviuen amb un frau 
desmesurat, actes vandàlics, agressions, 
etc. A més, la càrrega de treball està so-
bredimensionada a la majoria dels llocs 
de treball. Això impedeix oferir un servei 
de qualitat tan fonamental com és la mo-
bilitat diària que ha de realitzar gran part 
de la gent treballadora.  

Nova mobilització a Correos 
contra el seu desballestament

Els comitès de Nissan convoquen noves 
mobilitzacions en complir-se un any de 
l’anunci del tancament de la multinacional

Divendres, 28 de maig, va fer un any que Nis-
san va anunciar el tancament dels centres de 
treball de la Zona Franca, Sant Andreu de la 
Barca i Montcada i Reixac, una decisió que su-
posa la pèrdua de milers de llocs de treball. Fa 

Després de setmanes de dures 
negociacions i d’importants mo-
bilitzacions, el passat 25 de maig 
s’ha signat l’acord del procés 
d’acomiadament col·lectiu de 
l’empresa H&M.
Això ha estat possible perquè s’ha 
complert l’objectiu prioritari, que 
era una reducció rellevant del 
nombre de persones afectades 
per extincions directes, concre-
tament, de 1.066 a 349. S’ha esta-
blert, així, com a criteri prioritari la 
voluntarietat i unes bones condicions de sortida de la companyia per a les persones afectades 
per aquest ERO, amb la qual cosa s’han evitat sortides traumàtiques.
Aquest acord no hauria estat possible sense el seguiment massiu per part de la plantilla de les 
vagues convocades i sense el treball incansable dels membres de la taula de les organitzacions 
signants i de la representació legal dels treballadors i treballadores en el seu conjunt. 

Acord en l’ERO d’H&M 

més d’un any que les treballadores 
i treballadors de Nissan i de les 
seves empreses auxiliars estan en 
lluita contra aquesta decisió, una 
lluita que no s’acabarà fins que 
s’aconsegueixi una reindustrialitza-
ció que doni resposta a la pèrdua 
de teixit industrial i d’ocupació que 
suposa la marxa de Nissan.
Per aquesta raó, els comitès 
d’empresa de Nissan van convocar 
una nova mobilització divendres 
passat, coincidint que fa un any de 

l’anunci del tancament i que el conflicte en-
cara no s’ha resolt. Els comitès van convocar 
una aturada de la producció a tots els centres 
afectats, durant la qual la plantilla es va con-
centrar per exigir la reindustrialització. 

El passat 26 de maig va tenir lloc una 
manifestació rodada i una concentració 
de delegats i delegades de CCOO 
i UGT a Barcelona per denunciar el 
desballestament de Correos i per exigir 
al Govern que incorpori el servei postal 
públic a l’agenda per a la recuperació del 
nostre país.
CCOO no dona suport a les polítiques que 
està implementant la direcció de Correos, 
amb el seu president Juan Manuel Serra-
no al capdavant. En efecte, aquestes com-
porten un clar debilitament de l’empresa 
pública, que sembla preparar el terreny 
per a la seva futura privatització i la del 
servei públic postal que té encomanat 
com a prestació assequible i accessible 
per al conjunt de la ciutadania. 
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Pensionistes de CCOO es mobilitzen contra la bretxa digital 
de les entitats bancàries
L’empitjorament del servei ofert per les entitats bancàries al conjunt 
dels territoris és evident i s’ha anat agreujant durant els darrers anys. 
Des de CCOO estem comprovant que els bancs han canviat les nor-
mes d’atenció a les persones fins a imposar un sistema que exclou 
aquelles que no tenen capacitat per utilitzar les noves tecnologies.
Primer es van restringir horaris d’atenció al públic i es va passar a oferir 
l’ús del caixer amb l’ajut d’un empleat o empleada. Més tard es van 
remetre les persones usuàries directament als caixers, sense cap tipus 
d’ajuda. Un aspecte rellevant és que cada vegada hi ha més munici-
pis sense sucursal bancària. Les persones pensionistes i jubilades de 
CCOO consideren que aquesta pràctica de les entitats bancàries no 
contribueix al bon tracte cap a la gent gran ni a una gestió de qua-
litat. Al contrari, es posa de manifest la deshumanització de l’atenció 
d’aquestes entitats i una evident manca de sensibilitat. 
CCOO reivindica el dret d’aquests col·lectius a escollir lliurement el tipus 
de servei més adient per a les seves necessitats i per a les seves condicions 
personals, cosa que resulta perfectament assumible per part d’empreses 
amb gran disponibilitat de recursos tècnics, humans i econòmics.

Reivindicacions
Davant d’aquesta situació, el Sindicat Intercomarcal de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf de-

nuncia la deshumanització de l’atenció de les entitats bancàries cap al 
col·lectiu de gent gran i fa les reivindicacions següents: 
a Que es revisin els protocols a fi de recuperar una atenció persona-

litzada i amb qualitat de servei.
a Que sigui el personal de l’entitat bancària el que acompanyi les 

persones a l’hora de realitzar una gestió. 
a Que s’aprovi una normativa que garanteixi l’atenció als veïns i veï-

nes dels municipis que s’han quedat sense sucursal bancària. 

Per aquestes raons, i amb l’objectiu que es reverteixi aquesta situació, 
CCOO ha organitzat diferents actes de protesta, arreu de Catalunya, 
davant diferents oficines bancàries. 

Mobilitzacions importants a CaixaBank i al BBVA contra 
els acomiadaments massius anunciats

Aquests dies estan tenint lloc mobilitzacions importants de tre-
balladors i treballadores del sector financer davant dels anuncis 
d’acomiadaments massius a CaixaBank i a Bankia, per una banda, i al 
BBVA, per una altra. Al voltant de 12.000 llocs de treball estan en joc per 
les retallades de plantilla plantejades per la fusió, a CaixaBank, i per la 
reestructuració, al BBVA, amb el tancament massiu d’oficines. 
Ambdós casos són perversos, ja que les dues entitats, a través de 
Bankia o de Caixa Catalunya, van rebre quantitats ingents de diner 
públic per evitar el seu enfonsament, i ara només es posa el negoci 

i els interessos especulatius per davant de qualsevol altra consi-
deració. Ha estat de traca l’anunci de la direcció de CaixaBank de 
triplicar-se el sou, mentre anuncia acomiadaments massius. Aco-
miadaments que han rebut el rebuig dels sindicats i del mateix 
Govern de l’Estat.
Les negociacions estan obertes en ambdues entitats, sense avenços 
significatius en els darrers dies. Mentre, no es descarten més mobilitza-
cions i jornades de vaga com a mostra de protesta per l’immobilisme 
de les direccions.  
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La intervenció de CCOO aconsegueix garantir la continuïtat de 
l’Acadèmia Cultura i de tots els llocs de treball

Dos mesos després de l’anunci del tancament 
de l’escola Acadèmia Cultura, la seva conti-
nuïtat s’ha solucionat definitivament.
Les mobilitzacions per part de la comunitat 
educativa del centre van començar a principis 
de març i immediatament va haver-hi una in-
tervenció de l’ajuntament amb l’arquebisbat i 
el Departament d’Educació que, malaurada-
ment, no va aconseguir revertir la situació. 

El sindicat fonamental
És a la segona meitat de març quan CCOO 
s’involucra en aquest conflicte a petició dels 
treballadors i treballadores, que fins a aquell 

moment no havien trobat 
cap organització que els plan-
tegés una solució. CCOO ens 
vam implicar a fons per evi-
tar el tancament d’un centre 
que obligaria a reubicar més 
de 340 alumnes, amb la qual 
cosa s’incrementarien encara 
més les sobreràtios a la zona 
i es deixaria a l’atur 35 tre-
balladores i treballadors. En 
aquests dos mesos de treball, 

hem realitzat interlocucions amb el departa-
ment, sense èxit. Hem aconseguit anar a l’una 
amb l’ajuntament i acompanyar les famílies i 
les persones treballadores en la mobilització. 
Com a sindicat vam presentar una queixa da-
vant el Síndic de Greuges i un recurs d’alçada 
contra la resolució de cessament d’activitat 
del departament, hem organitzat concentra-
cions davant del Departament d’Educació i de 
l’Acadèmia Cultura, hem participat en la reco-
llida de signatures al barri i les hem estès a al-
tres centres educatius concertats… I tot això, 
ho hem fet sempre en absoluta unitat amb la 
comunitat educativa del centre.

Preinscripció al centre de formació de persones 
adultes de CCOO del 21 al 29 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un conveni de 
col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.

— Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
— Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius 

de grau superior (PPACFGS).
— Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a l’ACTIC, que 

acrediten oficialment les competències digitals. Els cursos de 
COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també es poden cursar a distància.

— Anglès (nivells 1, 2 i 3).
— Castellà (nivells 1, 2 i 3).
— Català (nivell 1).

El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit 
professional i personal.
L’oferta formativa per al curs 2021-2022 és la següent:

Acampada de pressió
Finalment, el 10 de maig es va iniciar una 
acampada davant el Departament d’Educació 
que va forçar la negociació del sindicat amb el 
conseller, amb qui es va acordar la reunió de 
màxim nivell a l’ajuntament del dijous 13 de 
maig. En aquesta reunió es va assolir el com-
promís polític de totes les parts per allargar el 
concert educatiu un any més i iniciar el tras-
pàs del centre a la Generalitat. L’endemà les 
parts ens vam tornar a trobar per solucionar 
les dificultats econòmiques entre la titularitat 
i la propietat de l’edifici. L’acord va donar pas 
a la intervenció de la Generalitat per inspec-
cionar l’edifici i es va signar el nou contracte 
de lloguer. 
La titularitat ha demanat a la Generalitat 
que es faci càrrec del centre a partir del curs 
2022-2023 i caldrà decidir, juntament amb 
l’ajuntament, l’emplaçament definitiu del 
centre.
Els objectius plantejats per CCOO a l’inici del 
conflicte s’han aconseguit completament: el 
centre romandrà obert, 340 alumnes conti-
nuaran escolaritzats i es mantindran tots els 
llocs de treball. 

Per al curs 2021-2022, la preinscripció serà del 21 al 29 de juny.
Per a més informació, consulteu el web del CFA Manuel Sacristán. 
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Juny de 2021
Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

SABA - BAMSA 
Avantatges i descomptes a la xarxa d’estacionaments. Rotació i estades puntuals: 
7 % de descompte (nomes amb Via T). Abonaments mensuals: fins a un 15 % de 
descompte. Vals d’horaris (de 30 minuts fins a 12 hores): 5 % de descompte.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/saba-bamsa/

SALA FÈNIX - Barcelona
Preu de l’entrada a qualsevol espectacle: 10 euros a la taquilla i 10,80 euros si es compra en 
línia, amb el codi DESCOMPTECCOO.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/sala-fenix-associacio-la-ira-teatro/

SALA VERSUS GLÒRIES - Barcelona
Preu de l’entrada: 12 euros (venda a la taquilla o reserva per telèfon o adreça electrònica).
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/sala-versus-glories/

TEATRE AQUITÀNIA - Barcelona
Descompte del 20 % a totes les funcions si es compra l’entrada a la taquilla. 
Per fer la reserva, vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/teatre-aquitania/

TEATRE GAUDÍ - Barcelona
Descompte del 25 % en els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/teatre-gaudi-barcelona/

TEATRE JOVENTUT - L’Hospitalet
25 % sobre el preu de l’entrada (dues localitats per carnet).
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/descomptes/teatre-joventut/

TEATRE POLIORAMA - Barcelona
Descomptes del 15 % al 20 %, segons l’espectacle.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/teatre-poliorama/

TEATRE DEL RAVAL - Barcelona
Descompte del 20 % a la taquilla per la compra de dues entrades presentant el carnet 
d’afiliació. Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/teatre-del-raval/

HCG SERVICIOS SANITARIOS - Barcelona
Oferta PROVA D’ANTÍGENS COVID-19: 30 euros (per fer viatges o per motiu de feina).
Vegeu-ne més informació a: 
Horta / Nou Barris: www.ccoo.cat/descomptes/hcg-servicios-sanitarios-horta-nou-barris/
Sants / Les Corts: www.ccoo.cat/descomptes/hcg-servicios-sanitarios-sants-les-corts/

Teatre

Aparcaments

Prova d’antígens

http://www.ccoo.cat/descomptes/saba-bamsa/
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https://www.ccoo.cat/descomptes/teatre-joventut/
http://www.ccoo.cat/descomptes/teatre-poliorama/
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https://estudis.uoc.edu/ca/graus/administracio-direccio-empreses/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/prevencio-riscos-laborals/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/direccio-gestio-recursos-humans/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/dret-ciencies-politiques/analisi-resolucio-mediacio-conflictes-socials-politics/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/economia-empresa/gestio-recursos-humans-laborals-relacions/presentacio



