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editorial

Fa molts anys que CCOO defensa i proposa 
la formació professional, i en especial l’FP 
dual, com una aposta fonamental per al 
nostre mercat de treball, el teixit empresa-
rial i les sortides laborals del nostre jovent. 
L’FP és la pota educativa que calia presti-
giar per desembussar la via del batxillerat i 
atacar de manera efectiva l’abandonament 
escolar. Ha costat, però la societat ja s’ha 
adonat que per la via de l’FP molts nois i 
moltes noies troben una pista molt in-
teressant per entrar en el mercat de tre-
ball amb una formació adient per cobrir 
llocs de treball de qualitat que necessiten 
les empreses i els sectors de producció. 
CCOO fa temps que deia que mancaven 
places d’FP a Catalunya, que el Departa-
ment d’Educació no apostava realment 
per aquesta via i que això era una errada 
estratègica. I ara que l’FP ja està agafant el 
prestigi que calia, ara el nostre país no està 
preparat per absorbir tota la demanda de 
places que el nostre jovent ha demanat per 
a aquest curs 2021-2022. El mateix síndic 
de greuges parla d’un dèficit que supera les 
26.000 places i el Departament d’Educació 
no té capaltra solució que augmentar les 
ràtios d’alumnes i saturar les aules. Sens 
dubte estem assistint a la vulneració del 
dret a l’escolarització i l’equitat de milers 
de joves. Si fa temps que teníem clar que 
l’FP és un element estratègic per a la nostra 
societat i la nostra economia, com és que 
no s’han pres les mesures adequades per 
afrontar aquest repte? Això fa ràbia.   

El drama de 
la formació 
professional

CCOO de Catalunya demana a les 
administracions mesures urgents i valentes 
per donar solucions a la factura elèctrica i 
garantir l’accés al subministrament bàsic a 
les persones vulnerables

El preu de 
l’electricitat, un 
dret bàsic per a 
la nostra mane-
ra de viure, ha 
escalat en els 
últims mesos, i 
ho ha fet amb 
més intensitat 
en les últimes 
setmanes, fins 
a uns nivells 

inassumibles que estan posant en 
risc moltes economies familiars i empreses, 
i que afecten notablement el creixement de 
l’IPC.
L’augment dels costos del gas, dels drets 
d’emissió de CO2 i que per efecte de la pandè-
mia els preus de l’any passat fossin excepcio-
nalment baixos ha suposat un encariment del 
preu de l’electricitat sobre els del 2020 molt 
important. Però hi ha altres factors d’aquesta 
pujada que tenen a veure amb l’estructura i 
el funcionament del mercat majorista diari 
de l’electricitat sobre els quals CCOO està re-
clamant des de fa temps la necessitat d’una 
reforma profunda. I la nova estructura de la 
factura, mal explicada, ha afegit més confusió 
a aquest fet. 
La resposta del Govern de l’Estat ha estat, de 
moment, conjuntural, rebaixant la fiscalitat i a 
mig termini amb la reducció del beneficis ob-
tinguts per la generació amb centrals i parcs 
anterior als 2005 . El Govern ha de prendre 
decisions immediatament per evitar que la 
població i les empreses esdevinguin captives 
d’un mercat injust, governat per empreses 
que fan prevaldre els seus beneficis empre-
sarials i que condicionen les prioritats davant 
una necessitat social essencial.

Guanys extres per a les companyies
Cal canviar el sistema actual de fixació de 
preus, cosa que suposa entre 800 i 1.000 mi-
lions de guanys “caiguts del cel” per a les grans 
companyies en detriment de les famílies i les 
pimes. El principi que s’ha d’aplicar ha de ser 
el de remuneració a les centrals segons els 
costos reals de l’electricitat generada. Sobre si 
això és possible segons la normativa europea, 
a l’article 5 de la Directiva 944/2019 s’explicita 
que els poders públics poden actuar en la 
fixació de preus per protegir consumidors 
vulnerables. Cal explorar aquesta via per ac-
tuar sobre el mecanisme de fixació del preu. 
També hi ha marge per revisar si alguns dels 
costos inclosos en la tarifa elèctrica han de ser 
assumits d’una altra manera. Si ha de ser mi-
tjançant els pressupostos generals cal que, com 
ja assenyala l’Agència Internacional de l’Energia, 
s’incrementi l’aportació dels combustibles fòs-
sils al fons per la sostenibilitat del sistema elèc-
tric mitjançant l’augment de les taxes. 
Cal accelerar la sortida de les centrals de gas 
del mercat elèctric, ja que són molt més cares. 
Per això s’han de desenvolupar ràpidament les 
energies renovables, i com més ràpid es faci 
abans obtindrem resultats en reduir emissions, 
però també en la factura. El retard que patim a 
Catalunya en aquest sentit és molt preocupant 
i, a banda de la pèrdua d’oportunitats indus-
trials i d’ocupació que suposa, tindrà impacte 
en el preu que pagarem per l’electricitat. I és 
que la que vingui de lluny serà més cara. Cal 
que el Govern superi l’actual paràlisi i que pla-
nifiqui una transició energètica ambiciosa. 

Un bé molt car
En tot cas, a curt i a mitjà termini l’electricitat 
no tornarà a ser un bé barat. Per l’encariment 
dels combustibles fòssils, que són minvants 
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CCOO desconvoca la vaga als 
supermercats de Glovo 

CCOO realitza la tradicional ofrena floral 
al monument de Rafael Casanova en el 
marc de la Diada Nacional de Catalunya
Després que l’any passat es fes un parèntesi 
amb motiu de la pandèmia del coronavirus, 
enguany CCOO de Catalunya ha tornat a par-
ticipar en els actes de la Diada Nacional de 
Catalunya, l’11 de Setembre. Conjuntament 
amb la UGT es va realitzar la tradicional ofre-
na floral al monument de Rafael Casanova. 
L’acció també va tenir per objectiu demanar 
al Govern de la Generalitat polítiques socials 
per millorar les condicions de vida de les per-
sones que viuen i treballen a Catalunya i per 
lluitar contra la pobresa. 
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 
Catalunya, va encapçalar la delegació del sin-
dicat i també va participar en l’homenatge a 
Salvador Allende, que, com és tradicional, va 

tenir lloc a la plaça de Barcelona que porta 
el nom del dirigent xilè assassinat per forces 
militars colpistes l’11 de setembre del 1973. 
CCOO va participar també en molts altres ac-
tes convocats arreu de Catalunya amb motiu 
de la Diada. 

CCOO de Catalunya inaugura l’Espai 
Assemblea amb un acte i una tarda de 
portes obertes
Demà dijous, 16 de setembre, CCOO de Ca-
talunya realitzarà la inauguració del nou Es-
pai Assemblea de la seva seu central, a la Via 
laietana, 16, de Barcelona, amb un acte que 
tindrà lloc en el marc d’una tarda de portes 
obertes. 
L’acte començarà a les 17 hores i comptarà 
amb les intervencions de Dolors Llobet, se-
cretària d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO 
de Catalunya; d’Ada Colau, alcaldessa de Bar-
celona, i de Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya. 

També hi haurà una actuació musical i es po-
drà visitar l’exposició “Història de dues ciutats: 
la Barcelona obrera i la Via Laietana”. 

A conseqüència de l’èxit sense precedents 
de la primera jornada de vaga convocada 
per CCOO de Catalunya als supermercats 
de Glovo, aquesta setmana ja han tingut 
lloc els primers contactes amb l’empresa. 
Glovo ha posat sobre la taula la contrac-
tació indefinida directa per a tots els re-
partidors i repartidores dels supermercats. 
Aquesta era una de les principals reivindi-
cacions que va portar la plantilla a convo-
car la vaga.
CCOO analitzarà la continuïtat dels con-
tactes amb Glovo i farà un seguiment 
d’aquesta contractació proposada amb 
l’objectiu d’assegurar que cap treballador 
o treballadora es quedi fora. 
Davant aquesta situació, CCOO va des-
convocar la vaga dels dies 10, 11 i 12 de 
setembre als supermercats de Glovo. En 
funció de com es faci efectiva aquesta 
contractació indefinida es valorarà la ne-
cessitat de plantejar noves mobilitzacions 
en el futur. 

El delegat Jordi Martínez 
perd la vida en un accident de 
trànsit

Jordi Martínez 
Gutiérrez era 
delegat de 
CCOO i membre 
del Comitè 
d’Empresa de 
M a n u f a c t u r a s 
Metálicas Canals 

(Martorell), i també formava part, des de 
feia anys, de la representació de CCOO 
a la Comissió Negociadora del Conveni 
de metal·logràfiques de Catalunya. Ens 
va deixar el 5 de setembre, a l’edat de 
quaranta-sis anys, a causa d’un accident 
de trànsit. 

i cada cop més cars d’aconseguir, i per les 
grans inversions que hem de fer per dotar-nos 
de fonts renovables, de mitjans d’acumulació 
d’electricitat i d’estalvi i eficiència. Per tant cal 
garantir, com també estableix l’esmentada di-
rectiva europea, l’accés a aquest subministra-
ment bàsic de les persones vulnerables. 
Per fer-ho també reclamem que el Govern 
de Catalunya constitueixi dos fons dotats su-
ficientment i amb criteris iguals per a tot el 
territori. L’un per cobrir les necessitats de sub-

ministrament elèctric de les llars i per garantir 
que tothom hi tingui accés malgrat la manca 
de recursos econòmics. L’altre per fer possi-
ble que tothom pugui reduir el seu consum 
mitjançant l’adquisició d’equips més eficients 
i millorant els aïllaments. Actualment, els re-
cursos per a la rehabilitació energètica i la ge-
neració renovables als domicilis estan pensats 
per estimular la demanda, i cal arribar a les 
persones que no tenen recursos per abordar 
aquestes inversions. 
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CCOO de Catalunya considera que el projecte d’ampliació 
de l’aeroport no era adequat però que la modernització 
de les instal·lacions del Prat i la interconnexió amb la resta 
d’aeroports catalans sí que és necessària 

Davant l’anunci de la ministra de Transports, 
Raquel Sánchez, de la retirada de la propos-
ta d’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona-el Prat i les reaccions per part del 
Govern de la Generalitat, CCOO de Catalunya 
ha manifestat la seva posició.
CCOO de Catalunya va acollir positivament 
que l’acord entre governs del passat 2 d’agost 
obrís una nova etapa de diàleg institucional, 
tot i que va advertir la seva manca de previsió 
respecte a la participació i l’elaboració d’un 
projecte compartit i sostenible com el de 
l’aeroport.

Ús partidista del projecte 
Al sindicat li preocupa l’ús partidista que s’està 
fent del projecte per ambdues parts, i per això 
reitera la necessitat d’abordar aquesta qües-
tió dins del marc general de la transició de 

Catalunya vers una economia sostenible i 
del coneixement. Els grans reptes que s’han 
d’abordar necessiten un consens responsa-
ble entre administracions, partits polítics i 
agents socials, a llarg termini, entre ells el de 
la dimensió de les infraestructures i els seus 
impactes socials i al territori.   
CCOO insta la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat a reprendre les negocia-
cions per aconseguir la inversió i el projecte 
adequat per a les infraestructures aeropor-
tuàries de Catalunya, tot respectant els acords 
de descarbonització i la cura del territori i te-
nint en compte la participació dels agents so-
cials. A la nostra organització hi ha el conven-
ciment que hi pot haver un punt de trobada 
per a la modernització de l’aeroport duent a 
la pràctica una gran inversió sense ampliar el 
seu perímetre actual i garantint la intercon-

CCOO commemora els 50 anys de l’Assemblea de Catalunya 
amb un acte a l’església de Sant Agustí de Barcelona
El Seminari Salvador Seguí i la Fundació Ci-
priano García de CCOO de Catalunya van or-
ganitzar, el passat dijous 9 de setembre, en el 
context de la Diada Nacional de Catalunya, un 
acte públic de commemoració dels 50 anys 
de la fundació de l’Assemblea de Catalunya a 
l’església de Sant Agustí del barri del Raval de 
Barcelona. L’acte es va celebrar en el mateix re-
cinte religiós on, clandestinament, el 7 de no-
vembre del 1971 es va constituir l’organisme 
unitari més important de l’antifranquisme, va 
ser conduït pel periodista Antoni Batista i va 
comptar amb les intervencions dels mem-
bres fundadors de l’Assemblea de Catalunya 
Pere Portabella, Josep Maria Rodríguez Rovira 
i Magda Oranich. També hi va intervenir el se-
cretari general de CCOO de Catalunya, Javier 
Pacheco.

A l’acte, de gran rellevància històrica, hi va haver una im-
portant llista de convidats polítics i socials, i va significar 
la commemoració del mig segle d’història de l’Assemblea 
de Catalunya, ja que es va valorar el paper del que va ser 
l’organisme unitari clau de l’antifranquisme i dels inicis de 
la Transició. Així mateix, es va fer una projecció al present 
de la memòria reivindicativa, inte-
gradora i transversal de respecte 
a les llibertats democràtiques i als 
drets socials i nacionals de Cata-
lunya, i es va destacar el paper 
que, al costat dels partits polítics, 
van tenir el món obrer i la societat 
civil organitzada (sindicats, asso-
ciacions veïnals, entitats culturals, 
col·lectius cristians de base…) en 
la creació i el funcionament de 
l’Assemblea de Catalunya. 
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CCOO insta les administracions a reprendre les negociacions després de l’anunci del Govern 
de l’Estat de retirar el projecte

nexió del front aeroportuari català per via fè-
rria, que no ha de ser exclusivament amb alta 
velocitat.
Des del sindicat es reitera que sense un acord 
i una planificació a llarg termini de com fer la 
transició productiva i energètica, però tam-
bé social vers la sostenibilitat en un marc 
d’emergència climàtica, el debat sobre les 
dimensions del sector aeroportuari, i també 
molts d’altres, s’abordaran en les pitjors con-
dicions possibles amb resultats molt negatius 
per al conjunt de la societat catalana.
CCOO reitera la seva disposició en el marc del 
diàleg social a aportar les seves propostes i a 
treballar per aquest acord necessari sobre la 
transició justa que doni sentit, i s’acompanyi 
del consens necessari, a les mesures i a 
les inversions que es proposen mancades 
d’aquesta visió general. 
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El proper 21 de setembre, a les 17 h, la 
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Ca-
talunya, conjuntament amb la Central Uni-
taria de Trabajadores de Colombia, us con-
vida a assistir a la xerrada sobre “Colòmbia: 
veritat, justícia, reparació i no repetició”, on 
s’analitzarà el context de violència antisin-
dical durant el conflicte armat colombià i 
la situació de l’acord de pau.

L’acte, que es realitzarà en format presen-
cial (respectant les mesures sanitàries es-
tablertes per fer front a la COVID-19) a la 
sala d’actes de CCOO Catalunya, situada a 
la Via Laietana, núm. 16, de Barcelona es 
podrà seguir també a través del canal de 
YouTube de CCOO de Catalunya. Aquesta 
iniciativa s’emmarca en el projecte “Ga-
rantia d’accés i participació al sistema 
integral de veritat, justícia i reparació i 
no repetició (SIVJRNR), arran de l’acord 
de pau a Colòmbia”, finançat pels ajunta-
ments de Tarragona, Lleida, Cerdanyola, 
Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, 
Gavà, Santa Coloma de Gramenet i Esplu-
gues de Llobregat.

Per participar-hi presencialment cal 
inscriure’s-hi prèviament a: 

bit.ly/394BGa5

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya 
convida a participar en la xerrada “Colòmbia: veritat, 
justícia, reparació i no repetició”, el proper 21 de setembre

EL PROGRAMA DE L’ACTE ÉS EL SEGÜENT:

Benvinguda i presentació:

Ignasi Peguero, tècnic de projectes de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya

Esther Caballé, directora de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya

TAULA I: “COLÒMBIA: EL MOVIMENT SINDICAL COM A VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT”

Carlos Martín Beristain, comissionat de la Comissió de la Veritat de Colòmbia

Gilberto L. Martínez Guevara, director de Relacions Internacionals de la CUT de Colòmbia

Wilfer Pinzón Puentes, president d’ANTHOC

Fco. Javier Eversley Torres, investigador del projecte

MODERA: Maribel Ayné, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya

TAULA II: “UNA MIRADA ALS PROCESSOS DE JUSTÍCIA TRANSICIONAL A CATALUNYA 
I COLÒMBIA”

Erika Torregrossa, presidenta de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Hu-
mans de l’ICAB

Rosa Sans, de la Secretaria d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Catalunya

Amaia García, coordinadora de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

MODERA: Daniel Cruz, responsable d’Internacional a Acció Jove de CCOO de Catalunya

CONCLUSIONS: Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

http://bit.ly/394BGa5

