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editorial

Segurament aquests dies haureu es-
coltat la notícia que Desigual posava a 
votació de la seva plantilla la reducció 
de la jornada laboral, que passaria a 
ser de quatre dies. Els mitjans de co-
municació, en general, ho han venut 
com la gran novetat i semblava que 

Vota sí o 
te’n vas al carrer

Una nombrosa delegació de CCOO de 
Catalunya participa al 12è Congreso 
Confederal de CCOO, que se celebra del 
21 al 23 d’octubre a Madrid

Amb el lema “Actuar para avanzar”, del 21 al 23 
d’octubre tindrà lloc a Madrid el 12è Congreso 
Confederal de CCOO.

CCOO de Catalunya atén 3.150 
assessoraments individuals durant el 
mes de setembre
La demanda d’assessorament individual està 
creixent. Al llarg del 2021, de gener a setem-
bre, hem atès 26.258 consultes, 3.150 al llarg 
d’aquest mes de setembre.

Una nombrosa delegació de CCOO de Cata-
lunya, formada per 58 persones i encapçala-
da pel seu secretari general, Javier Pacheco, 
es desplaçarà a Madrid per participar als di-
ferents debats, que fixaran l’estratègia del 
sindicat per als propers quatre anys i porta-
ran a l’elecció del secretari general de CCOO 
d’Espanya, que tornarà a ser Unai Sordo, ja 
que no s’ha presentat cap candidatura més. 
La delegació de Catalunya està formada per 
31 dones i 27 homes, i està presidida pel sin-
dicalista de les comarques tarragonines Joan 
Canela. Catalunya és el territori de CCOO amb 
més representació al congrés confederal del 
sindicat. Val a dir que des de Catalunya també 
hi aniran més delegats i delegades en repre-
sentació de les diferents federacions que for-
men el sindicat.  

VOTA

Desigual inventava la 
sopa d’all quan en rea-
litat feia allò tan vell de 
reduir la jornada a costa 
de reduir el salari i, se-
gurament, més condi-

cions laborals. Els mitjans ho han pre-
sentat com una consulta democràtica 
als treballadors i treballadores d’una 
empresa que no ha facilitat mai la 
presència de representants sindicals. 
I quan s’han rascat una mica els con-
tinguts del procés d’aquesta votació, 
s’ha comprovat com l’empresa havia 
coaccionat la plantilla avisant que 
aquells empleats i empleades que no 
acceptessin la reducció de jornada se-
rien acomiadats. Moltes irregularitats 
que s’haurien evitat amb un procés de 
participació real amb la intervenció 
dels sindicats. Aquesta ha estat una 
mostra més de Desigual conforme la 
democràcia es queda moltes vegades 
a la porta de les empreses i que, amb 
mesures com la que proposa, tota la 
factura sempre l’acabaran pagant 
els treballadors i les treballadores. És 
la modernitat d’aquestes empreses 
del segle xxi utilitzant la tàctica de 
l’explotació laboral del segle xix. Res 
de nou. 

seguretat 
social, 

jubilació, 
incapacitat
25,8 %

aplicacó del 
conveni
18,5 %

altres
55,70 %

3.150
ASSESSORAMENTS

Les consultes més repetides (un 25,8 %) es re-
fereixen a les prestacions de la Seguretat So-
cial, jubilació, incapacitat temporal o perma-
nent… En segon lloc (un 18,5 %), es consulta 
sobre l’aplicació correcta del conveni.
Observem un augment significatiu de les 
consultes per temes de conciliació de la vida 
personal amb la vida familiar. Hi ha una di-
ferència gran entre homes i dones pel que fa 
a l’assessorament de la conciliació. El 74 % de 
les consultes les fan les dones davant un 26 % 
dels homes.
El sector d’activitat que genera més consul-
tes, un terç del total, és el de serveis.
CCOO de Catalunya es proposa reforçar 
aquest servei per atendre’n la demanda crei-
xent i per assegurar l’atenció en menys d’una 
setmana al conjunt del territori.  

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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Vagues i aturades parcials a 
Banc Sabadell contra l’ERO
La plantilla de Banc Sabadell continua amb 
les mobilitzacions arreu de l’Estat con-
tra l’ERO salvatge que afecta actualment 
1.720 persones. Concretament, els dies 4 i 5 
d’octubre van tenir lloc un seguit d’aturades 
parcials i els dies 6 i 8 d’octubre es van con-
vocar dues jornades de vaga.
En el marc d’aquestes mobilitzacions va tenir 
lloc una concentració a la seu de l’entitat a Sant 
Cugat i també d’altres davant l’edifici Torre Sa-
badell (Balmes/Diagonal) de Barcelona. 

CCOO i els comitès de Nissan no 
donen cap projecte per definitiu
El procés de reindustrialització de Nissan entra 
en una nova etapa, en la qual caldrà concretar 
i acordar els projectes presentats a la darrera 
reunió de la Mesa de Reindustrialització i 
que han estat considerats com a opcions 
més vàlides per reindustrialitzar les plantes 
afectades pel tancament. Concretament 
es tracta del projecte de l’empresa Great 
Wall Motor, fabricant xinès d’automòbils, 
que s’ha interessat per la planta de la Zona 
Franca i que estudiarà la possibilitat d’utilitzar 
també la planta de Montcada, i les propostes 
de Silence i D-HUB, com a projectes 
complementaris. Des dels comitès de Nissan 
i CCOO no es dona aquest procés per tancat 
i s’analitzaran a fons aquests projectes per 
assegurar-ne la viabilitat i la solidesa, així com 
el compliment dels compromisos assumits 
en l’acord del passat 5 d’agost. Així mateix, no 
es descarta obrir noves vies de negociació en 
el futur si algun projecte no s’acaba ajustant 
als objectius acordats. 

CCOO disposa d’un nou espai a les 
instal·lacions de Concactiva de Montblanc
CCOO de Catalunya va inaugurar ahir, 14 d’octubre, 
un nou espai de proximitat a les instal·lacions de 
Concactiva de Montblanc (carrer de Daroca, núm. 1). 
A la inauguració va tenir lloc un acte de benvinguda, 
una reunió i una visita a les instal·lacions de Concac-
tiva, una roda de premsa i una reunió de delegats 
i delegades de la comarca. A la tarda es va realitzar 
una visita a l’empresa Veralia. A totes les activitats va 
participar-hi el secretari general de CCOO de Cata-
lunya, Javier Pacheco. 

CCOO inaugura un nou local sindical a 
Mercabarna per donar atenció de proximitat 
als milers de treballadors i treballadores 
d’aquest gran espai logístic i econòmic 

CCOO de Catalunya va inaugurar el passat 6 
d’octubre un nou local sindical a Mercabar-
na amb l’objectiu d’atendre i organitzar amb 
proximitat els treballadors i treballadores que 
formen part de l’univers laboral d’aquest gran 
espai logístic i econòmic que acull unes 600 
empreses amb uns 7.500 treballadors i treba-
lladores directes.
CCOO vol valorar el tarannà dialogant de la di-
recció de Mercabarna i de les facilitats que ha 
proporcionat per tal que CCOO disposi d’un 
local operatiu al carrer longitudinal 4, núm. 22, 
local 78 de Mercabarna, amb tots els mitjans 
necessaris per atendre els treballadors i treba-
lladores del seu entorn. De moment, el local 

obrirà de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Ac-
tualment, CCOO té presència a 197 centres de 
treball de Mercabarna, xifra que representa un 
33 % de totes les empreses, amb 83 delegats i 
delegades, és a dir, un 78 % de tota la represen-
tació sindical existent a l’entorn de Mercabarna.
L’acte d’inauguració va tenir lloc al Centre Di-
rectiu de Mercabarna i hi van participar Marta 
Rodríguez Martín, directora d’Organització, 
Persones i Cultura a Mercabarna; Aurora 
Huerga, secretària de Política Territorial i Mi-
gracions de CCOO de Catalunya; José Antonio 
Hernández, secretari general d’Indústria de 
CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, secretari 
general de CCOO de Catalunya. 

Concentracions en suport del sindicat italià CGIL 
Amb motiu de l’atac feixista contra el sindicat italià CGIL al seu local el passat cap de setma-
na, CCOO, UGT, CGIL-INCA i ANPI han convocat avui divendres, 15 d’octubre, diverses con-
centracions de solidaritat amb la CGIL i contra el feixisme. Tindran lloc a les 12 ha la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona, a les portes del sindicat de Girona (carrer de Miquel Blay, 1), a 
la cantonada del sindicat de Tarragona (Rambla Nova, 95) i a Lleida a les 11 hores a la plaça 
de la Paeria. El manifest de suport el trobes aquí.
#SiamoTuttiCGIL 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/10/manifest-suport-cgil_15102021.pdf
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CCOO celebra la Jornada Mundial pel Treball Digne amb un 
acte reivindicatiu i cultural a la plaça del Rei de Barcelona
El 7 d’octubre de cada any se celebra la Jornada 
Mundial pel Treball Digne. CCOO de Catalunya 
va celebrar aquest dia amb un acte reivindicatiu 
i cultural a la plaça del Rei de Barcelona, que es 
va omplir respectant les mesures contra la COVID. 
A l’acte van participar sectors precaris i essencials, 
com el treball de la llar, els riders, la geriatria, el 
lleure educatiu, l’hostaleria, la banca, la indústria 
i el sindicalisme colombià, que van formar part 
d’una performance mentre es llegia el manifest de 
CCOO per a la jornada. Les actuacions musicals i 
teatrals també van estar molt presents amb una 
menció destacada al cantant Menol Cotize, amb 
qui CCOO novament va reivindicar el treball dels 
sectors culturals.

Premi Aurora Gómez i Carnet Solidari
En el marc de l’acte també es va lliurar el Premi 
Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit sindi-
cal, que enguany va recaure en la Secció Sindical 
de CCOO de l’empresa Louis Vuitton, així com el 
Carnet Solidari del sindicat, que enguany va voler 

Núm. 381 - divendres, 15 d’octubre de 2021

reconèixer la lluita col·lectiva de mestres i famílies que ha servit per salvar l’Acadèmia 
Cultura de l’Hospitalet de Llobregat.
La cloenda va anar a càrrec del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. 

BCN GRÀCIA

Roger de Flor, 271 
Tel. 93 459 06 07

BCN SANT GERVASI

Tavern, 61 
Tel. 93 576 88 56

L’HOSPITALET

Av. Ponent, 19 
Tel. 93 448 21 23

AVANTATGES PER TORNAR A SOMRIURE

www.odontquality.cat

EXCLUSIU
AFILIATS/ADES

I FAMILIARS DIRECTES
GRUP

CLÍNIQUES DENTALS I DE CIRURGIA ESTÈTICA

1a VISITA 
I DIAGNÒSTIC 
GRATUÏT

HIGIENE DENTAL 
NOMÉS 25 €*

*Per sessió

FINANÇAMENT
FINS A 5.000 €
SENSE INTERESSOS

Només DNI i
compte bancari

                DTE.
TRACTAMENTS
25%

Amb un equip multidisciplinari de primer nivell encapçalat pel Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero, que 
també és coordinador de la Secció de Cirurgia Maxil·lofacial de l’Hospital Clínic de Barcelona

DESCARREGA’T LA TEVA
TARGETA EXCLUSIVA CCOO

ODONTOLOGIA · IMPLANTOLOGIA · CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL · ORTODÒNCIA
CIRURGIA ORTOGNÀTICA · CIRURGIA ESTÈTICA FACIAL
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CCOO de Catalunya commemora aquests 
dies els cinquanta anys de la vaga de Seat i 
l’ocupació de la fàbrica, el 18 d’octubre del 
1971, i ret homenatge a l’obrer Antonio Ruiz 
Villalba, mort per la policia durant la repressió 
de la protesta a la fàbrica de la Zona Franca. 
CCOO de Seat ha organitzat diversos actes, 
que comencen aquest dissabte, 16 d’octubre, 
a les 9.30 h, amb una assemblea de la Secció 
Sindical de Seat que se celebrarà a la seu del 
sindicat a Cornellà de Llobregat.
Dilluns, 18 d’octubre, a les 10.30 h, es retrà ho-
menatge a Ruiz Villalba al lloc exacte on va ser 
abatut per la policia, a l’aparcament de la fac-
toria de Seat de Barcelona, a la Zona Franca. 
Després, a les 12 h, a la plaça del Moviment 
Obrer del mateix barri s’inaugurarà un faristol 
memorial sobre la vaga i la mort de Ruiz Villal-
ba instal·lat per l’Ajuntament de Barcelona. Hi 
assistirà el regidor de Memòria Democràtica, 
Jordi Rabassa. I a les 13 h, molt a prop d’allà, al 
carrer de l’Energia, 21, s’inaugurarà un mural 
sobre aquests fets històrics fet per la grafite-

CCOO de Catalunya commemora els cinquanta anys de la històrica 
vaga de Seat del 1971 amb actes a Barcelona el 16 i el 18 d’octubre
— El sindicat ret homenatge a Antonio Ruiz Villalba, obrer 
mort per la policia durant l’ocupació de la fàbrica de la Zona 
Franca, el 18 d’octubre del 1971

— La Secció Sindical de Seat i la Fundació Cipriano García 
presenten un llibre sobre els fets i l’exposició “Cinc minuts de 
silenci. El moviment obrer i l’Assemblea de Catalunya”

ra Andrea Betoy, en el 
marc de les actuacions 
del Pla de barris de 
l’Ajuntament de Barce-
lona. Finalment, a les 
13.30 h, es farà una ofre-

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalun-
ya organitza els dies 28 i 29 d’octubre les 4es 
Jornades Jurídiques de Dret laboral i Sindical, 
amb el títol “Les relacions laborals en un entorn 
digital”. Les jornades tindran lloc a la sala d’actes 
de la seu central del sindicat (Via Laietana, 16, 
de Barcelona), on es podran seguir de mane-
ra presencial amb inscripció prèvia. També es 
podran seguir via Zoom. La inauguració tindrà 
lloc el 28 d’octubre a les 9.15 hores i hi parti-
ciparan, entre d’altres, Javier Pacheco, secretari 
general de CCOO de Catalunya; Joaquín Pérez 
Rey, secretari d’Estat d’Ocupació i Economia 

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya organitza 
les 4es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical, 
dedicades a les relacions laborals en un entorn digital

Social, i Maria Eugènia Gay, degana de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Diverses taules formaran part del programa 
de les dues jornades de la trobada, on es par-
larà del centre de treball en un entorn digital, 
l’algoritme i el dret d’informació i de protecció 
de dades de la representació de les persones 
treballadores, el dret de la representació uni-
tària i sindical a utilitzar els instruments em-
presarials de comunicació digital, la prova di-
gital en la jurisdicció social, els expedients de 
regulació temporal d’ocupació com a instru-
ment de futur i la gestió del temps de treball 

en els entorns de treball digital: imperatius de 
protecció en perspectiva comunitària. 
La inscripció es pot fer enviant un correu elec-
trònic a jornadesjuridiques@ccoo.cat indi-
cat el nom i els cognoms, la professió, l’adreça 
electrònica, el telèfon de contacte i la moda-
litat de participació (presencial o telemàtica). 
Tota la informació de les jornades, la trobareu 
en aquest enllaç. 

na floral al passatge Antonio Ruiz Villalba.
El mateix dilluns, 18 d’octubre, a les 18 h, a 
l’Espai Assemblea de la seu nacional de CCOO 
de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelo-
na), la Fundació Cipriano García inaugurarà 
l’exposició “Cinc minuts de silenci. El movi-
ment obrer i l’Assemblea de Catalunya”, que 
evoca la relació entre la vaga de Seat i altres 
lluites obreres del moment amb la constitució 
de l’organisme unitari antifranquista, el 7 de 
novembre del 1971. Just després de la inau-
guració de l’exposició, i conjuntament amb la 
Secció Sindical de CCOO de Seat i l’Associació 
Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme, 
al mateix Espai Assemblea de Via Laietana es 
presentarà el llibre commemoratiu 18 de octu-
bre de 1971. La ocupación de Seat.

Al’acte de la tarda intervindran l’antic treballa-
dor de Seat i enllaç de CCOO amb l’Assemblea 
de Catalunya, Pedro López Provencio; la res-
ponsable de l’Executiva de CCOO d’Indústria, 
Antonia Miñana; el secretari general de CCOO 
de Seat, Rafael Guerrero, i el secretari general 
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
Tots els actes seran presencials, respectant 
les mesures anti-COVID vigents. La presen-
tació del llibre 18 de octubre de 1971. La ocu-
pación de Seat i la inauguració de l’exposició 
“Cinc minuts de silenci. El moviment obrer i 
l’Assemblea de Catalunya”, el dilluns 18, a les 
18 h, a l’Espai Assemblea es retransmetran 
també pel canal de YouTube de CCOO de Ca-
talunya. 

mailto:jornadesjuridiques%40ccoo.cat?subject=
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/07/triptic-jornades-juridiques-2021.pdf
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CCOO de Catalunya valora el desbloqueig dels pressupostos 
generals de l’Estat per al 2022, però veu insuficients i poc 
eficaços els avenços en habitatge

CCOO de Catalunya lamenta profundament 
la mort del seu històric sindicalista d’Osona 
Lluís Donoso als vuitanta-dos anys. 
Lluís Donoso va arribar a Catalunya l’any 1950 
i des de molt jove va iniciar la seva trajectòria 
sindical, que el va portar a ser secretari general 
de CCOO d’Osona. Va fer part de la seva tasca 
des del CITE de CCOO i des dels anys vuitanta 

CCOO valora positivament que s’hagi arribat a 
un acord en el si del Govern que desbloque-
gi la tramitació del projecte de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2022. Aquest serà 
de vital importància per a la nostra societat 
perquè —a més dels importants recursos que 
habitualment mobilitza el pressupost— l’any 
que ve vehicularà també un important volum 
de fons europeus que serviran per transfor-
mar l’economia del país.
No obstant això, CCOO considera que algunes 
de les mesures anunciades són insuficients i 
confia que el seu tràmit parlamentari serveixi 
per millorar-les.
Per a CCOO els anuncis sobre el contingut de 
la futura llei pel dret a l’habitatge suposen un 
avenç positiu, ja que s’obre una porta, però 
insuficient respecte de la situació actual, que 
requereix mesures estructurals i de veritable 
protecció social per garantir un habitatge dig-
ne per a totala població.

Alguns avenços 
CCOO valora els avenços en matèria de con-
trol del preu màxim del lloguer a les zones 
tensades (baixades per a persones jurídiques 
amb més de 10 habitatges i congelació de 
rendes per a propietaris amb menys de 10 
habitatges), gravamen dels habitatges buits 
(fins a un 150% de recàrrec en l’IBI), impuls 
d’un parc de lloguer social (reserva d’un 30% 
d’habitatge protegit en les noves promocions, 

la meitat de lloguer, i prohibició de venda dels 
habitatges públics de lloguer) i reducció dels 
avantatges fiscals de les entitats dedicades a 
l’arrendament d’habitatge.
CCOO considera que la llei d’habitatge ha de 
ser una llei d’aplicació efectiva i obligatòria a 
tots els municipis amb zones tensades. En el 
cas de la regulació dels lloguers considerem 
que s’ha de mantenir vigent la Llei 11/2020 
i afegir, per la via legislativa a la llei catalana, 
pionera en aquest àmbit,les millores que a es-
cala estatal estiguin previstes en el nou acord, 
per tal de donar més protecció a la funció 
social de l’habitatge, promoure la igualtat i 
facilitar la mobilitat i el canvi de residència a 
les persones treballadores, amb vista a acon-
seguir un mercat de treball i una economia 
més eficients.
CCOO creu insuficient abaixar només el llo-
guer a les persones jurídiques amb més de 
10 habitatges en zones tensades, ja que re-
presenten una part petita de l’oferta i, a més, 
aquesta disposició només serà efectiva 18 
mesos després d’aprovada la llei, de manera 
que els seus efectes seran mínims i molt a 
llarg termini. A més, és fonamental que la li-
mitació dels preus s’estableixi d’acord amb els 
salaris de la població i el cost de la vida, i no 
segons els preus actuals de mercat, de tal ma-
nera que cap família no hagi de destinar més 
del 30% dels seus ingressos a les despeses de 
l’habitatge.

El bo jove d’ajuda al lloguer, insuficient
CCOO considera que el bo jove d’ajuda al 
lloguer (250 euros/mes) anunciat és una me-
sura ineficaç per garantir el dret a l’habitatge 
que possiblement es traslladarà als preus de 
lloguer i acabarà beneficiant de nou els pro-
pietaris arrendadors amb els diners públics, 
com va passar en el passat amb les ajudes al 
totxo. Només tindria sentit si els bons d’ajuda 
es limiten a habitatges llogats per sota d’un 
preu màxim assumible per les llars joves i si 
s’articulen mitjançant un registre públic de 
contractes d’arrendament que introdueixi 
transparència i redueixi la discrecionalitat en 
els lloguers pagats. En tot cas, l’abast del bo 
jove serà limitat: el seu pressupost és de 200 
milions i s’estima que beneficiarà 40.000 joves 
a l’Estat espanyol, menys del 10% de la pobla-
ció jove que resideix de lloguer amb rendes 
inferiors a 23.700 euros.
Els ajuts i les subvencions en matèria 
d’habitatge, tant el bo jove de lloguer com 
qualsevol altra dins dels plans d’habitatge i 
rehabilitació, haurien de prioritzar les àrees 
d’habitatge tensades. Aquells ajuntaments 

va participar en l’organització Osona Solidària. 
L’any 2009 va rebre el Premi Enric González, 
concedit pel sindicat de CCOO d’Osona. Do-
noso ha tingut una llarga trajectòria solidària, 
marcada per la defensa i la reivindicació dels 
drets dels treballadors i treballadores, de 
col·lectius immigrants i de persones en risc de 
marginació. Sempre el recordarem. 

Mor l’històric sindicalista de CCOO d’Osona 
Lluís Donoso

que tenint zones tensades no 
adoptin les mesures recollides 
a la llei (control de preus, 
gravamen d’habitatges buits, 
etc.) no haurien de po-
der optar, per tant, a 
aquests fons estatals. 


