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editorial

Antifeixistes

Milers de ciutadans i ciutadanes —concreta-
ment, unes cinc mil persones— s’han mani-
festat aquest diumenge amb el lema “+ drets 
i + justícia social” convocats per la plataforma 
que du el mateix nom que el lema i de la qual 
formen part CCOO i UGT, així com un bon 
nombre d’entitats veïnals, socials, juvenils, etc. 
Al voltant d’un miler de persones s’han mani-
festat a Lleida, Tarragona i Girona. 
Les reivindicacions anaven des de la derogació 
de la reforma laboral fins a la consolidació del 
sistema públic de pensions, per l’aplicació de 
mesures contra la pujada del preu de la llum, 

Milers de persones es manifesten 
a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona per reclamar més drets i 
més justícia social

per un nou sistema fiscal més just, per l’accés a 
l’habitatge, per la protecció i la millora dels ser-
veis socials, de la sanitat i l’educació, a favor de 
mesures contra la precarietat laboral del jovent o 
per la derogació de la llei mordassa, entre d’altres.
La manifestació de Barcelona ha començat 
a l’altura de la plaça d’Urquinaona i ha fina-
litzat a la plaça de Sant Jaume, on dos repre-
sentants de les entitats han llegit el manifest 
conjunt. La plataforma ha destacat que conti-
nuarà treballant per ampliar el suport de més 
entitats i per aconseguir que les reivindica-
cions es vagin fent realitat.  

TARRAGONA

GIRONA

LLEIDA

Una de les característiques fonamen-
tals de la Plataforma + Drets i + Justí-
cia Social és que es declara inequívo-
cament antifeixista i es compromet 
a combatre el feixisme de manera 
democràtica i constant. El manifest 
de la plataforma alerta que la nostra 
societat torna a viure sota l’amenaça 
del feixisme. Aquí i arreu del món 
aquest flagell pressiona les demo-
cràcies promovent l’odi i l’exclusió. El 
feixisme s’expressa amb duresa con-
tra el feminisme, el sindicalisme de 
classe, les diversitats sexuals, les per-
sones migrants i els avenços socials i 
de progrés. En el seu manifest la pla-
taforma destaca que el feixisme no és 
una idea, sinó el contrari de la política, 
motiu pel qual cal erradicar-lo de la 
nostra societat. El problema més greu 
és que el seu verí penetra amb facilitat 
en aquelles societats més vulnerables 
i en aquelles persones que se senten 
excloses del sistema i que reaccionen 
amb emprenyament i virulència con-
tra els seus representants perquè se 
senten enganyats o consideren que 
els han oblidat. I recordem que a Ca-
talunya una de cada quatre persones 
està en risc de pobresa extrema. Com-
batre l’exclusió social i la pobresa és 
combatre també el feixisme. I cons-
truir una societat més culta i més to-
lerant és també una manera directa 
d’aïllar els feixistes. Tenim molta feina 
per fer per aturar aquest virus, que, 
recordem-ho, també és letal. 

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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El sindicalista José Cachinero, 
medalla al treball Francesc 
Macià

Vaga a l’escorxador Avidel contra 
la precarietat laboral
CCOO d’Indústria ha tornat a convocar vaga 
a Avidel (Lleida), del Grup Vall Companys, 
els dies 9 i 10 de desembre per exigir a 
l’empresa que totes les persones que treba-
llen a l’escorxador passin a ser plantilla directa 
de l’empresa principal Seresse (antiga Milsa) i 
es posi fi a la precarietat laboral existent. 
La direcció d’Avidel ha dinamitat la possibili-
tat d’arribar a un acord, ja que insisteix a man-
tenir les empreses multiserveis, amb unes 
condicions laborals i econòmiques inferiors 
a les que marca el conveni de referència del 
sector, el Conveni estatal d’escorxadors d’aus i 
conills. A més, va coaccionar les treballadores 
i treballadors, tant de l’empresa principal com 
de les subcontractes, amb mètodes reprova-
bles d’advertència i amenaces perquè no fes-
sin vaga. Una conducta del tot inacceptable 
que CCOO d’Indústria ja ha denunciat davant 
la Inspecció de Treball, ja que suposa la vulne-
ració del dret fonamental de vaga dels treba-
lladors i treballadores. 

Assemblea del sector de càrnies
Coincidint amb la vaga d’Avidel, CCOO 
d’Indústria va convocar els delegats i delega-

Concentració a Vilanova i la Geltrú 
contra el tancament de Mahle

El dissabte 4 de desembre el Comitè d’Empresa de Mahle va convocar una concentració a les 
12 h, a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, contra el tancament de la planta que la multina-
cional té en aquesta localitat i en defensa dels llocs de treball. La ciutadania i les entitats socials, 
polítiques i veïnals es van sumar a la mobilització per donar suport a les persones que treballen 
a la planta de Mahle i a les seves famílies. La mobilització va comptar també amb la participació 
de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, que va voler estar al costat de la 
plantilla per defensar la continuïtat de la planta i de l’ocupació. CCOO exigeix a Mahle la retirada 
de l’expedient i reclama a les administracions la seva implicació directa en aquest procés pel 
gran impacte que suposa aquesta decisió de la multinacional per al teixit industrial del Garraf.  

des de les indústries càrnies de Catalunya que 
estan sota el paraigua del Conveni estatal de 
les indústries càrnies a una assemblea general 
per explicar i validar el preacord assolit  sobre 
el conveni. L’assemblea es va realitzar davant 
de l’escorxador d’Avidel, d’una banda, per 
donar suport a les persones que treballen a 
l’escorxador en la seva reivindicació per unes 
condicions de treball dignes. De l’altra, per 
deixar clar al Grup Vall Companys que CCOO 
estem compromesos per posar fi a la preca-
rietat existent, i que lluitarem al sector dels es-
corxadors d’aus i conills, com hem fet a les càr-
nies, per erradicar les males praxis laborals. 

El sindicalista de CCOO de Catalunya José 
Cachinero ha estat guardonat amb la Me-
dalla al treball Francesc Macià en l’edició 
d’aquest 2021. Els guardons Francesc Ma-
cià fan un reconeixement a persones que 
hagin destacat per les seves qualitat, mè-
rits personals o serveis prestats en el món 
del treball.
José Cachinero Triviño, nascut a Còrdova 
el 3 de novembre del 1957, va començar a 
treballar amb catorze anys com a reparti-
dor en un forn de pa de manera temporal 
fins que als setze anys va trobar un lloc de 
treball estable al sector del metall, concre-
tament a Industrias Gabarró.
L’any 1977 va iniciar la seva relació amb 
CCOO. A partir del 1986 va començar la 
seva dedicació exclusiva al sindicat, on ha 
ocupat diverses responsabilitats al Vallès 
Oriental i al Maresme, així com a la Comis-
sió Executiva de CCOO de Catalunya. 

CCOO inaugura la reforma del 
seu local de Cornellà
Ahir va tenir lloc la inauguració de la re-
forma de la seu de CCOO a Cornellà de 
Llobregat amb un acte on van participar 
el secretari general de CCOO de Catalun-
ya, Javier Pacheco; el secretari general de 
CCOO al territori, Josep Maria Romero; 
l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; la 
presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Eva Martínez, i el periodista 
Jordi Évole, que va moderar el debat en 
el qual van intervenir Antonio García, fun-
dador de CCOO al Baix Llobregat; Sindy 
Cardona, treballadora jove d’Amazon, i 
Javier Pacheco. El company Hilari Aguilar 
va conduir l’acte. La reforma de la seu de 
CCOO a Cornellà s’emmarca en el pla de 
remodelació dels locals de CCOO arreu de 
Catalunya per donar un millor servei i una 
millor atenció als treballadors i les treba-
lladores del nostre país. 
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CCOO inicia una campanya per denunciar la precarietat i les 
càrregues de treball extremes al sector del comerç a Catalunya
La temporalitat i, sobretot, la parcialitat de-
fineixen les condicions de treball del sector 
del comerç. Es tracta d’un sector considerat 
essencial durant la pandèmia, amb un gran 
nombre de convenis bloquejats i amb planti-
lles que suporten, durant els últims mesos de 
l’any, unes càrregues extremes de treball.
El sector del comerç afronta la campanya de 
vendes de finals d’any amb menys personal 
del que hi havia abans de la pandèmia. El 
tercer trimestre del 2021 es va tancar amb 
16.966 persones ocupades menys que el ma-
teix període del 2019. A això, cal sumar-hi que 
encara hi ha més de 4.500 persones en situa-
ció d’ERTO al sector.
Els indicadors de precarietat tampoc no han 
millorat. La temporalitat se situa en el 17 % i 
la parcialitat, en el 13 %. En aquest sentit, la 
parcialitat femenina (16,54 %) és dues vega-
des superior a la masculina (8,52 %), fet que 
suposa una bretxa de gènere significativa. A 

aquests indicadors de precarietat, cal afegir-hi 
els incompliments sistemàtics de la normati-
va legal o pactada: prolongacions de jornada 
que no es retribueixen, falsa parcialitat, perso-
nes realitzant hores molt per sobre de les es-
tablertes legalment i de les fixades en els seus 
contractes, canvis d’horaris sense respectar 
els calendaris laborals…
Resulta especialment significativa, en aquest 
sentit, l’anàlisi sectorialitzada dels resultats del 
Pla director per un treball digne 2018-2020 de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que 
indica que al sector del comerç s’han produït 
un total de 3.068 regularitzacions (1.925 con-
tractes transformats en indefinits i 1.143 incre-
ments de jornada).

Convenis congelats
I és que gran part dels treballadors i treba-
lladores del sector del comerç tenen les se-
ves condicions laborals congelades. Segons 
dades del REGCON, el 65,3 % dels convenis 
col·lectius sectorials (54,1 % de les persones 
treballadores cobertes per aquests) van vèn-
cer en data 31 de desembre del 2020 o amb 
anterioritat. Un 20,5 % addicional (14,1 % per-
sones treballadores) vencerà en data 31 de 
desembre del 2021.

En el context descrit, es constata novament 
que les plantilles del sector viuen en els últims 
mesos de l’any un període de càrregues de 
treball extremes, cada cop més concentrades 
entre l’última setmana de novembre (amb 
el Black Friday i el Ciber Monday) i la prime-
ra quinzena de desembre (amb les compres 
nadalenques que es prolonguen durant tot el 
mes i continuen amb el període de rebaixes 
de gener). De fet, una mitjana del 70 % dels 
diumenges i festius d’obertura comercial es 
concentra als mesos de novembre, desembre 
i gener, i, en contra del que es pugui pensar o 
projectar en els mitjans, el volum de contrac-
tació extra o de reforç en aquest període és 
absolutament marginal: el repunt de cotitza-
ció mitjana a la Seguretat Social respecte del 
setembre o l’octubre no arriba al 2 % i és infe-
rior o igual al període punta a l’agost.
Davant d’aquest escenari, CCOO inicia una 
campanya adreçada a empreses, adminis-
tracions, persones consumidores i plantilles. 
L’objectiu és que es faci complir la normativa 
legal i es desbloquegi la negociació col·lectiva 
sectorial perquè les plantilles d’un sector con-
siderat essencial durant la pandèmia puguin 
fer la feina en unes condicions de treball que 
els permetin viure. 

Davant de l’ERO que ha presentat Hema que 
proposa el tancament de les seves botigues 
i l’acomiadament de la totalitat de la planti-
lla que hi treballa, formada per 76 persones, 
els comitès d’empresa de CCOO han arribat a 
un acord per minimitzar els efectes dels aco-
miadaments. Concretament, s’endarrereix al 
màxim possible la sortida dels col·lectius més 
vulnerables, s’augmenten les hores de treball 
a les persones afectades per l’ERO abans de 
fer noves contractacions, s’ofereix la possibili-

Acord per minimitzar els efectes de l’ERO d’Hema
tat de sortides voluntàries amb indemnització 
fins a dos mesos abans del tancament previst 
del centre de treball i es possibilita una prima 
per permanència a l’empresa de fins a 500 € 
per a aquelles persones que treballin fins al 
tancament del seu centre així com 33 dies per 
any treballat d’indemnització. 
Des de CCOO valorem positivament l’acord, 
que respon a les demandes fetes pel sindi-
cat durant el període de consultes del procés 
col·lectiu. 

DOCUMENTACIÓ DE L’INFORME:
>> Informe del sector del comerç a Catalunya - Resum
>> Informe del sector del comerç a Catalunya – Pla director
>> Dades del Pla director del comerç a Catalunya – Excel 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/Catalunya-Comercio-ante-campana-navidad-021221.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/INFORME-PLAN-DIRECTOR-CATALUNYA.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/catalunya-comercio-nov21.xlsx


4

Els treballadors i treballadores de Nissan s’estan mobilitzant per pressionar davant les 
reunions de la mesa de reindustrialització de les plantes on s’està definint el seu futur 
un cop tanqui l’empresa a finals de mes. Hi ha preocupació davant la marxa enrere de la 
xinesa GWM. CCOO aposta per valorar els altres projectes que estan sobre la taula i recor-
da que no es pot donar aquest procés per tancat si no s’arriba a un acord definitiu que 
respecti les condicions que hem reivindicat des del principi. Per al sindicat és una prio-
ritat que es garanteixi el manteniment de l’ocupació tant de Nissan com de tota la seva 
cadena de proveïdors i auxiliars que es perd amb el tancament d’aquestes plantes.  

Preocupació per la reindustrialització de 
les plantes de Nissan

La pandèmia ha incrementat l’ús del telèfon mòbil per comunicar-nos, comprar i contrac-
tar serveis a través d’empreses d’economia de plataforma que operen només mitjançant 
aplicacions mòbils. Un dels serveis on més ha crescut la demanda és el de serveis de neteja 
i cures, amb les empreses Cuideo, Clintu i Mary Poppins, d’entre les més populars, la qual 
cosa ha fet que moltes persones, sobretot dones, passin a oferir els seus serveis a través 
d’aquestes empreses. 
Davant d’aquest augment, i tenint en compte les condiciones precàries del sector, CCOO 
de Catalunya hem engegat un projecte per informar les treballadores dels seus drets labo-
rals i de la manera de reinvindicar i millorar les seves condicions de treball.

Sector altament feminitzat 
A través d’aquesta acció es busca, a més a més, visibilitzar la precarietat d’un sector alta-

CCOO inicia una campanya informativa 
dirigida a treballadores de plataformes 
digitals de cura i neteja per informar-les 
dels seus drets laborals
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El sindicat manté la reivindicació des 
del 2020 i ara pot ser una realitat perquè 
presumiblement està inclosa en la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos
CCOO de Catalunya celebra la notícia apare-
guda a la premsa, segons la qual, presumi-
blement, la Llei d’acompanyament dels pres-
supostos tindrà el compromís i els recursos 
suficients per estendre la paga COVID-19 que 
van cobrar els professionals sanitaris a les tre-
balladores de la neteja dels centres sanitaris.
La reivindicació d’equiparació és una deman-
da sindical que mantenim des de l’any 2020 
i que, si finalment es concreta, serà fruit d’un 
procés de mobilització i d’assemblees de les 
treballadores del sector, que va culminar en 
una jornada de vaga de la neteja als centres 
sanitaris i sociosanitaris de Catalunya el passat 
30 d’abril del 2021.
Ara cal que la mesura es faci efectiva i que, 
amb els sindicats més representatius del sec-
tor de la neteja, s’acordin els elements relatius 
a la quantia o el pagament, així com totes 
aquelles qüestions que se’n puguin derivar. 
Les treballadores de la neteja han estat a la 
primera línia davant la COVID-19 i han estat 
invisibles per a l’Administració. La concreció 
d’aquesta paga no només és un element de 
justícia social, sinó que és la constatació que 
l’Administració ha tingut amb les treballadores 
de la neteja dels centres sanitaris una actitud 
de classisme institucional. 

CCOO celebra que les 
treballadores de la neteja 
dels centres sanitaris 
també cobrin la paga 
COVID-19

ment feminitzat i que, també, pateix casos d’assetjament sexual que són invisibilitzats per la 
por de perdre la feina i per l’aïllament laboral en què es troben. A tot això, s’hi suma la nul·la 

capacitat de negociació de les treballadores, ja que el preu del servei 
el pacta l’empresa de plataforma digital i la persona que contracta.
L’impacte de la digitalització i de les plataformes digitals és impara-
ble, però aquesta revolució tecnològica no pot ser excusa perquè 

aquestes empreses de plataforma, que es 
promouen com a innovadores i d’economia 
col·laborativa, amaguin una explotació laboral 
pròpia del segle xix. 
La tecnologia no pot ser utilitzada per preca-
ritzar més les condicions laborals i CCOO de 
Catalunya vigilarà per governar la digitalització 
i l’ús dels algoritmes des d’una perspectiva so-
cial i democràtica. L’objectiu és obligar les em-
preses de plataformes digitals a complir la llei i 
a aplicar els convenis sectorials corresponents 
a fi d’oferir a les treballadores de neteja i cures 
condicions laborals dignes. 
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QUOTES D’AFILIACIÓ ANY 2022
www.ccoo.cat

General ordinària:          14,50 € mensuals 43,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.001 € bruts/any. 

IMPORTANT

Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el 
justificant de retribucions o prestacions (última nòmina),  i en el cas dels 
aturats o pensionistes, el certificat d’ingressos de l’INEM o de la Segu-
retat Social. Es farà efectiu a partir de la comunicació del canvi de quota. 

Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques. Anualment, abans de la cam-
panya de la renda, rebreu automàticament el certificat per correu 
electrònic. També el podeu extreure des del portal de l’afiliació.

La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil 
euros (9.000 €) en cas de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la 
persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha 
d’estar al corrent de pagament. 

General reduïda:          13,10 € mensuals 39,30 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.001 € i 24.000 € bruts/any.

Quota militant:          17,40 € mensuals 52,20 € trimestrals
Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 2,90 € 
mensuals a la quota general ordinària i de 4,30 € a la quota general reduïda.

Quota pensionistes i jubilats:          10,50 € mensuals 31,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, pensionsites o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.001 € bruts/any.  

Quota especial:          8,15 € mensuals 24,45 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions 
o prestacions entre 7.001 € i 14.000 € bruts/any.

Superreduïda:          4,50 € mensuals 13,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribu-
cions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca 
de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.

Quota assessorament individual laboral immediat:          43,50 €
L’assessorament laboral individual requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada 
pagats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.

Quota formació immediata:          43,50 €
Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la 
quota general ordinària. Una vegada pagats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els 
justificants d’ingressos pertinents.  

AFILIA’T!


