
www.ccoo.cat

Núm. 387 - divendres, 14 de gener de 2022
butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

editorial
El paper del 
diàleg social 

Ens trobem davant d’un acord que és resultat 
de la fermesa i la constància. Fermesa i cons-
tància davant de la imposició unilateral l’any 
2012 d’una normativa que va desequilibrar la 
regulació laboral de manera radical en contra 
de les persones treballadores. Però també 
visió, perquè s’ha buscat l’acord per poder 
donar una estabilitat jurídica als drets dels 
treballadors i treballadores d’aquest país. Per 
primera vegada en democràcia es fa una mo-
dificació del calat que suposa aquest acord, 
no a favor de les pretensions de l’empresa, 
sinó de la classe treballadora. Aquí recupe-
rem drets. Recordem que, de les sis reformes 
laborals escomeses al segle xxi, només una ho 

Els treballadors i treballadores 
guanyem drets amb l’acord de 
reforma laboral aconseguit amb 
el Govern i les organitzacions 
empresarials 

Des de CCOO sempre hem defensat 
que el diàleg social és una peça fona-
mental de l’estructura de qualsevol 
societat que es consideri democràtica. 
El diàleg social dona veu i joc als actors 
essencials que representen els sectors 
més amplis de la societat en temes que 
tenen a veure amb les condicions de 
vida de les persones, ni més ni menys. 
El diàleg social que aplega Govern, 
sindicats i patronals, en els darrers 
temps, ha impulsat acords en qües-
tions clau per a la gent com la conso-
lidació i la millora de les pensions pú-
bliques, l’estructuració dels ERTO en 
temps de pandèmia per evitar cente-
nars de milers d’acomiadaments o el 
canvi de les regles del joc en matèria 
laboral amb una nova reforma laboral 
que ha de millorar les condicions de 
treball de les persones treballadores, 
atacant la precarietat que patim i que 
han escampat a dojo les reformes del 
Partit Popular. Així d’important és el 
diàleg social, que passa per un bon 
moment al nostre país gràcies a una 
etapa política més amable i receptiva 
amb el paper fonamental que han de 
tenir els agents socials. I així ha de ser. 
Mentre a les taules de negociació es 
parla i es decideix sobre les coses del 
menjar de la gent, altres es dediquen a 
polemitzar i fer soroll amb si una nena 
ha dit trigo o blat en un concurs de te-
levisió. En fi… 

va ser per consens (la del 2006), i tres (2002, 
2010 i 2012) van motivar la convocatòria de 
vaga general per part de les organitzacions 
sindicals. Aquesta mirada retrospectiva dona 
valor a l’acord assolit i també al fet que sigui el 
primer en dècades que és de caràcter tripartit.

Tres grans objectius
Les organitzacions sindicals teníem tres grans 
objectius: la recuperació de la negociació 
col·lectiva, la lluita contra la temporalitat i 
avançar en l’estabilitat en l’ocupació. Aques-
tes, a més, eren coincidents amb les deman-
des fetes per la Unió Europea per al nostre 
país en el marc de la recuperació econòmica i 
la sortida de la crisi. En aquests tres àmbits els 
avenços són clars.
Són diversos els èxits que cal destacar: es re-
cupera l’equilibri en la negociació col·lectiva, 
amb el restabliment de la ultraactivitat dels 
convenis, es conquisten drets i es posa al 
seu lloc el conveni d’empresa, en impedir-li 
la regulació a pitjor d’aspectes clau com el 
salari o la jornada. Es torna a una negociació 
col·lectiva articulada, amb la definició nor-
mativa de l’àmbit de negociació col·lectiva 
estatal, territorial i d’empresa, i es garanteix 
que l’externalització a través de la subcontrac-
tació se sotmeti laboralment al conveni de 
referència de l’activitat desenvolupada amb 
independència de l’objecte social i la forma 
jurídica de l’empresa, fet que suposa un cop 
important a fenòmens precaritzadors com les 
empreses multiserveis.

GUANYEM 
DRETS
#AraSí
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Correos retira el seu pla de 
desmantellament d’unitats 
de distribució

La vaga convocada per CCOO i UGT ha 
forçat el president de Correos, Juan Ma-
nuel Serrano, a retirar el pla de desman-
tellament de 2.000 unitats de distribució 
de tot el país, que afectava gairebé 30.000 
empleats i empleades. El president Serra-
no, que presenta els pitjors resultats de 
la història de Correos, amb 500 milions 
de pèrdues en tres anys, en un clamorós 
fracàs del model que vol imposar contra 
el criteri del 76 % dels sindicats, fa marxa 
enrere en el projecte estrella del seu pla 
de reconversió de Correos, en un primer 
reconeixement del naufragi del projec-
te que ha encapçalat. Davant d’aquest 
escenari, CCOO i UGT van suspendre les 
aturades dels dies 5, 7 i 12 de gener, però 
mantenen activa la convocatòria de vaga 
per donar cobertura a noves aturades en 
cas que Correos torni a intentar imposar 
el model. 

Vaga a Affinity Petcare en 
defensa del poder adquisitiu

S’enforteix el contracte indefinit
En l’apartat de la contractació, s’enforteix la 
figura del contracte indefinit i s’adopten me-
sures limitadores de la contractació tempo-

ral: se’n concreta la causalitat, se simplifica i 
s’acota la contractació temporal, i desapareix 
el contracte d’obra i servei, de manera que 
resten només dos contractes temporals, un 
per causes estructurals i el formatiu. I és que 
el contracte estructural tindrà dues causes 
possibles: la de circumstàncies excepcionals 
de la producció i la substitució temporal d’un 
treballador o treballadora. El màxim de dura-
da d’un contracte temporal passa de 4 anys 
a 12 mesos. El contracte per circumstàncies 
de la producció serà d’un màxim de 6 mesos, 
ampliable a 12 per conveni, amb la possibi-
litat de fer-se per 90 dies per a activitats es-
tacionals previsibles, amb planificació i notifi-
cació prèvies a la representació sindical l’any 
anterior, i sense possibilitat d’encadenament 
consecutiu. D’altra banda, la temporalitat 
es considerarà vincle laboral indefinit quan 
s’acumulin un màxim de 18 mesos de tre-

La plantilla d’Affinity Petcare (els Monjos) 
ha decidit plantar-se davant de l’empresa 
per exigir-li una política salarial digna que 
garanteixi el poder adquisitiu de totes 
les persones que hi treballen, després 
que la direcció hagi rebutjat la propos-
ta d’increments salarials plantejada pel 
comitè d’empresa. Per aquesta raó van 
convocar vaga el dia 29 de desembre 
amb l’objectiu d’exigir a Affinity Petcare 
que rectifiqui. Si l’empresa no ho fa, es 
convocaran noves mobilitzacions. El co-
mitè d’empresa fa temps que denuncia 
que l’empresa aplica individualment i de 
manera unilateral les millores salarials, 
unes millores que no s’apliquen a tota la 
plantilla. 

ball en 24 mesos totals —abans era de 24 en 
30—, i l’incompliment de la normativa de la 
contractació laboral farà que la persona tre-
balladora sigui considerada indefinida. A fi de 
garantir el compliment de la norma s’efectua 
una modificació essencial: la infracció es co-
met per persona afectada, cosa que augmen-
ta de manera significativa el poder dissuasori 
de la sanció administrativa promocionada per 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

ERTO contra acomiadaments col·lectius
En el tercer àmbit de la negociació, el dels 
mecanismes d’ajust, s’incorporen a l’Estatut 
dels treballadors els acords i les pràctiques 
dels ERTO fets durant la pandèmia, amb la 
intenció de prioritzar aquests mecanismes 
en detriment dels acomiadaments col·lectius, 
incorporant la realització d’accions formatives 
i beneficis per a les empreses i les persones 
desocupades, vinculades sempre al manteni-
ment de l’ocupació. De manera significativa, 
també desapareix la possibilitat d’emprendre 
acomiadaments objectius col·lectius a les ad-
ministracions públiques.
Tot i que les xifres no es concreten malgrat 
la insistència sindical, l’acord també preveu 
l’ampliació en persones i mitjans de la Inspec-
ció de Treball.
Sens dubte, queden qüestions pendents per-
què no han estat abordades en aquesta fase 
de la negociació, però l’acord mereix una va-
loració molt positiva, sense deixar d’afirmar la 
nostra voluntat de continuar avançant en el 
marc del diàleg social per consolidar plena-
ment una ocupació amb drets i de qualitat al 
nostre país. 

Tota la informació sobre l’acord 
és en aquesta Gaceta Sindical 
especial 
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CCOO denuncia que l’empresa 
FCC Medi Ambient porta 
esquirols d’altres municipis 
per substituir treballadors i 
treballadores de la recollida 
d’escombraries de Salt que 
estan en vaga

La plantilla del servei de neteja de Salt està en vaga indefinida des 
del 25 de desembre per defensar un conveni digne per als propers 
anys, i l’empresa, lluny d’afavorir un ambient que faciliti l’acord, ha 
decidit portar personal per substituir els vaguistes des d’altres muni-
cipis i ciutats de Catalunya.
Aquesta actuació no només vulnera de manera flagrant el dret de 
vaga, sinó que l’empresa està utilitzant els treballadors i treballado-
res pagats per la ciutadania d’altres ciutats i municipis per atacar els 
drets dels companys i companyes de Salt.

Accions legals en defensa del dret de vaga
CCOO no permetrà la vulneració del dret de vaga i farà efectives les 
accions legals davant la Inspecció de Treball. Així mateix, el sindicat 
recorda a l’empresa que els treballadors i treballadores de neteja que 
porten per fer esquirolatge formen part de contractes administratius 
d’altres municipis, i que tot i estar operades per FCC estan essent 
pagats amb pressupostos d’aquests municipis. 
Ens trobem davant d’unes actuacions molt greus per part de 
l’empresa, amb el consentiment de l’Ajuntament de Salt.
CCOO, com sempre, està disposat a negociar tantes hores com faci 
falta per resoldre el conflicte, però l’actitud emprada per l’empresa, 
en connivència amb l’ajuntament, és intolerable i trenca els principis 
per poder negociar i buscar solucions al conflicte. 
CCOO ha exigit a l’empresa que cessi immediatament en aquestes 
pràctiques i l’insta a establir una negociació real i efectiva en què es 
vegin intencions de posar fi a la situació actual.  

Les negociacions pel 
tancament de Mahle de 
Vilanova en la recta final
Des de dimecres, el comitè d’empresa i la direcció de Mahle SAU estan 
negociant les condicions davant el tancament de la factoria ubicada 
a Vilanova i la Geltrú. La matinada de dijous va tenir lloc un principi 
d’acord amb un volum de 37 milions d’euros per indemnitzacions i 
prejubilacions, però les reunions han continuat fins avui divendres per 
tal de concretar totes les condicions per tal que siguin les millors pels 
treballadors i les treballadores davant la pèrdua del lloc de treball. Al 
llarg del matí s’espera el final de les negociacions i al migdia la plantilla 
les haurà de ratificar en una assemblea.  

Davant els reptes econòmics, socials i laborals de 
l'any 2022, el programa va entrevistar el secretari 
general de CCOO de Catalunya. El programa 
número 284 de CCOO a Televisió de Catalunya va 
ser emès el 10 de gener de 2022. 

Programa de CCOO  a TV de 
Catalunya

El pots veure a Televisió de Catalunya a la carta

https://www.ccma.cat/tv3/programa-sindical-ccoo/

https://www.ccma.cat/tv3/programa-sindical-ccoo/
https://www.ccma.cat/tv3/programa-sindical-ccoo/
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Dos anys després del greu accident ocorregut 
a IQOXE, no s’han fet avenços significatius res-
pecte de les reivindicacions sindicals i ciutada-
nes per millorar la seguretat i garantir que no 
es torni a produir un succés com aquest. CCOO 
denuncia la inacció del Govern durant aquest 
període i lamenta que s’hagi deixat el sindicat 
al marge de la revisió dels plans d’emergència 
i que no s’hagi avançat en la coordinació 
d’activitats preventives entre empreses.
CCOO exigeix a l’Administració que es reactivi 
la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del 
complex petroquímic de Tarragona, que no 
s’ha reunit des de l’inici de la pandèmia, i que 
incorpori els sindicats a les meses tècniques 
de revisió del PLASEQTA. Això permetria fer 
aportacions i garantir que es compleixen les 
mesures i els protocols necessaris en cas de 
qualsevol incident, així com assegurar una 
bona coordinació entre les diferents empre-
ses del polígon en matèria de seguretat per 
minimitzar riscos i garantir la seguretat de les 
persones que treballen al polígon i també de 
la ciutadania del Camp de Tarragona.

CCOO denuncia que dos anys després del greu accident d’IQOXE 
no s’han fet avenços significatius en matèria de seguretat i per 
erradicar la precarietat

Quant a la prova pilot que properament durà 
a terme l’Administració per detectar núvols 
tòxics i fuites, en el marc del PLASEQTA, CCOO 
considera que aquesta mesura s’havia d’haver 
dut a terme ja fa temps, no dos anys més tard, 
i lamenta que en la seva elaboració no s’hagin 
tingut en compte els sindicats ni se’ls hagi 
informat, com a part interessada, de les me-
sures que s’estan desenvolupant en el marc 
d’aquest pla. 
D’altra banda, no s’ha resolt el problema de 
la precarietat laboral existent al sector per 
l’externalització d’activitats a les empreses 
principals, una precarietat creixent que posa 
en risc la seguretat de totes les persones que 
treballen a la petroquímica i, de retruc, la ciu-
tadania de la zona.

L’actitud de l’empresa no canvia
Pel que fa a IQOXE, CCOO denuncia que la di-
recció de l’empresa no ha canviat d’actitud ni 
ha fet cap tipus d’autocrítica, i que no existeix 
una relació fluida amb la representació de la 
plantilla, que continua denunciant incompli-

ments per part de l’empresa en temes labo-
rals i de seguretat.
Davant d’aquesta situació i coincidint amb el 
segon aniversari de l’accident d’IQOXE, aques-
ta tarda a les 18.15 h, sindicats i entitats veï-
nals i socials han convocat una concentració 
a les portes de l’empresa per reivindicar més 
seguretat a la petroquímica i exigir a IQOXE 
que demani perdó. A les 18.37 h sonarà una 
sirena simbòlica en record de les víctimes. 

Posicionament de CCOO sobre la llei de temporalitat en 
l’ocupació pública, aprovada el 22 de desembre del 2021 
Una vegada aprovada definitivament la Llei de 
mesures urgents per a la reducció de la tempo-
ralitat en l’ocupació pública, CCOO instem les 
diferents administracions públiques a negociar 
la seva implementació al més aviat possible. 
És una llei basada en l’acord signat pel nostre 
sindicat el 5 de juliol que concreta la possibi-
litat que els exercicis de la fase d’oposició no 
siguin eliminatoris. D’altra banda, el legislatiu 
ha introduït la novetat de l’accés a la funció pú-
blica mitjançant el concurs de mèrits en aque-
lles places ocupades de manera temporal des 
de fa sis anys. 
Aquest sistema requerirà una implementació 
acurada perquè, tal com reconeix la mateixa 
exposició de motius de la llei, respecti el princi-
pi d’igualtat definit a la Constitució i preservat 
per la jurisprudència. 

En aquests moments, CCOO ja hem hagut de 
denunciar públicament els intents d’algunes 
administracions, de molt divers signe polític i 
de diferents territoris, de convocar processos 
selectius sense tenir en compte les millores 
introduïdes pel Reial decret llei 14/2021 o les 
de la llei que s’acaba d’aprovar. Semblava que 
volguessin obviar la legislació que els seus pro-
pis partits estaven aprovant, amb la intenció de 
perjudicar el personal temporal. 
Per tot això, CCOO, com a sindicat majori-
tari al conjunt d’administracions públiques 
d’Espanya i Catalunya i del sector públic em-
presarial, insistim en la necessitat d’obrir la to-
talitat de meses de negociació per aconseguir 
els nostres objectius de tants anys de pressió i 
negociació: reduir la temporalitat a les admi-
nistracions públiques a un màxim del 8 % i que 

els processos consolidin les persones que han 
estat patint un abús de temporalitat durant 
anys, amb les màximes garanties jurídiques 
possibles. 
Alhora, continuarem el nostre procés de mo-
bilitzacions per seguir recuperant els drets 
arrabassats a més de tres milions de treba-
lladores i treballadors públics. Continuarem 
lluitant contra la reducció del poder adquisi-
tiu o la pèrdua de plantilles, així com per la 
millora dels nostres drets laborals, en el camí 
de la modernització de les administracions 
públiques. A Catalunya, un element essencial 
és disposar una vegada per sempre d’una llei 
de la funció pública catalana. És imprescindi-
ble un compromís de negociació immediata 
tal com manava al Govern la disposició final 
segona del Decret legislatiu 1/1997. 
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CCOO demana el reforç urgent de l’atenció primària de 
salut i la gratuïtat dels tests d’antígens
La Federació de Sanitat de CCOO de Cata-
lunya s’ha dirigit al Govern per demanar no-
vament el reforç de les plantilles de l’atenció 
primària del nostre país, ja que s’han viscut 
uns dies d’autèntic col·lapse i desbordament 
de persones usuàries, que, entre altres coses, 
també acudeixen per realitzar-se els testos 
d’antígens o les PCR.
A més, aquelles persones que presentin símp-
tomes compatibles amb la COVID-19 i s’hagin 
fet voluntàriament un autotest d’antígens 
no són verificades pels centres d’atenció pri-
mària. Així doncs, es donen per vàlids els auto-
tests realitzats, molts dels quals comprats a les 
farmàcies a un cost elevat. Si ens comparem 
amb altres països europeus, on els tests es po-
den adquirir també a diversos establiments i 
el cost és infinitament més baix, incrementa 
la indignació d’usuaris i usuàries.

Atès que des del Govern es demana que la 
població actuï de manera responsable per 
combatre aquesta pandèmia, des de CCOO 
exigim al Govern que garanteixi a tothom 
l’accés a aquests tests. És clar, això requeriria 
que fossin gratuïts.

No n’aprenem
A banda d’això, cal remarcar que aquesta ja és 
la sisena onada, cosa que ens hauria d’haver 
ensenyat a tots plegats a preveure les situa-
cions viscudes amb anterioritat. No pot ser que 
s’hagin anul·lat milers d’intervencions quirúrgi-
ques als hospitals com a conseqüència, nova-
ment, de la COVID-19. Tan bon punt passem 
aquesta onada, és necessari que no s’acomiadi 
ni un sol dels professionals que ara tenim de 
reforç per intentar minimitzar l’impacte que 
aquesta pandèmia ens està causant.

Els professionals del sistema de salut, tant 
de l’àmbit d’atenció primària com del de 
l’atenció hospitalària, estan extenuats, han 
perdut vacances i dies de permisos, i no po-
den conciliar la vida laboral amb la vida fami-
liar. Ja n’hi ha prou d’agraïments, cal alguna 
cosa més! Parlem d’enfortir plantilles, millorar 
les condicions laborals o garantir molta més 
dotació pressupostària que l’assignada per al 
2022, ja que tot plegat repercutirà en una mi-
llor assistència a la nostra població. 

El Servei d’Assessorament a Treballadores de 
la Llar i les Cures de CCOO de Catalunya (SAT-
Llar) és un servei d’assessorament integral i 
gratuït adreçat a treballadores de la llar i les 
cures, promogut per la Federació de l’Hàbitat i 
pel Centre d’Informació per a Treballadors Es-
trangers (CITE) de CCOO de Catalunya.
Des del SAT-Llar s’ofereix assessorament sobre 
temes relacionats amb la Llei d’estrangeria 
i la tramitació de procediments administra-
tius vinculats a aquesta legislació. També es 
dona informació sobre drets laborals i proce-
diments de denúncia per garantir el compli-
ment de la legislació laboral (acomiadaments, 
contractes, jornada, vacances, liquidació…). 
A més, també s’imparteixen, de manera pre-
sencial o telemàtica, mòduls formatius B i C, 

El Servei d’Assessorament a Treballadores de la Llar i les Cures 
(SAT-Llar) de CCOO de Catalunya ha atès 485 treballadores el 2021 

de 15 hores cadascun, sobre coneixements la-
borals i coneixements de la societat catalana, 
previstos en la Llei d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya. 
Molta d’aquesta formació es realitza els diu-
menges a la tarda, adreçada a treballadores 
de la llar internes. 
Durant l’any 2021, des del SAT-Llar es van 
atendre 485 persones. Pel que fa al gènere, un 
95 % de les persones ateses eren dones i un 
5 %, homes.
De les atencions realitzades, 128 van ser pre-
sencials, el 26 % del total, i 357 van ser con-
sultes telefòniques o per WhatsApp, el 74 %.

La majoria, consultes laborals
Pel que fa a les consultes, el 43 % eren sobre 
temes laborals (acomiadaments, liquidacions, 
denúncies davant la Inspecció de Treball…); 
el 42 % tenien a veure amb la formació (mò-
duls B i C); el 7 % eren consultes d’estrangeria 
(arrelament social i laboral), i un 7 % tractaven 
de derivació a altres serveis.
Si tenim en compte el país de procedència, el 
41 % eren d’Hondures; el 12 %, del Perú; el 10 %, 
de Colòmbia; el 10 %, de Bolívia; el 7 %, de Ve-
neçuela; el 5 %, de l’Equador; el 4 %, de Nicara-

gua; el 2%, d’El Salvador, i només el 4 %, de l’Estat 
espanyol. Com es pot observar, la immensa ma-
joria procedeixen de països llatinoamericans.
Pel que fa a la situació legal, només el 21 % te-
nen autorització administrativa per residir i tre-
ballar a l’Estat espanyol, és a dir, el 79 % es troben 
sense autorització administrativa, o el que és el 
mateix, el 79 % treballa de manera irregular.
Pel que fa a la seva vinculació sindical, durant 
el 2021 prop de 60 treballadores que van ser 
ateses pel SAT-Llar van decidir incorporar-se al 
sindicat per treballar conjuntament per digni-
ficar el sector i defensar, així, els seus drets i 
poder superar les discriminacions que actual-
ment pateixen les treballadores del sector (ex-
clusió de la prestació d’atur i de la prevenció 
de riscos, acomiadament per desistiment…).

Accions reivindicatives
Finalment, des del SAT-Llar també es van pro-
moure accions reivindicatives, com ara una 
concentració a les portes de la Subdelegació 
del Govern a Barcelona per reclamar la ratifi-
cació del Conveni 189 de l’OIT, per aconseguir 
equiparar les treballadores de la llar i les cures 
a la resta de treballadors i treballadores del rè-
gim general de la Seguretat Social. 
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JOSEP ANTONI VINYALS, president del 
comitè d’UTE ATLL
Abans de Nadal vam assabentar-nos de la trista 
notícia de la mort del nostre afiliat i president 
del Comitè d’Empresa d’UTE ATLL, Josep Antoni 
Vinyals. La Federació de Serveis a la Ciutadania 
va lamentar la seva pèrdua, que s’ha produït als 
cinquanta anys.  
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CCOO lamenta la mort de Josep Antoni Vinyals, 
Antonio Chacón, Montserrat Malé i Miguel Àngel Milara

CCOO es felicita per l’anunci d’adjudicació de les obres del 
tramvia per la Diagonal de Barcelona

CCOO ens felicitem per l’anunci de l’adjudicació de part de les obres del 
tramvia per l’avinguda Diagonal de Barcelona. Entenem que en aquest punt 
el projecte ja és irreversible i que es podran complir els terminis previstos.
CCOO reivindiquem aquesta infraestructura de transport des de l’any 2005, 
ja que és fonamental per als desplaçaments a la feina de milers de treballa-
dores i treballadors. Connectarà nou municipis de l’àrea metropolitana.
Cal que en el futur es millorin i s’allarguin els traçats als municipis del Baix 
Llobregat i el Barcelonès nord per donar més servei a barris i localitats on el 
tramvia no arriba, sobretot fent aquelles modificacions que poden escurçar 
el temps de viatge. Al mateix temps, cal que les freqüències garanteixin la 
qualitat del servei en tot el recorregut.
Per a CCOO la fita de la connexió del tramvia ha de servir per reforçar la inter-
modalitat i per seguir guanyant espai per a les persones i el transport públic 
a les nostres ciutats.  

El sindicat reivindica aquesta estructura des de l’any 2005

Reivindicació del tramvia a la Diagonal. 2005 

MIGUEL ÁNGEL MILARA, delegat de 
COMSA
En els darrers dies també hem conegut la 
mort de Miguel Ángel Milara, de quaranta-
set anys i pare de tres nens. Era afiliat des 
del 1999 i membre, durant vint-i-un anys, 
del Comitè d’Empresa de COMSA Instala-
ciones y Sistemas Industriales a Fornells 

MONTSERRAT MALÉ, delegada de 
Continental Automotive
Una altra dolorosa pèrdua de principis 
d’aquest any ha estat la de la companya 
Montserrat Malé, als seixanta anys. Gran llui-
tadora i compromesa, i molt estimada per ser 
una gran persona, va ser delegada de CCOO a 
Continental Automotive. La seva mort ha col-
pit la família de CCOO. No l’oblidarem.  

ANTONIO CHACÓN, un dels fundadors de 
CCOO de Lleida
A finals de l’any passat ens va deixar l’històric 
sindicalista i lluitador antifranquista Antonio 
Chacón als 88 anys. Chacón va ser un dels fun-
dadors de CCOO a Lleida. Nascut a la localitat 
andalusa de Pruna, va arribar a Lleida a finals 
dels anys cinquanta, on va treballar inicialment 
als embassaments del Pirineu. Va militar al PCE i al PSUC, i va ser 
represaliat pel franquisme. L’any 1969 va patir un consell de gue-
rra per participar en la celebració del Primer de Maig i va anar a la 
presó durant cinc anys. Chacón sempre ha estat molt actiu en els 
moviments socials de Lleida, ciutat que li va concedir l’any 2018 la 
Medalla de la Solidaritat. Abans, l’any 2001, va rebre la Medalla d’Or 
Francesc Macià. Lluitador incansable, Chacón és un exemple per a la 
nostra organització.  

de la Selva (Girona). Malgrat estar malalt, en el darrer procés 
d’eleccions sindicals es va mantenir a la candidatura de CCOO. 
El nostre sentit condol a tota la família.  
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Impliquem-nos com a homes en la lluita feminista

El segle xxiI és un segle on conflueixen moltes crisis i 
moltes lluites. Tanmateix, si algun moviment destaca 
amb força és el feminisme, que s’erigeix ara mateix com 
la gran força transformadora del nostre temps.

Si bé és cert que el moviment feminista interpel·la prin-
cipalment les dones, en un marc emancipador que té 
com a clau el seu apoderament en pro de la igualtat 
efectiva i de la fi d’un sistema patriarcal que les opri-
meix, els homes no podem estar exclosos d’aquesta 
emancipació. En efecte, el masclisme també ens afecta 
en la nostra vida quotidiana, no com a víctimes, però sí 
en el sentit que ens travessa.

Els homes no som plenament partícips de la lluita fe-
minista que cada cop és més protagonista en la nostra 
societat. Tenim l’obligació d’actuar, ja que som nosaltres 
els qui no tenim una visió igualitària i exercim violèn-
cia masclista, des del nostre privilegi, als nostres entorns 
immediats — llars, carrer, centres de treball…— i, en de-
finitiva, als nostres espais de poder. Ens ho mirem com 
si no ens afectés. Ens toca passar a l’acció i capgirar la 
situació actual.

Moltes vegades l’origen d’aquesta situació es troba en 
la incapacitat de molts de nosaltres per adaptar-nos als 
canvis que una societat cada cop més igualitària està 
provocant. Podem dir que alguna cosa no acaba de rut-
llar, que la gran majoria dels homes no estem accep-
tant el canvi i la llibertat de les dones, i que els altres 
no ens sentim interpel·lats per aquesta actitud i que, de 
fet, mantenim una mena de complicitat si ho tolerem. 
Podem cercar moltes causes, però el cas és que simple-
ment no hi fem res i mirem cap a un altre costat.

El paper dels homes en el canvi de model és imprescin-
dible: ens hem de posar al servei de la causa feminista 
i donar la cara a la societat i al món del treball, ja que 

és un problema que generem els homes i ens toca ser 
part activa de la solució. Ho hem d’entendre com a part 
fonamental de la reproducció d’una violència sistèmica 
patriarcal, ja que els nostres privilegis xoquen frontal-
ment amb l’emancipació de la dona i es converteixen en 
la façana general i particular contra la igualtat efectiva.

Si entenem l’opressió com un sistema que, més enllà 
de la mera discriminació, genera relacions de necessitat 
entre els opressors i els oprimits, implica que els homes 
som l’element necessari perquè aquest model masclis-
ta es reprodueixi.

Hem de fer front a les actituds, els gestos i els comen-
taris masclistes que ocorren cada dia sense que siguin 
combatuts i davant els quals guardem silenci.

Organitzem-nos, com a homes feministes, en col·lectius 
d’homes igualitaris o en grups d’homes que generin es-
pais de debat i reformulació del nostre paper. Són eines 
que ens ajuden a treballar per la igualtat de gènere i 
contra la violència masclista, per, d’aquesta manera, ser 
referents per a altres homes. Tot això cal fer-ho des de 
la plena consciència que ens cal un procés, personal i 
col·lectiu, de desconstrucció de la nostra masculinitat 
hegemònica i del nostre paper com a homes als espais 
de participació social.

Reclamem el desenvolupament dels plans d’igualtat 
com a eina fonamental per portar el feminisme als cen-
tres de treball.

Fem palesa la nostra postura pública contra la desigual-
tat i la violència que els homes exercim manifestant el 
nostre rebuig explícit. És important la nostra participa-
ció en les concentracions, plataformes i rodes d’homes 
que ho visibilitzin. En aquest sentit, cal ressaltar espe-
cialment la gestió de les xarxes socials i aquesta mirada 
feminista a la qual tots podem contribuir per provocar 
un canvi social en positiu, amplificant les veus feminis-
tes, connectant-nos amb perfils similars i compartint les 
seves experiències tot evitant tenir un comportament 
masclista, amb una mirada igualitària que posi la quali-
tat del contingut per sobre de la quantitat de seguidors.

Tenim eines per poder-nos implicar més en la lluita fe-
minista, a més de tenir l’obligació de fer-ho. Si ens atu-
rem a pensar si podem fer alguna cosa més del que 
fem cada dia, segur que ens sentirem en la necessitat 
d’implicar-nos-hi més activament, tot evitant que el 
nostre silenci ens faci més còmplices.

Perquè el que és personal és polític.  

Miguel Ángel Merino Sánchez, secretari de Socioeconomia i Polítiques Públiques de CCOO 
del Baix Llobregat - Alt Penedès – Anoia - Garraf 
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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!


