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Celebrat el 2n Congrés de la Unió 
Intercomarcal de CCOO del Vallès 
Occidental i la Catalunya Central

Núm. 26 - dijous, 20 d’abril de 2017

Vam fer, fem i 
farem CCOO
El passat 8 de març vam celebrar el 2n Congrés 
de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya 
Central. A més de fer balanç i renovar la direcció 
de la unió intercomarcal (d’ara endavant UI), vam 
aprovar un pla d’acció i tres resolucions.
Pel que fa al Pla d’acció, amb la seva aprovació, 
hem convingut la necessària sortida a l’ofensiva, 
per recuperar els drets i les llibertats que la dreta 
espanyola, encapçalada pel PP, i la dreta catalana, 
liderada pel PDeCat (abans CiU), ens han arrencat 
en la legislatura passada gràcies a la majoria ab-
soluta que posseïen al Congrés dels Diputats. Per 
això hem decidit seguir reivindicant i plantejant la 
derogació de les dues últimes reformes laborals, 
la “llei mordassa”, la reforma unilateral de les pen-
sions del 2013, etc., i situar-nos a l’ofensiva també 
en tot allò relacionat amb la negociació col·lectiva 
perquè a través de les negociacions dels conve-
nis sectorials es pacten els increments salarials 
necessaris, així com l’activació de la concertació 
i el diàleg social, i, en concret, el Pacte de Toledo, 
per, entre altres coses, derogar l’última reforma 
unilateral del PP del 2013. Una reforma que des-
vincula els increments de pensions de l’IPC, amb 
la consegüent pèrdua adquisitiva de les persones 
pensionistes, a més de l’aprovació del factor de 
sostenibilitat, que entrarà en vigor l’any 2019 i que 
pot tenir una repercussió molt negativa per a les 
pensions futures.
D’altra banda, també hem decidit reformar el nos-
tre caràcter sociopolític i posar en marxa els nuclis 
territorials de treball, equips de companys i com-
panyes que tiraran endavant les decisions i els 
projectes que la direcció de la UI els encarregui. 
També caldrà tenir algun espai de representació 
institucional si la Comissió Executiva ho aprova i li 
ho delega la Secretaria General de la UI. 
Reforçar el nostre perfi l feminista davant la so-
cietat, donar impuls a la feina territorial per a 
l’erradicació de les desigualtats i les violències 
masclistes, així com pel treball conjunt en la rei-
vindicació i la consecució d’un pacte d’estat. 
També hem decidit seguir treballant per la conju-
gació de drets: drets de ciutadania i dret del tre-
ball, i les condicions laborals en aquells processos 
de remunicipalització que s’estan plantejant en els 
diferents territoris de la nostra UI.
En defi nitiva, una sèrie de propostes de treball 
que ens han de permetre sortir a l’ofensiva en la 
defensa i la conquesta dels nostres drets i les nos-
tres llibertats.  Enrique Rodríguez

editorial

El passat 8 de març es va celebrar a la ciutat de Rubí el 2n Congrés de la Unió Interco-
marcal de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central. En un context de renovació 
i amb l’objectiu de passar a l’ofensiva, els 214 delegats i delegades van abordar els 
diferents debats per establir el Pla d’acció del proper mandat i escollir la nova direcció 
del sindicat al territori.

El balanç presentat pel secretari general sortint es va aprovar amb un ampli consens, un 99% de 
vots a favor, una bona mostra de la fortalesa del sindicat i de la feina feta.

La presentació del Pla d’acció per als propers quatre anys també va ser aprovat per unanimitat al 
Teatre La Sala de Rubí. Un Pla d’acció que neix del debat previ que s’ha dut a terme a l’organització 
en els darrers temps. Aquest Pla d’acció recull, entre d’altres, les diferents propostes que s’han 
generat tant a la Conferència de Dones i Homes com en el marc de l’Assemblea sindical oberta. 

La necessitat de portar el debat sociopolític de nou als centres de treball va quedar palès a les 
diferents intervencions així com la importància de continuar treballant per seguir incidint en les 
institucions i millorar també les condicions de vida de la classe obrera i de la ciutadania en general. 

Es van presentar tres resolucions que van ser aprovades per unanimitat: “La gestió directa dels 
serveis públics”; “CCOO, sindicat feminista”, i “Més i millor indústria”. Aquestes resolucions es van 
debatre a l’11è Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 

Els partits polítics i les persones convidades que hi van assistir van poder constatar el moment 
d’unitat en què es troba CCOO al nostre territori.

Fem CCOO
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Aprovades tres resolucions
En el marc del 2n Congrés es van aprovar tres 
resolucions molt indicatives de quins són els 
eixos i les qüestions essencials que volem 
afrontar durant el mandat que iniciem.

CCOO FEMINISTA
No va ser casualitat la celebració del nostre con-
grés en un dia tan assenyalat pel que fa a la com-
memoració del Dia de la Dona Treballadora. 

CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central 
ens comprometem amb l’objectiu d’acció contra el 
conjunt de les desigualtats socials per aconseguir 
avançar en una vida digna, de qualitat, amb les 
necessitats bàsiques garantides, sense discrimi-
nacions i amb possibilitats de fer projectes de vida 
per al conjunt de les persones.

CCOO, com a eina transformadora que aposta 
per un model de societat lliure d’explotacions, de 
desigualtats i de violències, ha de superar la poca 
visibilitat que la dreta patriarcal i capitalista ha do-
nat al feminisme.

CCOO ha de fer del feminisme el motor necessari 
per a la construcció d’un món més just, igualitari i 
lliure de violències, a la feina i a tot arreu.

Durant la sessió de la tarda, els delegats i les delegades van conèixer les candidatures per al congrés 
de la CONC,  per als òrgans de direcció al territori i per a la Secretaria General.

La nova Executiva de la unió intercomarcal, formada per 11 persones, va ser escollida amb un 
99% dels vots a favor. Estarà formada per: Enrique Rodríguez, Maribel Ayné, Lluís Sixto, Pilar 
Almendros, Iván Ramos, Maria Tovar, Sergi Martínez, Paqui Algarra, Jose Navajas, Marisol de Dios 
i Pedro Giménez. Una Executiva paritària i amb un 70% de renovació. 

Enrique Rodríguez va ser reelegit secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Cen-
tral amb un 95% dels vots a favor.

Després de La Internacional i del cant d’Els segadors, el remodelat espai del Celler Cooperatiu de Rubí 
va acollir l’acte del 8 de Març, amb un berenar solidari, commemoratiu i reivindicatiu que destinarà la 
recaptació aconseguida a la cooperació amb el projecte per a la promoció de la defensa dels drets 
humans de les dones a Guatemala.  

GESTIÓ DIRECTA DELS SER-
VEIS PÚBLICS
Des de CCOO del Vallès Oc-
cidental i la Catalunya Central, 
defensem uns serveis públics de 
qualitat, efi cients, amb fi nança-
ment sostenible i socialment 
justos. Serveis que, en cas que 
l’Administració opti per recuperar-
ne la gestió directa, garanteixin 
la subrogació de tot el personal 
que el presta, el manteniment o 
l’increment dels llocs de treball, el 
dret de la negociació col·lectiva i el manteniment o 
la millora de les seves condicions laborals, socials 
i salarials. Per tant, CCOO defensa i defensarà el 
dret dels treballadors i treballadores a la subrogació 
i a la garantia d’estabilitat del seu lloc de treball al 
marge del model que triï l’Administració.

MÉS I MILLOR INDÚSTRIA, OCUPACIÓ DE 
QUALITAT I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
Continuació de la resolució presentada al 1r Con-
grés del Vallès Occidental i la Catalunya Central 
i que vam entendre com a full de ruta per portar 
de nou el Vallès Occidental i la Catalunya Central 
a liderar una recuperació econòmica real per a 

tots i totes. Tres anys més tard constatem que els 
avenços han estat pocs.

La situació d’incertesa política i la reiteració de 
convocatòries electorals han paralitzat moltes ini-
ciatives i plans de desenvolupament econòmic a 
tot els nivells.

Cal continuar impulsant mesures com les que vam 
acordar al Pacte per la reindustralització del Va-
llès Occidental i que són vàlides —algunes adap-
tades— a qualsevol punt del territori de la unió i 
que continuen sent propostes que defensem per 
al proper mandat sindical. 

Podeu consultar les resolucions:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/CCOO%20Feminista.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/RESOLUCI%C3%93%20GESTI%C3%93%20DIRECTA.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/REINDUSTRALITZACI%C3%93(1).pdf

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Pla%20Accio%202n%20congres_catala.pdf
Podeu consultar el Pla d’Acció:
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El Ple de l’Ajuntament de Manresa es compromet 
a redactar un pla d’envelliment i dependència

A proposta de CCOO, l’Ajuntament de Manresa redactarà un pla d’envelliment i dependència. Així 
s’acorda en una moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

CCOO va denunciar al Ple municipal, entre altres mancances, les esperes de més de dos anys per ac-
cedir a una plaça de residència pública i els dèfi cits d’equipaments geriàtrics, i va reivindicar i proposar 
possibles solucions com la utilització de l’antic Centre Hospitalari de Manresa. 

Els acords del Ple van ser: 
Elaborar, abans d’acabar l’any 2017, una diagnosi de les necessitats assistencials actuals i futures, en 
un horitzó de cinc anys, de la gent gran de Manresa pel que fa als serveis que necessiten, amb especial 
atenció als serveis d’atenció a domicili, centres de dia i places residencials, diagnosticant també com es 
presten aquests serveis (ràtios de professionals). Per tal de fer aquesta diagnosi, l’ajuntament farà els 
estudis pertinents per completar les dades ja existents provinents d’estudis previs del consistori i d’altres 
administracions (diagnosi d’envelliment del Consell Comarcal del Bages, l’estudi de la dependència 

A proposta de CCOO

que s’està elaborant des del Servei d’Ocupació de 
Manresa, informes socials i memòries de serveis 
socials municipals, entre d’altres).

Impulsar la redacció d’un pla estratègic d’envelliment 
i dependència a Manresa, en fi nalitzar el 2018, que 
fi xi els objectius i les prioritats dels serveis i dels 
equipaments òptims per donar resposta a les ne-
cessitats detectades en aquesta diagnosi.

Crear una taula d’envelliment i dependència dins 
el Consell de Serveis Socials municipal, amb els 
actors estratègics i els operadors principals a la 
ciutat, per fer el seguiment dels acords i de les 
actuacions que s’hagin de dur a terme.

El Ple municipal es va celebrar el 16 de març. La 
moció va ser aprovada pels 25 regidors de CDC, 
ERC, el PSC, DP-Podem, Ciutadans, la CUP i 
Unió, i va ser defensada pel company de Pensio-
nistes i Jubilats Víctor Feliu. 

Cal destacar el bon treball del nostre Sindicat de 
Pensionistes i Jubilats en el treball previ a la mo-
ció, en què van implicar tots els grups municipals 
en la necessitat i en els continguts de la moció i en 
el compromís expressat per tots ells per portar a 
terme els acords amb les entitats representatives 
implicades.  Joan López Pi i Lluís-Vidal Sixto

CCOO es mobilitza contra els 
acomiadaments a BBVA
CCOO i la resta de sindicats presents a BBVA van convocar una concentració el dia 23 de març 
davant les seus de les set direccions territorials d’aquesta entitat per protestar per les pressions 
sofertes per la plantilla i contra els “acomiadaments” encoberts i indiscriminats que estan portant 
a terme en els darrers mesos. Volen reduir la plantilla a Catalunya en 300 empleats i empleades.
Una d’aquestes seus està ubicada a Terrassa, on un centenar de delegats i delegades es van 
concentrar per exigir el cessament immediat d’aquesta mala pràctica vers els treballadors i les 
treballadores d’aquesta entitat. 
Es va fer una crida a BBVA per dialogar, negociar i arribar a acords que no comportin mesures 
traumàtiques per a la plantilla.  
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Retirada del fi brociment als centres 
d’ensenyament
La nostra tasca sindical ha donat resultats molt positius. I això s’ha vist en el fet que la Comissió 
d’Ensenyament del Parlament hagi aprovat la proposta del grup socialista que demana retirar durant 
el curs 2017-2018 l’amiant de 38 escoles i instituts catalans que tenen aquest material a les seves 
instal·lacions.

Fem història: el curs 2015-2016, concretament al Vallès Occidental, els delegats i delegades de 
prevenció de CCOO d’Educació vam engegar tota una campanya de denúncia per la presència de 
fi brociment a moltes escoles i instituts de la comarca. Ho vam fer de la forma següent:

1. Setembre/octubre 2015: avaluació i detecció de centres educatius afectats amb plaques de fi bro-
ciment. Visita de la delegada de prevenció de riscos laborals de CCOO i recull de material fotogràfi c. 

2. El 25 de novembre del 2015 entrem als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del 
Vallès Occidental la llista de centres identifi cats per demanar al Servei de Prevenció analitzar la 
situació, revisar les plaques i estudiar la problemàtica.

3. El 27 de novembre del 2015, el Comitè de Salut Laboral, en no rebre resposta per part del de-
partament, demanem la informació de què disposen aquests Serveis Territorials respecte de l’estat 
de les cobertes de fi brociment dels centres aportats i la previsió de substitució. Des de CCOO, de-
manem que es faci un inventari de tots els centres afectats al Vallès Occidental i que se’n planifi qui 
la substitució.

4. El 29 de gener del 2016 el Comitè de Seguretat i Salut Laboral demanem l’estat de la revisió de 
centres amb fi brociment que vam presentar el novembre.

5. El 4 de març del 2016 el Comitè de Seguretat i Salut Laboral afegim també centres nous a la llista.

6. El 13 de maig del 2016, fi nalment, el Servei de Prevenció ens presenta, al Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral, l’inventari que exigíem. En concret és una llista de 30 escoles, 7 instituts i 1 EOI que, 
a hores d’ara, encara tenen fi brociment a les seves instal·lacions.

7. El 7 de novembre del 2016, el Ple municipal de Cerdanyola, a instància de CCOO del Vallès Oc-
cidental - Catalunya Central, acorda demanar a la Generalitat la retirada del fi brociment als centres 
públics del Vallès. 

Per tot això, celebrem que s’hagi admès la proposta de retirada al Parlament a tots els centres de 
Catalunya. Una vegada més, es demostra que la lluita serveix. 

ELECCIONS 
SINDICALS

CCOO segueix sent el sindicat que més 
creix tant a les empreses que renoven la 
seva representació com a les que l’han 
elegit per primera vegada. 

Felicitem els companys i les companyes 
dels sindicats de la federació de Serveis 
a la Ciutadania (FSC) i d’Indústria per 
aquests resultats i per la bona feina feta.

Destaquem els següents casos:  

FSC

Aigües de Manresa 

Resultat anterior: 
UGT 1
USOC 1
CSC 1
CCOO 2

Indústria

JOHNSON CONTROL (HITACHI) 

Resultat anterior: 
UGT 7
CCOO 6

CCOO guanya a Johnson Control

UNITAT CÀRNIA, SA

Resultat anterior: 
UGT 4
CCOO 1

ABELLÓ LINDE

Resultat anterior:
CCOO 3  
UGT 2

Serveis

ASEPEYO SANT CUGAT

Resultat anterior:
CCOO 7
UGT 6

Resultat actual:
UGT 2
CCOO 7 

Resultat actual:
CCOO   6
CGT    5
UGT    2

Resultat actual:
CCOO 2
USOC 1
UGT 2

Resultat actual:
CCOO 5
UGT 0

Resultat actual
CCOO 8
UGT 4
SPS 1
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Un 8 de Març per a la promoció de 
la defensa dels drets humans de 
les dones a Guatemala  

El lema escollit enguany, “Som dones, fem drets, 
fem lluites”, va tenir durant tot el 8 de Març una 
presència important. Un lema que va aparèixer 
en el nostre 2n Congrés en diversos formats 
però sempre amb el mateix objectiu: consta-
tar la necessitat de reforçar el compromís de 
tota l’organització en les lluites centrals contra 
l’erradicació de les desigualtats que pateixen les 
dones i el dret a viure lliures de violències a la 
feina i a tot arreu.
Però aquest lema també va tenir una dimensió 
de cooperació internacional. Al berenar solidari 
i commemoratiu, que va tenir lloc després de la 

La massacre d’Atocha: una acció 
criminal, un atemptat contra la 
democràcia 
El 24 de gener del 1977, uns pistolers d’extrema dreta van entrar al 
despatx dels advocats d’Atocha. Buscaven Navarro, dirigent de CCOO 
del sector del transport urbà, però no hi era i van disparar a discreció. 
Van assassinar cinc persones i en van deixar malferides quatre més.
Quaranta anys després volem retre homenatge als advocats labora-
listes d’Atocha, i ho farem amb l’últim sobrevivent de la massacre, 
Alejandro Ruiz-Huerta.
El proper 21 d’abril, a les 19 h, a l’Espai Cultural Fundació Antiga 
Caixa de Sabadell 1859 (c. d’en Font, 25, 08201 Sabadell), Ruiz-
Huerta ens oferirà el relat d’uns fets que no haurien d’haver succeït i 
n’analitzarà les conseqüències. I és que “la dictadura no volia marxar 
sense vessar més sang” i va cometre aquest atemptat contra la de-
mocràcia. 

clausura del congrés, al Celler de Rubí, les perso-
nes assistents van escoltar en quines condicions 
es troben les dones treballadores a Guatemala, 
que representen el 51,16% de la població gua-
temalenca (2014). Malgrat ser majoria, encara 
avui són víctimes d’una triple exclusió per raó de 
gènere, que és històrica i preocupant, basada en 
la pobresa, el racisme i una visió patriarcal de la 
societat.
En l’àmbit laboral continuen ocupant-se majori-
tàriament en el sector informal i en les feines més 
precàries. A canvi, només reben entre el 30 i el 
50% del salari respecte dels homes tot i fer la ma-
teixa tasca. Això fa que, actualment, el 52,10% de 
persones pobres al país siguin dones.
El 2015 Guatemala era el tercer país al món amb 

major nombre de feminicidis. Tot això ens va ex-
plicar Michela Albarello, directora de la Fundació 
Pau i Solidaritat, que, conjuntament amb les in-
tervencions de Joan Carles Gallego, anterior se-
cretari general de CCOO de Catalunya, d’Enrique 
Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental i la Catalunya, i de Neus Moreno, de 
la Secretaria de les Dones, Diversitats i Polítiques 
LGTBI de CCOO de Catalunya, van demanar 
un compromís sindical i polític ferm, propositiu i 
actiu per exigir que, aquí i arreu del planeta, es 
respectin els drets humans i laborals de les do-
nes. Quatre veus amb la mateixa crida: rebutjar 
contundentment el sistema patriarcal i capitalista 
i seguir treballant per aconseguir la plena igualtat 
de gènere. 

Emma Vilarassau i Montse Barderi fan 
un ‘Camí d’anada i tornada’ 

El 6 de juny del 1939, dues viat-
geres, l’escriptora, fotògrafa, etnò-
grafa i gran esportista Ella Maillart 
i la poeta, historiadora, arqueòlo-
ga i autora de relats Annemarie 
Schwarzenbach, surten de Suïs-
sa cap a Kabul en un Ford Roas-
ter Deluxe.
Aquesta trobada entre aquestes 
dues dones excepcionals inspira 
Montse Barderi i Emma Vilarasau 
per crear una novel·la epistolar 
que vol retre homenatge a totes 
les dones que no s’han posat lí-

mits ni en l’escriptura ni en la vida.
La primera idea que van tenir va ser fer un llibret teatral, però, 
encara que tard o d’hora serà així, fi nalment van decidir fer una 
novel·la preciosa i d’escriptura captivadora.
Us proposem la lectura d’unes cartes que podria ser que Anne-
marie i Ella haguessin escrit; una correspondència que malgrat 
trobar-se lluny les va apropar d’una manera inimaginable. 

mits ni en l’escriptura ni en la vida.mits ni en l’escriptura ni en la vida.
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CCOO UPC: història de la secció  
D’on venim 
La transformació democràtica de la universitat 
té les seves arrels en el moviment estudiantil 
dels anys seixanta i amb la lluita del jove pro-
fessorat universitari i personal d’administració 
per estabilitzar i millorar les condicions de tre-
ball. Assemblees, manifestacions, tancades, 
escrits… en una situació efervescent de lluita 
i canvi social. Amb les reivindicacions laborals 
també s’exigeix la reforma de l’antiquada i re-
pressiva universitat franquista, amb propostes 
de participació democràtica i de servei públic. 

L’any 1985 el Govern de Felipe González 
(PSOE) aprova la Llei de llibertat sindical. Un 
any després, un grup de les persones que han 
liderat aquestes mobilitzacions i el programa de 
transformació social per a la universitat en de-
mocràcia funden la Secció Sindical de CCOO 
de la UPC.  

El PDI
L’any 1989 els professors del grup de CCOO també impulsen la fundació 
d’UpiC,1  modesta associació dedicada a debatre els problemes de la 
UPC i a fer propostes d’actuació. És un èxit. Els permet incorporar moltes 
persones amb valors i idees progressistes. Des d’UpiC organitzen de-
bats, taules rodones, participació en els òrgans de govern, campanyes 
en defensa de la “Universitat pública i de qualitat”, etc. Com a conse-
qüència, CCOO és el sindicat hegemònic entre el professorat (PDI):2  
sempre hem obtingut la majoria absoluta a les eleccions sindicals. 

Les propostes d’estructura, de funcionament i de govern són la base 
teòrica que constitueix el principal capital intel·lectual d’UpiC i, per afi ni-
tat, de CCOO d’Universitats. Aquestes propostes, els debats i els con-
tactes s’exporten al sistema universitari estatal. Als anys noranta La Hoja 
del Lunes, la publicació de CCOO, és de lectura obligatòria a totes les 
universitats —fi ns i tot per als ministres— per estar al dia de l’estat polític 
de la universitat espanyola. L’any 2000 en Pep Farré, responsable estatal 
del PDI de CCOO, és escollit rector de la UPC. 

El PAS
Entre el PAS3  la tasca sindical va seguir un camí semblant a la resta de 
l’Administració pública. Al començament fi ns i tot es va fer difícil presen-
tar llistes electorals, especialment entre el funcionariat. Entre els laborals 
és UGT qui, des de Terrassa, organitza les primeres eleccions al Comitè 

d’Empresa i la negociació del primer conveni col·lectiu. Obté majoria ab-
soluta i s’instaura un sindicalisme clientelista.

La negociació del conveni ens dona coordinació entre les seccions de 
CCOO de les set universitats públiques, potencia la de la UPC i re-
força la lluita del PAS funcionari, que aconsegueix negociar un pacte 
d’equiparació en drets. De mica en mica la Secció de CCOO aglutina 
persones amb valors i idees d’esquerres, i guanya infl uència davant del 
PAS combinant negociació, denúncia i mobilitzacions. I resultats!

La secció 
La darrera etapa ha estat especialment dura, com a tants i tants llocs. 
Les retallades i, sobretot, els acomiadaments dels interins i del profes-
sorat precari posen en peu de guerra la UPC. La bona feina feta des de 
la Secció de CCOO per aglutinar forces —les sindicals, les institucionals 
i, fi ns i tot, l’estudiantat— fa tremolar la Generalitat i fa caure el rector 
de dretes. 

Avui la Secció de CCOO (PAS i PDI) som un equip cohesionat en valors 
i amb persones que —assumint-ne la responsabilitat i el lideratge— hi 
donen continuïtat. No és gens fàcil, però ens en sortim força bé. Des de 
fa uns quants anys som el sindicat més votat i anem camí de la majoria 
absoluta en tots els sectors. 

  1L’any 2014, la UpiC va celebrar els seus 25 anys, amb un llegat de dotzenes de taules rodones i 101 butlletins. Tot es pot consultar i descarregar a www.upic.cat. 
  2PDI: personal docent i investigador. Poden ser funcionaris o laborals.
  3PAS: personal d’administració i serveis. Poden ser funcionaris o laborals.


