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No hi ha excuses
Aquest passat 1 de Maig ha servit per reivindi-
car la necessària ofensiva a què hem de pas-
sar la societat per poder garantir una redistri-
bució de la riquesa més justa i per posar fi  a 
les desigualtats. Per això és vital l’ocupació 
estable, els salaris justos i més drets socials. 
Aquest és el repte i l’objectiu sindical.
L’economia està creixent i ha de servir per 
abordar i solucionar problemes com la pobre-
sa. L’atur de llarga durada és un dels reptes 
més importants i aquesta és la dada que 
obliden les diferents administracions i certs 
mitjans de comunicació que fan el joc als go-
verns de torn.

editorial

Tant se val les vegades que escoltis les dramàti-
ques vivències de l’Alejandro Ruiz-Huertas i la 
dels seus companys i companyes, perquè sempre 
emocionen. I és que és molt difícil que el relat de 
l’últim supervivent de la massacre d’Atocha, pel 
seu contingut i forma, deixi el públic indiferent. 

Ara fa quaranta anys que un grup de pistolers 
d’extrema dreta, vinculats a l’Estat franquista, 
van trucar a la porta del despatx dels advocats 
i advocades del carrer d’Atocha, 55, de Madrid. 
Buscaven en Navarro, un dirigent sindical de 
CCOO del transport urbà, que era un sector que 
havia conclòs una vaga amb èxit. En Navarro no 
hi era i els assassins van disparar a discreció. Van 
matar quatre persones i en van deixar malferides 
quatre més. Eren gent de CCOO i del PCE, eren 
antifranquistes i també eren advocats laboralistes. 
Entre ells hi havia l’Alejandro, que va salvar la vida 
perquè la bala que li va tocar al pit venia rebotada: 
el cos del seu company i amic assassinat va caure 
sobre ell i va aguantar en silenci les bales que li 
van travessar la cama.  

Per tercera vegada i per commemorar els quaran-
ta anys d’uns crims que van ser un atemptat a la 
democràcia, en un ambient de violència política 
intencionada que buscava trencar les manifesta-
cions obreres i populars que ens portaven cap a 
la llibertat, el company Alejandro va ser convidat 
a Sabadell. Allà, un cop més, va deixar palesa la 
necessitat de compartir vivències per recuperar la 
memòria democràtica que intencionadament in-
tenten esborrar i oblidar en aquest país. Per a ell, 
aquests quaranta anys no han esborrat ni l’horror 
ni el dolor produït per uns fets que, tot i el trac-
tament psiquiàtric rebut, encara mantenen viva la 
síndrome posttraumàtica. 

Però tot això no minva la força i l’empenta d’aquest 
catedràtic de dret constitucional de 70 anys, president 
de la Fundació Abogados de Atocha i afi liat de CCOO. 

L’Alejandro ens repta constantment, en les seves 
intervencions i davant la falta de rigor i seriositat po-
lítica, a estendre la memòria, a ampliar el respecte 
a condemnar la violència —una violència que, com 
ell diu, el repugna—, però sobretot ens insta a se-
guir lluitant per la justícia, l’equitat, la democràcia i 
la llibertat. Valora el treball dels advocats i advoca-
des laboralistes, així com la necessitat del sindica-
lisme de classe en aquests temps on les paraules 
tenen la intencionalitat i el propòsit de confondre i 
declarar que no som ni d’esquerres ni de dretes, 
que el que toca ara és un campi qui pugui. Aquí 
l’Alejandro defensa la lluita organitzada i l’ofensiva 
propositiva, i diu que per conquerir drets laborals i 
socials ell té un sindicat de referència: CCOO. 

En la seva visita, l’últim sobrevivent va compartir 
una estona del divendres al matí amb les seccions 
sindicals del Grup FICOSA. Abans de la seva 
conferència va ser rebut institucionalment per 
l’alcalde de Sabadell, Juli Fernández, i, en acabar 
la seva intervenció, va signar, al públic assistent, 
el seu llibre reeditat: La memòria incómoda. Los 
abogados de Atocha.

Des de CCOO seguirem apostant i treballant per 
la recuperació de la memòria democràtica i per 
donar valor a les persones que van lluitar i a les 
que ho segueixin fent amb un objectiu clar: con-
querir i salvaguardar drets per a la classe treba-
lladora. I CCOO també continuarà condemnant 
aquesta i totes les accions criminals. 

Gràcies, company i amic Alejandro.  

Necessàriament s’han de derogar les dues 
últimes reformes laborals, s’ha de recuperar 
el paper central que mai hauria d’haver per-
dut la negociació col·lectiva, s’ha d’aplicar un 
pla de xoc per posar fi  a la precarietat i s’ha 
de millorar l’SMI i les pensions, sense obli-
dar els drets de la ciutadania, com la sanitat, 
l’educació, la dependència, etc.
És ara quan s’ha de fer. És més: ja no hi ha 
excuses. Un exemple és la renda garantida 
de ciutadania (RGC), que, des de CCOO, 
vam celebrar. Aquest és un acord necessari i 
una reivindicació nascuda del nostre sindicat 
l’any 2003. Però, sobretot, és un exemple que 
la societat, amb reivindicació, mobilització, te-
nacitat i perseverança, pot aconseguir objec-
tius, en aquest cas una prestació de protecció 
contra la pobresa per garantir més ingressos 
mínims de subsistència.
Ara ens toca seguir per contrarestar els efec-
tes generats per una gestió de la crisi, que ha 
fet la dreta catalana i espanyola, i que ens ha 
portat al retrocés econòmic de la ciutadania i 
a la retallada dels drets i les llibertats.  Enri-
que Rodríguez
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Dia Mundial contra la 
LGTBIfòbia
Aquest 17 de maig del 2017, Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, 
des de CCOO ens vam manifestar contra la discriminació i contra 
totes les situacions d’odi que moltes persones pateixen encara al 
nostre país i arreu del món pel simple fet de voler viure estimant-se 
lliurement, amb respecte, amb drets i amb igualtats legals en tots 
els aspectes de la seva vida.

A CCOO ens sentim orgulloses perquè, gràcies a la lluita de totes i 
tots, hem aconseguit que la transsexualitat ja no sigui considerada 
una malaltia per la sanitat pública. 

A Catalunya avancem amb fets com el de la Universitat de Bar-
celona, on s’ha endegat un protocol per poder fer el canvi de 
nom a transsexuals i a transgèneres. Aquest exemple s’hauria 
de fer extensiu i permet a l’alumnat, al professorat i al personal 
d’administració i serveis decidir el nom que els identifi ca, encara 
que no sigui el que posa al DNI.

Tot i això, per desgràcia, des de CCOO i des de l’Àmbit LGTBI de 
CCOO no podem deixar d’estar atents. Al nostre país, malaurada-
ment, hem de lamentar fets de discriminació sexual i de gènere: 
un 30% de persones treballadores LGTBI en l’àmbit laboral i un 
70% dels joves han patit algun tipus de discriminació en l’etapa 
formativa.

No podem deixar de vigilar de molt a prop totes aquestes situa-
cions per adoptar mesures per a la protecció dels menors i per 
al seu desenvolupament com a persones, independentment de la 
seva orientació sexual.

NO a l’homofòbia, NO a la transfòbia i NO a la bifòbia: per un 
món lliure, igualitari i ple de drets per a tothom!  

Manifestació obrera 
modernista 

Un any més, el grup de les Esquerres de Terrassa ens vam implicar de 
manera activa en un dels esdeveniments més importants que se celebren 
a la ciutat de Terrassa. L’objectiu de la manifestació obrera és representar 
amb realisme les protestes i les manifestacions per les condicions laborals 
i de vida a les fàbriques d’inicis del segle XX. 

Als drets laborals, s’hi van sumar reclamacions de drets de caire social i 
feminista. 

Una companya del nostre grup de teatre Atressí de CCOO, Vero Moreno, 
va ser l’encarregada d’incitar les dones obreres a la refl exió i d’instar la 
gent a participar a la manifestació. 

Durant el recorregut és podien escoltar tant els crits que demanaven “Igual 
treball, igual salari”, “Volem drets”, “Som esclaves a casa i a la feina”, “Les 
nenes a l’escola i no a la fàbrica”, “Dona obrera, associa’t”, com Els sega-
dors o l’himne de Riego. 

Malgrat la distància en el temps dol comprovar com un segle després les 
demandes i les reivindicacions són encara vigents, ja que no s’han assolit 
plenament. 

Des de CCOO volem  destacar el valor d’aquesta activitat que dona visibi-
litat a uns fets que van marcar el nostre present, així com aquesta fi ra, que 
s’ha convertit, pels seus continguts i oferta, en un esdeveniment d’interès 
turístic a Catalunya.  

En les Esquerres de Terrassa, hi participen ERC, ICV, PSC, EUiA, Podem, 
TEC, UGT i CCOO.  

A la XV Fira Modernista de Terrassa, els obrers i les obreres 
van tornar a ocupar el carrer. 

http://www.ccoo.cat/aspnet/lgtbi.aspx
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Acord entre l’ICM i la FIFA sobre les condicions 
de treball dels treballadors de la construcció dels 
estadis de la Copa del Món de Futbol 2022 a Qatar
La Internacional de Treballadors de la Construcció 
i la Fusta (ICM), una de les federacions de la CSI 
(Confederació Sindical Internacional), de la qual 
CCOO també forma part i és cofundadora, ha 
assolit un important acord amb la FIFA, sobre la 
protecció dels treballadors migrants que treballen 
en la construcció de les infraestructures i els esta-
dis de la Copa del Món de Futbol 2022. A l’acord, 
també hi ha participat, com a mediador, el Govern 
de Suïssa, país on la FIFA té la seu.

Aquest acord no cobreix els dos milions de treba-
lladors migrants que hi ha a Qatar, però demostra 
el que es pot fer i és un pas endavant per acon-
seguir la plenitud de drets per a tots els migrants 
al país. El Govern de Qatar està fent tot el que 
pot per evitar les crítiques i condemnes internacio-
nals, però continua mantenint el sistema anome-
nat kafala, que sotmet els treballadors a un règim 
d’esclavitud.

Sharan Burrow, la secretària general de la CSI, 
ha reivindicat que “Qatar ha d’abolir el sistema 
de la kafala i autoritzar els treballadors a for-
mar sindicats i a afi liar-s’hi, així com negociar 
col·lectivament salaris, condicions laborals dignes 
i entorns laborals segurs. A més, ha de posar fi  a 
la discriminació salarial i racial, i a les pràctiques 
de contractació explotadores, i ha d’assegurar 
mecanismes efectius de resolució de confl ictes i 

queixes. Qatar no ha ratifi cat el protocol de l’OIT 
sobre el treball forçós del 2014 i ho hauria de fer”.

Un dels punts més importants que cal valorar de 
l’acord és l’acceptació de responsabilitat per part 
de la FIFA —una organització esportiva interna-
cional que supera el marc de contraparts sindicals 
tradicionals: patronals, empreses i estats—, una 
acceptació que ha de servir per garantir, amb la 
seva infl uència sobre el Govern de Qatar i les em-
preses constructores, l’assoliment de condicions 
de treball dignes. La FIFA també ha acceptat par-
ticipar activament a la Comissió de Seguiment de 
l’acord.

L’acció del sindicalisme internacional

Per la CSI, aquest acord posiciona millor el moviment 
sindical internacional per continuar la pressió a totes 
les companyies multinacionals que operen a Qatar i 
les seves cadenes de subministrament i subcontrac-
tació perquè respectin els convenis de l’OIT i els drets 
humans, i perquè s’erradiquin els abusos en la con-
tractació i l’ocupació dels treballadors migrants.

Si d’altres aprofi ten els esdeveniments internacio-
nals per fer negoci, el sindicalisme internacional 
també els pot aprofi tar per reivindicar i aconseguir 
avenços que frenin la globalització basada en 
l’eliminació i la violació dels drets fonamentals de 
les persones.  

El Congrés aprova el tràmit per derogar l’article 315.3 del Codi penal
Vaga no és delicte

El Ple del Congrés ha admès a tràmit la proposta de llei d’Unidos Podemos - En Comú - En 
Marea per derogar l’article 315.3 del Codi penal.

Aquest article endureix les penes de presó de fi ns a tres anys per a les persones que 
coaccionin d’altres amb l’objectiu d’iniciar o continuar una vaga.

També es proposa revisar les sentències ja dictades per deixar-les sense efecte. Els sindi-
cats majoritaris han estat fonamentals en aquest procés.

Des de CCOO estem satisfets de l’inici d’aquest procés de derogació d’un article que es 
va fer per reprimir tots els moviments reivindicatius de la gent treballadora.  
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Cooperatives i ocupació estable i de qualitat

Aquest mes de gener han entrat en funcionament deu ateneus 
cooperatius arreu del país. Entre ells, un a la Catalunya central i 
un altre al Vallès Occidental. Els ateneus cooperatius parteixen 
d’una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies de la Generalitat, en el marc del programa Aracoop, que 
diposita la con� ança en el territori. Aquest és el cas de les coo-
peratives implantades a cada territori, que, amb la col·laboració 
d’algunes administracions locals, ens hem imposat l’objectiu de 
crear; concretament, es tracta de 30 cooperatives abans d’acabar 
el 2017 que generin un mínim de 50 nous llocs de treball.

Estem parlant de llocs de treball estable i de qualitat, en tant 
que la fórmula cooperativa permet a les treballadores i treba-
lladors apoderar-se i gestionar la seva pròpia empresa a partir 
dels principis del cooperativisme, basats en l’equitat, defugint 
estructures verticals i, especialment, posant la persona i el tre-
ball al centre de l’activitat econòmica i no pas el lucre i el mer 
bene� ci de l’empresa. Es tracta de societats on la democràcia 
econòmica i la participació de les treballadores i treballadors en 
la gestió de l’empresa són fonamentals. 

A proposta de CCOO

A les persones que treballem en cooperatives ens agrada fer-
ho, perquè hi creiem fermament, i per això també ens motiva 
difondre el model. Un model, a més, que en aquests anys de 
crisi econòmica s’ha mostrat molt més resistent que d’altres i 
ha permès generar, a poc a poc però sense pausa, cada vega-
da més llocs de treball estables. Per això les cooperatives que 
ens hem agrupat per treballar als ateneus cooperatius ens hem 
marcat l’objectiu d’acompanyar totes aquelles persones que 
tinguin pensat emprendre alguna activitat econòmica a través 
de la creació d’una cooperativa o altres fórmules pròpies de 
l’economia social i solidària.

Des dels ateneus fem acompanyament a totes aquelles perso-
nes que vulguin crear una empresa, però també a totes aque-
lles que ja hi estan treballant i que en algun moment han va-
lorat convertir-se en cooperativa. O també, molt important, a 
aquelles treballadores i treballadors que voldrien quedar-se a 
l’empresa, però aquesta, sigui per jubilació dels propietaris o 
perquè està en risc de tancament, ha de tancar.

Tot allò que us agradaria saber sobre el cooperativisme i 
l’economia social i solidària us ho vindrem a explicar allà on vul-
gueu i hi dedicarem les estones que facin falta. 

Si sou d’alguna de les sis comarques de la Catalunya central 
(l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona o el Solsonès), 
podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça 
ateneucooperatiucc@gedi.org o del telèfon 93 524 16 24. 
Si sou del Vallès Occidental, ho podeu fer a través de l’adreça  
info@ateneucooperatiuvalles.org o del web http://ateneu-
cooperatiuvalles.org.  Josep Comajoan, periodista i cooperativista 
a Dies d’agost i a l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Els ateneus cooperatius acompanyen i assessoren aquelles persones que estan valorant crear una cooperativa o 
reconvertir l’empresa on treballen en cooperativa

Amagat en un vaixell, fugint dels horrors de la guerra, un jove refugiat siri arriba a 
Hèlsinki. Sense papers, la seva aparença bruta i deixada provoca que no trobi cap 
lloc on passar la nit. La vida d’aquest refugiat es creua amb la del propietari d’un 
restaurant, que acabarà ajudant-lo a millorar la seva situació.
El cineasta � nlandès Aki Kaurismäki dona un toc d’atenció a la política migratòria de 
la Unió Europea. No és la primera vegada que tracta el tema de la immigració il·legal 
i de com això, de vegades, dona pas a la solidaritat. 
Aquest cineasta barreja molts � ls argumentals per explicar-nos amb molta sen-
zillesa una història molt actual que ens fa re� exionar sobre la tragèdia que viuen 
diàriament moltes d’aquestes persones, que tan sols intenten trobar un lloc millor 
on viure. 

Any 2017
País: Finlàndia
Direcció: Aki Kaurismäki

‘El otro lado de la esperanza’ 
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En defensa de la mineria del Bages
A ningú no li escapa que la situació actual de la 
mineria a la Catalunya central passa per moments 
complicats a causa de la confl uència de diversos 
factors que, en conjunt, semblen conjugar la tem-
pesta perfecta.
És de sobres sabut que el mercat de la potassa 
és d’interès estratègic, ja que és un dels principals 
fertilitzants i, per tant, és garant del desenvolupa-
ment i de l’alimentació de poblacions de països 
del Con Sud americà, de l’Índia i de l’est asiàtic. 
Aquest mercat està sotmès a una lluita contínua 
que ha comportat, en els últims anys, la inversió 
de capitals en nous projectes d’ampliació i apo-
derament de clients que necessiten el producte.
Un d’aquests projectes, el Pla Phoenix, ideat i po-
sat en marxa pel Grup ICL al nostre territori per 
millorar la productivitat i, per tant, els benefi cis 
d’una de les seves fi lials, Iberpotash, va plantejar 
el 2011 el tancament d’una de les dues últimes 
mines de potassa de Catalunya, ubicada als mu-
nicipis de Sallent i Balsareny. Aquest tancament 
implicava el trasllat de la plantilla a la mina de 
Súria, després de l’ampliació i la modernització 
dels processos tecnològics, i la construcció d’una 
rampa de 5 km de longitud que havia de comu-
nicar els 900 metres de profunditat de les seves 
galeries amb l’exterior d’aquesta última. La plani-

fi cació d’aquest pla preveia que fi nalitzés el 2014, 
però diferents difi cultats tècniques i organitzatives 
han provocat que ara mateix sigui un projecte que 
encara necessita més de dos anys abans que 
acabin les tasques i la posterior reubicació de les 
plantilles a la mina de Súria.
Les perspectives de la inversió programada pel 
Grup ICL el 2011, quan el preu de la potassa 
dels anys anteriors estava per sobre del doble de 
l’actual, no preveien la caiguda dels preus de la 
potassa, que el 2017 són molt propers als costos 
de producció.
D’altra banda, una sentència judicial que pesa so-
bre Iberpotash i que s’ha d’executar a partir del 
30 de juny del 2017 posa en perill la continuïtat 

de l’extracció de potassa a Balsareny i Sallent, ja 
que prohibeix l’abocament de residus salins al ru-
nam del Cogulló. A dia d’avui, quan falten poques 
setmanes per a aquesta data, no hi ha solució al 
confl icte. CCOO fa temps que insta la direcció de 
l’empresa a aplicar solucions tècniques que per-
metin continuar treballant i complir la sentència al-
hora. Evidentment, l’aplicació d’aquestes mesures 
té un cost econòmic, però és el que volem i exigim 
que l’assumeixi l’empresa, ja que el que no per-
metrem és que, com a conseqüència de no fer-ho 
bé, hi hagi un cost social en forma de pèrdua de 
llocs de treball.   
Pedro Ruiz, delegat sindical de CCOO 
d’Iberpotash

El passat 2 d’abril es va celebrar la 4a edició de la 
Cursa Solidària per la Justícia Social a Terrassa, 
que organitza CCOO del Vallès Occidental - Ca-
talunya Central conjuntament amb Prodis, entitat 
d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada 
a l’assistència i la promoció integral de persones 
amb discapacitat intel·lectual. En aquesta edició 
també hem comptat amb la col·laboració dels 
alumnes de grau superior de l’escola Joaquima 
Vedruna de Terrassa, que van organitzar les cur-
ses infantils.
Un any més, volem agrair a les empreses 
col·laboradores, a l’Ajuntament de Terrassa, a la 
Creu Roja, a l’esplai Guadalhorce, a La Fàbrica 
i a l’Associació de Veïnes i Veïns de Can Tusell, 
així com a totes les persones participants i les 
voluntàries, la seva implicació en aquesta acció 
esportiva i solidària que és la nostra cursa.
Aquesta cursa no és només una jornada espor-
tiva: és molt més que això. És una jornada festi-

va, reivindicativa i solidària que recull unes 5 tones 
d’aliments destinats als infants més necessitats i 
gestionats pel projecte El Rebost de Terrassa. 
Aquesta cursa també fa realitat la nostra aposta 
per la inclusió dels companys i les companyes 
amb paràlisi cerebral. En aquesta edició, hi han 
participat prop de tres-centes nenes i nens, una 
cursa que creix any rere any.
La nostra Cursa Solidària per la Justícia Social 
de Terrassa ja s’ha consolidat al calendari com un 
esdeveniment de la ciutat i el territori. Una cursa 
on la gent de CCOO del Vallès Occidental i la Ca-
talunya Central, la ciutadania de Terrassa i totes 
les persones participants mostren la seva versió 
més humana.
A la pàgina web de la cursa podeu veure el recull 
d’imatges de les diferents edicions.

www.cursajusticiasocial.cat
Us esperem a totes i a tots a la propera edició. 
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Lluita contra la segregació escolar 
a Terrassa

El mes de juliol del 2016 es va fer públic un in-
forme del Síndic de Greuges titulat “La segrega-
ció escolar a Catalunya (I): la gestió del procés 
d’admissió de l’alumnat”. El Síndic de Greuges 
va constatar que la segregació escolar s’ha 
agreujat al nostre país i va assenyalar la  ciutat 
de Terrassa com una de les més segregades 
educativament.  

El síndic recorda a les administracions que 
aquests desequilibris en la composició social 
dels centres suposen una vulneració greu del 
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i 
que la segregació escolar afecta negativa-
ment el rendiment acadèmic global del nostre 
sistema i, a més, suposa una amenaça per a 
la cohesió social. Indica la responsabilitat de 
les administracions públiques a l’hora de des-
envolupar polítiques relacionades amb la pro-
gramació de l’oferta i amb la gestió del procés 
d’admissió d’alumnat, i també com a garants 
de les polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització que ofereixen els centres.

Davant d’aquesta problemàtica, des de CCOO 
d’Educació del Vallès Occidental el setembre 

del 2016 vam engegar un grup de treball per 
presentar propostes concretes a la ciutat de Te-
rrassa per revertir la situació. Vam redactar un 
document amb 24 propostes que pogués ser 
implementat des de l’àmbit municipal a curt, a 
mitjà i a llarg termini, i vam fer la presentació 
pública de les propostes en roda de premsa el 
dia 3 de febrer del 2017.

Després de la presentació en roda de premsa 
de les 24 propostes per revertir la segregació 
escolar, hem fet una roda de presentació del 
document pels diferents centres de Terrassa tot 
demanant també el suport explícit a les nostres 
propostes amb la signatura dels treballadors i 
treballadores dels centres.

Hem presentat també el document com a pro-
posta de moció al Ple municipal de Terrassa 
que es va realitzar el 30 de març. D’aquí va sor-
tir un acord de la Junta de Portaveus que recull 
la nostra proposta de crear una comissió per 
estudiar les nostres mesures a fi  de revertir la 
segregació escolar. Continuarem lliurant batalla 
al Consell Escolar Municipal de Terrassa per-
què aquesta comissió sigui realment efectiva. 

SINDICAT DE SERVEIS

Hem entrat a Intersport, empresa blanca, 
amb un resultat de 5 delegats i delegades per 
a CCOO.

Hem entrat a Conforama. Abans 5 delegats i 
delegades de Fetico. Actualment, 4 de CCOO 
i 1 d’UGT.

Hem tingut molt bon resultat a Sabadell In-
formation Systems, del Grup Banc Sabadell, 
del qual han sortit 3 processos electorals:

– Sabadell, 13 per a CCOO.
– Sant Cugat, B30, 5 per a CCOO i 4 per a 
UGT.
– Sant Cugat, pl. Xavier Cugat, 1 delegada de 
CCOO.

També podem esmentar l’empresa Wurth. 
Abans, 8 de CCOO i 1 d’independent. Actual-
ment, 12 de CCOO i 1 d’UGT.

Resistint les maniobres i les pressions de 
l’empresa Supeco i el seu sindicat groc, 
Fetico, CCOO ha augmentat en les darreres 
eleccions i s’ha distanciat de l’altre sindicat 
majoritari, amb els següents resultats:

9 Fetico
6 CCOO
2 UGT

Anteriorment, comitè de 13:
6 Fetico
5 CCOO
2 UGT

SINDICAT D’INDÚSTRIA

ELECNOR

3 CCOO 
2 UGT

Resultat anterior:
2 CCOO 
3 UGT
4 GIS

Obtenim majoria al comitè tot i haver baixat 
el nombre de membres del comitè de 9 a 5.

SINDICAT DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

S’han guanyat les eleccions a Mausa (Ma-
deras del Alto Urgel, SA), al seu centre de 
Montcada i Reixac, on s’han obtingut els 5 
membres del comitè.

ELECCIONS 
SINDICALS
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CCOO va celebrar un acte commemoratiu el Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Dones
El Dia Internacional d’Acció per la Sa-
lut de les Dones va sorgir d’una reu-
nió de la Xarxa Mundial de Dones pels 
Drets Reproductius, l’any 1987, a Cos-
ta Rica.

La Xarxa de Salut de les Dones Llati-
noamericanes i del Carib va proposar 
el 28 de maig com a data en la qual la 
salut de les dones fos la gran prota-
gonista.

Aquest any, la jornada és especialment 
destacada per l’aprovació de l’Agenda 
2030 (Pla d’acció a favor de les perso-
nes, el planeta i la prosperitat), amb la 
qual els governs reconeixen la igualtat 
de gènere i l’apoderament de totes les 
dones i nenes. Es reivindica un com-

Josep Rueda i Cruz, un exemple necessari 
Des de CCOO ens sentim especial-
ment orgullosos i orgulloses de la con-
cessió a Josep Rueda i Cruz, enguany, 
de la Medalla de la Ciutat de Manre-
sa al Mèrit Cívic, que enaltirà la tasca 
d’aquest bon veí i excel·lent company, 
a part de gran lluitador i gran persona. 
La concessió d’aquesta medalla rau 
en la iniciativa ciutadana encapçalada 
per la Federació de Barris de Manresa 
i CCOO. El merescut reconeixement 
serà atorgat a Josep Rueda el proper 
17 de juliol. 

Amb aquesta distinció es realça tant 
la seva trajectòria veïnal com sindical, 

així com el compromís constant i ferm 
amb la millora de les condicions labo-
rals i de vida de les persones. Josep 
Rueda ha fet una militància diària, amb 
la conquesta de drets i llibertats, i una 
tasca que s’ha traduït en millores per a 
la ciutadania de Manresa. 

Davant de la seva trajectòria i de la 
seva praxi, és perfectament compren-
sible la unanimitat de tots els grups po-
lítics del consistori pel que fa a aquest 
atorgament. 

Company Rueda, enhorabona i grà-
cies. 

promís que tingui aplicació pràctica i 
real per garantir el respecte als drets 
sexuals i reproductius de les dones.
Per commemorar el Dia Internacio-
nal d’Acció per la Salut de les Dones, 
CCOO de Catalunya va organitzar un 
acte commemoratiu que es va cele-
brar el 29 de maig, a les 12 del migdia, 
a la seu del sindicat a Barcelona, i que 
va consistir en la inauguració d’una 
exposició de la Xarxa de Dones per la 
Salut en el seu 20è aniversari. També 
es va projectar el vídeo de la Fede-
ració de Sanitat i la Secretaria de les 
Dones de CCOO, El cos de les dones, 
un negoci en la publicitat, i es va fer 
la lectura del manifest commemoratiu.

Salut per a totes. Prou desigualtats!

http://bit.ly/2rIE5CD
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“Hem d’integrar les xarxes socials 
al nostre funcionament del dia a 
dia. Els joves han deixat de banda 
la participació més tradicional 
per integrar-se en noves formes o 
alternatives de participació”

 Des de quan ets delegada de CCOO?
Vaig ser escollida com a representant dels treballa-
dors de la meva empresa en unes eleccions de re-
pesca el 2013. Hi havia hagut moltes baixes dins del 
comitè i es van celebrar unes eleccions per tornar a 
composar-lo, i en aquest moment és quan entro jo. 
La repesca va ser per un any més, ja que el 2014 
caducava el mandat i s’havia de celebrar un nou 
procés electoral per renovar tots els membres del 
comitè d’empresa. El 2014 torno a sortir escollida 
per ser delegada durant 4 anys més.  

 Des de fa uns mesos ets la coordinadora nacional 
d’Acció Jove, com ho estàs vivint?
La veritat és que ho estic vivint amb molta intensi-
tat. Acció Jove és una organització juvenil sindical, 
i com a tal, tracta molts temes i participa en moltes 
entitats d’àmbits diferents; així doncs, no hi ha dia 
que no aprengui alguna cosa nova.  

 Com esteu organitzats a Acció Jove? 
A Acció Jove ens organitzem d’una manera molt 
similar a CCOO de Catalunya. A part de tenir un 
equip coordinador que decideix les qüestions més 
urgents, tenim també una comissió plenària. Aques-
ta valida i legitima les línies d’actuació de la mateixa 
organització. La Comissió Plenària intenta garantir 
la representació dels diferents territoris i federa-
cions, per tal de no caure en una sobrerepresenta-
ció d’un sector o territori en concret. Per aquest mo-
tiu, es compon dels diferents responsables juvenils 
de cada territori i federació, juntament amb els joves 
més actius de l’organització. Aquest fet és bastant 
complicat, ja que cal tenir en compte que cada ve-
gada els sindicats semblen menys atractius per als 
joves, així que, tot i que s’intenta garantir aquest 
equilibri, de vegades costa mantenir tots els terri-
toris actius. De la mateixa manera, també és difícil 
mantenir una paritat entre les diferents federacions, 
ja que el gran gruix de joves que treballen ho fan 
dins del sector de serveis.

 Quines línies de treball us heu marcat per a 
aquest mandat?
Molt lligat a la pregunta anterior, una de les línies 

IRENE ORTIZ GARCIA, ÉS COORDINADORA NACIONAL 
D’ACCIÓ JOVE - JOVES DE CCOO CATALUNYA

és poder ampliar aquesta participació juvenil dins 
del sindicat per dos motius: un és assegurar la vi-
vència de l’organització, l’altre és poder organitzar 
el col·lectiu jove, ja que és un dels més vulnerables 
dins d’aquesta situació de precarietat que vivim. A 
part d’això, una de les nostres funcions principals 
és mantenir el contacte amb les diferents entitats 
socials per poder seguir teixint vincles al voltant 
dels problemes dels joves. Finalment, la nostra am-
bició és recuperar el rol d’organització referent dins 
el col·lectiu juvenil. 

 La campanya de Garantia Juvenil com està fun-
cionant?
La Garantia Juvenil és un programa que ha anat 
evolucionant molt, sobretot en aquest últim any. 
Des d’Acció Jove i CCOO sempre hem tingut una 
visió bastant crítica i constructiva, per això hem anat 
traslladant propostes de millora sempre que ho hem 
cregut convenient. Seguint aquesta lògica, durant el 
darrer any vam decidir participar directament en la 
Garantia Juvenil mitjançant el Programa de Xarxa 
d’Impulsors, amb l’objectiu de poder fer difusió del 
que és entre els més joves, per tal d’ajudar tots 
aquells que han quedat exclosos del món educatiu i 
laboral. Com a sindicat ens importa, i molt, l’elevada 
taxa d’atur juvenil, per la qual cosa vam decidir 
apropar aquest recurs als joves, així com també 
volem seguir de prop aquesta iniciativa per veure si 
podem proposar més millores. 

 En l’últim congrés s’ha parlat de la necessitat 
d’incorporar la gent jove al sindicat. Com es pot fer?
La veritat és que si tingués la resposta ja hauria 
acabat la meva feina! Doncs, sincerament, crec 
que el sindicat ha d’anar evolucionant a mesura 
que ho va fent la societat. M’explico: els llocs de 
treball van canviant i de maneres molt diverses. 
Abans el més normal era trobar la majoria de 
treballadors dins d’una mateixa fàbrica o centre 
de treball, fet que afavoria la unió de tots, ja que 
convivien junts moltes hores al dia i sabien en 
quines condicions es trobaven. Avui en dia, això 
és molt més complicat. En un mateix centre de 
treball podem trobar persones de diferents empre-

ses, regides per diferents convenis i amb diferents 
condicions laborals, fet que condiciona o perjudica 
les organitzacions espontànies de treballadors per 
aconseguir una fi nalitat compartida. No només 
això, sinó que cada vegada coneixem més perso-
nes que treballen en una empresa, però que en la 
seva vida no l’han trepitjat, i aquí no acaba la cosa, 
ja que mantenen contacte amb els seus companys 
únicament mitjançant les xarxes socials, fet que 
impedeix que puguin desenvolupar aquest senti-
ment d’empatia i pertinença a un mateix grup. Així 
també s’impedeix que puguin compartir les seves 
condicions i necessitats.
Les xarxes socials són un altre gran avenç i sembla 
que no tenen fi . El sindicat ha de ser un protagonista 
més d’aquesta eina. Ha d’intentar facilitar la partici-
pació dels afi liats i afi liades (em consta que, des de 
fa temps, es treballa en això), així com també la in-
formació de les qüestions més generals que preocu-
pen els treballadors i treballadores. Hem d’integrar 
les xarxes socials al nostre funcionament del dia a 
dia. Els joves han deixat de banda la participació 
més tradicional per integrar-se en noves formes o 
alternatives de participació. Per aquest motiu, hem 
de combinar les dues opcions, mantenint aquelles 
accions que sempre han funcionat juntament amb 
accions no tan convencionals.

 Quines accions teniu previstes en els propers 
mesos?
Tenim una feinada per als propers mesos! Ara ma-
teix estem preparant la XV Escola de Joves Sindica-
listes Ángel Rozas. És una escola on arrepleguem 
tots aquells joves compromesos amb temes socials 
i sindicals per compartir experiències i formar-nos 
en aquelles situacions de més rellevància dins del 
context. D’altra banda, aquest any toca celebrar els 
Quatre Motors per a Europa a Catalunya, així que 
també ens trobem organitzant aquesta trobada, que 
té com a fi nalitat arreplegar les organitzacions sindi-
cals juvenils d’Alemanya, Itàlia, França i Catalunya, 
per poder compartir experiències i buscar maneres 
d’interactuar, així com també qüestionar aspectes 
més generals que ens afecten a totes. 
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BBVA, acomiadaments i altres mesures 

Des del juny del 2016, el BBVA ha canviat la seva política envers la plantilla. Es fan, per primera 
vegada, acomiadaments disciplinaris per baix rendiment, sense justifi cació i que acaben sent 
reconeguts com a improcedents en seu judicial.

A data d’avui, a tot l’Estat se superen els 30 acomiadaments, dels quals 10 han estat a Cata-
lunya. Amb aquesta mesura, el banc intenta exemplaritzar la plantilla perquè incrementi la seva 
producció.

Respecte a la reducció de la plantilla, s’ha intensifi cat l’oferiment de mesures voluntàries (bai-
xes incentivades i excedències) amb intimidació i coacció, en el darrer trimestre del 2016.

Al febrer del 2017 es va fer la previsió del tancament de 130 ofi cines (34 a Catalunya), i a l’abril 
es va comunicar el tancament de 130 ofi cines més fi ns a fi nal d’any (de moment, sabem que 
hi haurà 80 tancaments abans de l’estiu, 42 dels quals a Catalunya). Els 50 restants seran al 
darrer trimestre i estem pendents de la seva concreció.

Pel que fa a Catalunya, durant aquest període (maig-desembre del 2016), estem immersos 
en la integració societària de CX (formació, barreja d’equips, canvi de cultura institucional…) 
i fi nalitza la sortida, per ERO, de 1.557 empleats i empleades de CX, que es van acollir a les 
mesures acordades.

Malgrat tot, a principis del 2017 sabem que a Catalunya es vol reduir la plantilla en 300 perso-
nes més. Demanem a Relacions Laborals com preveu abordar aquesta reducció i ens informen 
que un gran nombre serà per la via de prejubilacions, però ens anticipen que no hi ha sufi cients 
diners per fer 300 prejubilacions, i la resta s’hauran de completar (no se’n concreta el nombre) 
mitjançant altres mesures voluntàries (baixes voluntàries o excedències).

S’inicia una campanya de crida i cerca d’empleats i empleades perquè deixin l’entitat “volun-
tàriament”, sota el pretext que no donen el perfi l i que el banc no compta amb ells. Sabem 
d’un gran nombre d’empleats i empleades que han rebutjat fer-ho (fi ns a la data sense cap 
represàlia), també altres casos que ho han acceptat per desencís i manca de confi ança amb 
l’entitat, d’altres que ho han acceptat positivament així com d’altres que, per iniciativa pròpia, 
han demanat qualsevol de les mesures proposades i els les han concedit.

SECCIONS SINDICALS

Què hem fet?
Denunciar la situació des del primer dia, mit- 
jançant circulars a la plantilla, a la Junta General 
d’Accionistes, als mitjans de comunicació, fent 
concentracions de delegats i delegades, davant el 
Tribunal Laboral de Catalunya…

Assessorar tots els companys i les companyes que 
s’han adreçat a nosaltres perquè no es deixessin 
intimidar. Podíem (i podem) fer front a aquesta si-
tuació.

Converses amb Relacions Laborals.

Quina és la situació actual?
A la reunió amb Relacions Laborals estatal (24/4) 
ens informen que s’ha complert l’objectiu. Calia in-
tensifi car la reducció a principis d’any per garantir 
el compte de resultats.

Ens anticipen que la reducció de plantilla durant la 
resta de l’any no serà tan elevada i serà assumida 
via prejubilacions malgrat que hi pugui haver, de 
manera molt residual, alguna proposta de mesura 
voluntària.

En espera de rebre les dades de tancament el 30 
d’abril:
 

CONTINUEM TREBALLANT, NEGOCIANT I 
MOVILITZANT-NOS. 

https://www.ccoo-servicios.es/bbva/


