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CCOO, amb les llibertats i els drets, i 
contra la violència

CCOO de Catalunya, en el marc de la Taula per 
la Democràcia, va convocar una aturada de país, 
en resposta a la greu vulneració de drets i lliber-
tats viscuda durant l’1 d’octubre, quan les forces 
de seguretat de l’Estat van intentar impedir, amb 
violència, el referèndum. Aquesta aturada va tenir 
un seguiment massiu i la convocatòria va tenir el 
suport de sindicats, empresaris, entitats cíviques i 
socials, així com d’Òmnium i de l’ANC.  
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CCOO i UGT van organitzar mobilitzacions arreu 
de Catalunya per mostrar la seva indignació per la 
vulneració dels drets i de les llibertats.
A més, el dia 11 de novembre es va donar suport 
a la manifestació que va convocar l’ANC i Òmnium 
conjuntament amb la Taula per la Democràcia.  

CCOO va convocar, des de principis del mes de 
novembre, diverses assemblees de delegats i de-
legades que es van fer per tot el territori per ex-
posar i refermar la posició del sindicat sobre la si-
tuació actual política, social i laboral a Catalunya. 
Aquestes assemblees van anar acompanyades 
de concentracions per reivindicar la llibertat dels 
líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, així com del vicepresident Junqueras i 
dels set consellers del Govern de la Generalitat.
A la nostra unió intercomarcal es van celebrar as-
semblees a Sabadell i a Manresa.  
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Seguim treballant
En aquests últims dies hem celebrat la 1a 
Escola Sindical Apolo Giménez, amb un me-
rescut reconeixement en la seva cloenda a un 
company sindicalista, l’Apolo, amb qui el con-
cepte sociopolític pren tot el sentit i l’amplitud 
que es mereix i li correspon.  
A l’escola hem parlat de la necessitat de refor-
çar el caràcter sociopolític del nostre sindicat 
i de com els drets de ciutadania han d’estar 
presents, valorats i defensats quan som en 
espais sectorials, i viceversa. Perquè sabem 
que la condició de ciutadà o ciutadana no la 
perdem quan estem exercint de persones 
treballadores, ni deixem de ser treballadors i 
treballadores quan som al barri o interactuem 
en la societat. Som classe obrera.
Seguim en creixement econòmic, tot i la situa-
ció política a Catalunya i a l’Estat espanyol, 
i per això hem de seguir treballant: perquè 
la negociació col·lectiva situï les condicions 
dels convenis col·lectius en la realitat dels 
creixements econòmics. És en la mesa de 
negociació on hem d’aconseguir els fruits que 
situïn les millores de les rendes del treball i la 
recuperació del poder adquisitiu perdut. S’ha 
d’erradicar la precarietat laboral i la pobresa 
existent, tot i que hi ha qui la ignora i l’amaga, 
interessadament, amb la rabiosa actualitat.
Tenim feina i hem de seguir incidint en 
l’aplicació de la renda garantida de ciuta-
dania (RGC), en la negociació de convenis 
col·lectius, en la defensa de les pensions, 
en la sanitat, en l’educació… i, en els casos 
en què sigui necessari, amb la mobilització. I 
també continuarem treballant amb la Taula per 
la Democràcia, perquè la sortida que s’adopti 
a Catalunya sigui política, negociada, pactada 
i referendada pel poble de Catalunya. 
Des de CCOO, com a organització social més 
important de Catalunya que som, i exercint 
la responsabilitat que suposa, hem fet una 
proposta concreta pel diàleg i amb contingut, 
perquè entenem que és així com es trobarà la 
solució al confl icte. Seguirem treballant per la 
defensa i el respecte dels nostres drets, per 
les institucions catalanes, però també és prio-
ritat continuar treballant per la recuperació del 
poder adquisitiu, per l’enfortiment de la nego-
ciació col·lectiva sectorial, per l’erradicació de 
la precarietat, per unes pensions dignes i pel 
dret de les dones i les nenes a viure en un 
món lliure de violències masclistes. I és que  
per a CCOO cada dia és 25 de Novembre. 
En defi nitiva seguim treballant i defensant els 
drets socials, els laborals i els nacionals.  

Enrique Rodríguez

editorialApolo Giménez 
Un home d’esquerres, de CCOO i 
profundament coherent

La cloenda de la I Escola Sindical Apolo Gimé-
nez es va convertir en acte de reconeixement i 
agraïment a l’emblemàtic sindicalista de la Con-
diesel, lluitador veïnal i polític, que ens va deixar 
fa poc.

La sala d’actes, plena de gom a gom, s’omplia de 
tendresa, emotivitat i orgull en recordar la trajec-
tòria d’un company que va dedicar la seva vida a 
la lluita per a les millores de la classe treballadora. 
I és que l’Apolo ens ha deixat empremta sindical, 
política, veïnal i familiar. 

En aquesta primera escola es van facilitar eines 
i refl exió sindical per afrontar un dels reptes més 
importants sorgits de l’11è Congrés de CCOO 
de Catalunya: reforçar el caràcter sociopolític del 
nostre sindicat, una comesa necessària que pre-
tén traslladar a les empreses els debats i les pro-
postes en matèria d’educació, sanitat, pensions o 
serveis públics, entre d’altres, i, en conseqüència, 
mobilitzar tots els sectors quan calgui. L’objectiu 
és sumar lluites. 

I un bon exemple de la importància i la necessi-
tat de sumar lluites i conquestes de drets va ser 
el company i amic Apolo Giménez, que sempre 
va defensar amb la mateixa intensitat els drets 
laborals i els drets socials. Perquè, en efecte, no 
deixem mai de ser ciutadans i ciutadanes al centre 
de treball ni classe treballadora fora de l’empresa.

La cloenda va recollir les paraules del Yuri, el 
net de l’Apolo, que apuntaven al privilegi familiar 
d’haver pogut compartir l’alegria i els valors de 
l’avi; de l’Enrique Rodríguez, secretari general de 
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central, 
que va dir que l’exemple de l’Apolo Giménez és 
l’essència de CCOO, i de l’Alfredo de Vega, primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, que 
es va referir a ell com un home d’esquerres pro-
fundament coherent i amb tota una vida d’exemple 
de compromís sindical, polític i veïnal.

Javier Pacheco va emfatitzar el caràcter demo-
cràtic de l’Apolo, la responsabilitat i la valentia 
d’un home que va pertànyer a una generació que 
es va enfrontar a situacions més complicades que 
les que patim avui dia i que va treballar per con-
fi gurar, durant la Transició, un marc democràtic a 
Catalunya, entesa, aquesta, com un sol poble. 

Per tota aquesta trajectòria, per aquest tarannà 
tan humà, humil i lluitador, la nostra escola sin-
dical és i serà l’Escola d’Apolo Giménez i, en la 
seva memòria, també, la sala d’actes de CCOO 
de Terrassa porta el seu nom i la placa recull una 
frase seva: “Yo era de CCOO, incluso antes de su 
creación”. 

Gràcies, company; gràcies, amic.  
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El 12 de juliol, el Parlament va aprovar la Llei de la renda garantida de ciu-
tadania, que ja estava prevista en l’article 24.3 de l’Estatut des del 2006. 
Aquesta llei ha estat una proposta original d’aquest sindicat des del 2003. La 
llei neix d’una iniciativa legislativa popular (ILP) com a resposta a les retalla-
des de la renda mínima d’inserció (RMI) que va fer el primer Govern d’Artur 
Mas l’agost del 2011. Aquesta ILP va recollir més de 120.000 signatures i va 
tenir el suport de 70 partits, entitats i organitzacions.

El llarg trànsit parlamentari (des del 2013) i la pressió social que l’ha acom-
panyat han donat com a resultat una llei que valorem com a adequada per 
cobrir les necessitats de les persones en una situació econòmica vulnerable:

— S’estableix un nou dret subjectiu de ciutadania, no sotmès a les disposi-
cions pressupostàries del Govern.

— Es millora signifi cativament la prestació econòmica respecte de la RMI. 
Serà l’equivalent de l’indicador de rendes de sufi ciència de Catalunya 
(IRSC), a partir de l’abril del 2020 —avui 664 €—, i es començarà amb 564 
€ (85% de l’IRSC) davant els 424 € de la RMI.

— Per a les persones que rebin prestacions, subsidis i pensions per sota de 
la quantitat de la RGC, aquesta tindrà caràcter complementari des del primer 
moment i en podran percebre la diferència.

— Compromet a complementar també els salaris a temps parcial per sota de 
la RGC. D’inici se’n benefi ciaran les famílies monoparentals amb contracte 
a temps parcial.

La llei serà efectiva el 15 de setembre, segons l’acord assolit entre la Comis-
sió Promotora de la ILP i el Govern que s’ha traslladat a la llei. Aquesta llei és 
una bona eina per combatre la pobresa.

Les causes de la pobresa són múltiples. Una de les principals en seria la in-
sufi ciència de rendes, que impossibilita poder cobrir les necessitats bàsiques. 
Un bon sistema de garantia de rendes, reconegut com un dret subjectiu, ha 
de permetre no solament que la ciutadania visqui dignament, sinó que sigui 
lliure per escollir el seu projecte de vida, el qual no hauria de basar-se úni-
cament a tenir una feina, remunerada o no, sinó que podria fer-ho en la cura 
de la família i/o en la implicació en el seu entorn a través del voluntariat o 
l’economia social. 

Una societat que garanteix a tothom que tingui unes rendes per viure digna-
ment és una societat on la pobresa no és un cost econòmic, perquè la despesa 
per pal·liar les desigualtats esdevé una inversió.

Des de CCOO hem agraït l’important esforç de cohesió i mobilització que 
totes les entitats de la Comissió Promotora de la ILP de la RGC han fet 
durant aquests anys.  

RENDA GARANTIDA 
DE CIUTADANIA

Cada any, o bé quan tens altes i baixes a la Segure-
tat Social, per fi nalitzacions de contracte o per fi  de 
l’activitat que realitzaves, reps un informe de vida la-
boral actualitzat i, segurament també, un certifi cat de 
les bases de cotització corresponents als períodes que 
has cotitzat i per les bases en què ho has fet.

En aquest informe de vida laboral et sortiran tots els anys que tens cotit-
zats des que vas començar fi ns a l’actualitat. Segurament agafaràs aquest 
document i l’arxivaràs, sense donar-hi més importància, i quan hagis de 
sol·licitar alguna prestació, de qualsevol tipus, com per exemple la pensió 
de jubilació o d’altres com la de maternitat o paternitat, el buscaràs o bé 
en demanaràs un de nou actualitzat, ja que te’l requeriran per comprovar 
quants anys tens cotitzats a la Seguretat Social.

En aquell moment et pots quedar sorprès o sorpresa, perquè és possible 
que, tot i haver estat treballant, et trobis amb dos supòsits:

1. Que no hi aparegui un determinat període o contracte en la teva vida 
laboral.
2. Que, tot i aparèixer tots els períodes correctament en l’informe de vida 
laboral, no consti la base de cotització corresponent.

Estadísticament, hi pot haver entre un 10% i un 15% d’errors de les dades 
que consten en els informes de vida laboral dels treballadors i de les tre-
balladores que poden afectar la quantia per percebre de les prestacions i, 
fi ns i tot, comportar la conseqüència de no tenir-hi dret.

Per aquest motiu, des de CCOO insistim en la importància de revisar 
l’informe de vida laboral. En cas que detectem qualsevol error, caldrà 
sol·licitar-ne la rectifi cació per  corregir aquests errors.

COM HO PODEM FER?
Primer de tot, cal buscar tota la documentació que tinguem guardada re-
lativa a aquest període (contracte, comunicació de la fi nalització d’aquest, 
nòmines, etc.), perquè haurem de demostrar que efectivament vam estar 
contractats, i fer la sol·licitud corresponent per Internet o bé presencial-
ment en una ofi cina de la Seguretat Social. 

A fi  d’evitar possibles errors futurs, és convenient tenir les alertes d’altes 
i baixes de la Seguretat Social activades, que t’arribaran via SMS al teu 
mòbil.

Si tens dubtes, recorda que et pots adreçar al servei d’assessorament de 
CCOO, on et podran ajudar a fer la sol·licitud.  

Marisol de Dios 
Responsable de Salut Laboral

Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya Central

La importància de revisar 
l’informe de la teva vida 
laboral

les bases de cotització corresponents als períodes que 
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Berguedà
CCOO dona suport a les institucions del Bergue-
dà perquè el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda 
Digital (abans Ministeri d’Indústria) pagui els ajuts 
miners concedits el 2012.

La nostra unió se suma a la reivindicació que el 
Consell Comarcal del Berguedà, l’Associació de 
Desenvolupament del Berguedà (ADB), de la qual 
CCOO forma part, i la Delegació del Govern a la 
Catalunya Central estan realitzant davant del Go-
vern central perquè, fi nalment, es paguin els ajuts 
concedits el 2012 del Pla miner.

Els plans miners s’inicien el 1998, i l’actual fi nalit-
zarà el 2018. Aquests plans es van crear per faci-
litar la reconversió econòmica de les zones mine-
res en declivi a tot l’Estat i amb afectació principal 
al tancament d’explotacions de mineria del carbó, 
com són el cas d’Astúries, Lleó o l’Alt Berguedà 
a Catalunya.

Les línies de fi nançament són obertes i, així, es 
pot obtenir suport per exemple a la creació o a 
l’ampliació d’empreses, a la creació o a la millora 
d’infraestructures i al suport d’iniciatives turístiques.

Al Berguedà hi ha pendents de pagament 4,4 mi-
lions d’euros concedits i no pagats, motiu pel qual 
algunes inversions s’han descartat, paralitzat o 
han hagut de refi nançar-se per altres vies. 

Un exemple d’això són les inversions previstes per 
museïtzar el conjunt paleontològic de Fumanya, 
a Fígols (www.dinosauresfumanya.com), que és 
un dels jaciments més importants de restes de 
dinosaures i fòssils del cretaci superior i amb un 
potencial de desenvolupament de turisme cultural 
molt important.

L’equipament de Fumanya ha pogut tirar endavant, 
tot i que amb retard sobre les previsions inicials, 

gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. 
Cal recordar que els municipis del Berguedà són 
molt petits i que qualsevol inversió, per molt rao-
nable i seriosa que sigui, no es pot tirar endavant 
sense el concurs d’una font de fi nançament aliena 
als pressupostos municipals. 

La necessitat d’intensifi car les gestions per a 
l’aplicació del Pla miner al nostre territori s’han fet 
més evidents davant la incorporació als pressu-
postos de l’Estat del 2017 de partides per pagar 
ajuts pendents a Astúries per valor de 21,3 milions 
d’euros (acord entre el PP i el Fòrum Astúries). 

Estem d’acord en el fet que aquests compromisos 
es compleixin, però no creant greuges entre les 
zones amb ajuts atorgats com està passant en 
aquest cas. A més de gestions a Madrid també 
s’ha traslladat aquesta reivindicació a la Delega-
ció del Govern Central a Catalunya.  

CCOO aconsegueix un bon acord al conveni 
d’empresa a Skis Rossignol

Els companys i compa-
nyes de l’empresa Skis 
Rossignol fi nalment han 
aconseguit un bon acord 
al conveni d’empresa, 
després de setmanes de 
negociació.
Les propostes de millora 
de les condicions sala-
rials i de contractació, si-
tuades en la negociació 
pel comitè d’empresa, 
on CCOO és sindicat 
majoritari, s’han traslla-
dat a la redacció fi nal i 
han repercutit positiva-

ment en el conjunt de treballadors i treballadores.
A banda de la negociació salarial s’han aconse-
guit millores en matèria de contractació i estabili-
tat de la plantilla, a més de l’establiment d’altres 
mesures, com un pla d’igualtat com a instrument 
per assolir la igualtat efectiva entre dones i ho-
mes. 

El principals acords assolits en el conveni col·lectiu són:

• Durada de 3 anys, des de l’1 d’abril del 2017 fi ns al 31 de març del 2020.
• Increment salarial de l’1,6% el primer any i del 2% el segon, i tercer any de vigència del conveni.
• Revisió sobre el que excedeixi l’IPC del 2,35% el primer any i del 2,75% el segon i el tercer any.
• Manteniment i millora en el plus de compromís, consistent en una paga en 4 trams de 0,7% cadas-

cun en funció del compliment d’objectius.
• Millora en la promoció professional.
• Establiment d’un plus per a les noves contractacions que s’hagin realitzat a partir de l’1 d’abril del 

2014 i posteriors. D’aquesta manera, es redueixen de manera molt important les diferències sala-
rials existents a la plantilla.

• Contractació: 28 contractes es reconvertiran en indefi nits durant la vigència del conveni i 28 contrac-
tats a través d’ETT passaran a ser fi xos discontinus.

• Ampliació de la permanència de fi xos discontinus.
• Elaboració d’un pla d’igualtat.
• Creació d’una comissió de mètodes i temps amb participació de l’empresa i el comitè d’empresa.

Els companys i les companyes del nostre sindicat van obtenir representació sindical al comitè d’empresa 
fa menys de dos anys, temps sufi cient perquè la seva determinació i fermesa hagin aconseguit revertir 
la tendència dels darrers convenis en matèria d’increment salarial a més d’incloure un nou concepte 
que reduirà la bretxa salarial existent a la plantilla.
Bona feina! #OrgullCCOO.  
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Un any de pròrroga a Iberpotash per continuar 
l’activitat i adaptar-se a la legislació mediambiental
La secció tercera de la Sala Contenciosa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
es va pronunciar, el 30 de juny, sobre l’incident 
d’execució de la sentència presentada per ICL, 
empresa propietària d’Iberpotash que explota els 
jaciments de sal potàssica al Bages, per prorro-
gar temporalment els abocaments al runam del 
Cogulló-Sallent. El TSJC ha decidit donar un any 
de pròrroga a l’empresa, que podria ampliar-se a 
un altre any si aquesta compleix els compromisos 
que ha assumit i la comissió tècnica de valoració 
del procés ho considera oportú.

CCOO d’Indústria de Catalunya respectem la 
decisió judicial i valorem positivament que s’hagi 
acceptat una moratòria, ja que permetrà garantir 
la continuïtat de l’activitat i dels almenys 3.000 
llocs de treball, directes i indirectes. CCOO esta-
rem vigilants que es compleixin les mesures i els 
compromisos adquirits per l’empresa per afrontar 
aquesta moratòria, especialment en temes me-
diambientals.

CCOO sempre hem defensat la importància de 
l’activitat minera com un dels principals motors 
econòmics i de creixement de la comarca, i que 
aquesta es desenvolupi de manera sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient. 

Ja fa més d’una dècada que la Secció Sindical 
de l’empresa, la federació (en aquell moment la 
Minerometal·lúrgica) i la unió vam entendre que 
el futur de la mineria passava per l’aplicació de 
les millors tècniques disponibles en cada moment 
per reduir i revertir l’impacte mediambiental. La 
producció minera al Bages ja té més de cent anys 
d’història i és de fa pocs anys que la legislació i 
la pressió política i social intervenen en aquests 
aspectes cada cop més importants. CCOO vam 
incorporar a l’acció sindical les reivindicacions 
mediambientals.

Hem participat activament, abans de la resolució, 
en accions de tot tipus (concentracions ciutada-
nes, recollida de signatures, vaga, mocions als 
ajuntaments del Bages i del Berguedà i del Par-
lament de Catalunya) en defensa  de l’activitat 
minera. Ho fem de manera crítica, ja que part 
del problema l’ha generat la mateixa empresa, la 
qual no ha complert els compromisos inicials ni 
els terminis, ni ha informat, ni ha donat explica-
cions sobre els motius tècnics dels retards que 
s’han succeït però que no justifi quen la falta de 
transparència cap a la representació sindical, la 
ciutadania, l’Administració, ni els òrgans judicials.
El compromís de CCOO és donar continuïtat a 
l’acció sindical pel compliment de la resolució ju-

dicial, integrant-la a l’acció sindical sobre les con-
dicions de treball-salut laborals, la prevenció de 
riscos, la negociació i els compliments dels con-
venis d’empresa. També es vol intervenir en tots 
els marcs de concertació i seguiment existents, tal 
com ja hem fet. Per exemple amb el suport del De-
partament de Medi Ambient de la CONC, presen-
tant al·legacions al Pla director de la mineria del 
Bages, que està en la seva fase fi nal de tramitació. 
Aquest pla ha de permetre i facilitar unes condi-
cions sostenibles per al desenvolupament del 
projecte Phoenix. Ja està en marxa des de fa uns 
quants mesos a Súria la primera fàbrica prevista, 
i els residus generats s’estan transformant en sal 
d’alta qualitat que ja s’està venent als mercats de 
matèries primeres.  

20 de Novembre: Dia Universal dels Drets dels Infants, 
al Casal Pere Quart de Sabadell i amb CCOO

Amb motiu de la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, que 
va ser aprovat per les Nacions Unides el 1959, la Federació d’Educació 
de CCOO ha tornat a oferir, com altres anys, una activitat per a l’alumnat 
de secundària de Sabadell. En aquesta ocasió, hi han participat un grup 
d’alumnes de 3r d’ESO del Col·legi Servator.

L’activitat ha consistit en el visionament del documental No és un joc, que refl ec-
teix de manera punyent les condicions de vida de molts nens i moltes nenes del 
món, que viuen la seva infantesa de manera molt diferent a com assenyalen els 
deu principis de la declaració: treballant en condicions de greu i gran explotació, 
cobrant salaris ínfi ms, en situacions de perillositat extrema, sense cap tipus de 
dret laboral, amb la difi cultat i/o la impossibilitat de rebre una educació formal i 
regular…

El documental, dirigit per Antonio Rosa i produït pel nostre sindicat, recull els tes-
timonis directes d’infants que treballen per poder sobreviure a diferents països de 
l’Amèrica Llatina. Les imatges i les intervencions dels protagonistes recollides a 
la cinta són prou motivadores per captar totalment l’atenció de l’alumnat durant 
els 45 minuts que dura el documental i per provocar, posteriorment, un debat molt 
interessant. El dur i salvatge contrast entre la nostra realitat i la d’altres parts del 
món globalitzat fa que es produeixi una presa de consciència sobre les injustícies 
socials que es produeixen, tant lluny com, de vegades, prop de casa, i esperona el 
pensament crític del jovent.  Bea Vázquez Vázquez
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“Per reduir les desigualtats necessitem 
treballs dignes amb salaris dignes, 
però també habitatges dignes, 
educació i sanitat de qualitat, 
prestacions socials, etc. ”

 S’ha iniciat un nou mandat, com enfrontes la 
teva nova responsabilitat? 
A l’Assemblea sindical oberta es va parlar molt 
del que signifi ca, al segle XXI, ser un sindicat de 
classe, un sindicat sociopolític, un sindicat gene-
ral. Aquests debats s’han recollit en el Pla d’acció 
aprovat a l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, 
i d’aquests debats neix la Secretaria de Política 
Territorial i Acció Social, una secretaria que vol 
aprofi tar la nostra experiència i situar-nos en les 
millors condicions per fer front als reptes de futur. 
La veritat és que formar part de l’equip d’aquesta 
secretaria, per la novetat i pels reptes que suposa, 
em motiva molt.  

 Quins són els principals objectius d’aquesta 
àrea? 
Necessitem que l’organització estigui preparada 
perquè les noves realitats laborals trobin el seu 
espai a CCOO, i necessitem coordinar l’acció so-
cial i l’acció sindical per abordar de manera global 
els problemes als quals, avui, ha de fer front la 
classe treballadora.

Per reduir les desigualtats necessitem treballs 
dignes amb salaris dignes, però també habitatges 
dignes, educació i sanitat de qualitat, prestacions 
socials, etc. Amb els salaris actuals es fa molt di-
fícil pagar les despeses d’habitatge: lloguer, llum, 
aigua, gas, telèfon i Internet. Tenir una feina ja no 
és sufi cient per evitar un desnonament. El sindicat 
ha de situar aquests problemes a la seva agenda, 
que han de formar part de la seva acció sindical, 
i ha de reivindicar millors salaris, però també la 
baixada dels preus de lloguer.

És fonamental la tasca que els nostres delegats i 
delegades poden fer a les empreses, però també 

CARME MARTÍNEZ RUZAFA GARCIA, ÉS COORDINADORA 
D’ACCIÓ SOCIAL DE CCOO CATALUNYA

és estratègic el paper de les unions intercomar-
cals per:

— Concretar les nostres propostes al territori. 
— Teixir aliances amb les organitzacions i asso-

ciacions socials per defensar reivindicacions 
concretes.

— Guanyar espais de concertació territorial i 
consolidar els existents.

— Dinamitzar els locals perquè esdevinguin es-
pais de referència per a tots els treballadors i 
totes les treballadores.

 La política territorial i l’acció social de CCOO 
també han de passar de la resistència a l’ofensiva?  
Organitzar i gestionar el confl icte social i laboral 
és el nostre objectiu. Hem de passar de la protesta 
a la proposta i defensar-la, i això vol dir estar a 
l’ofensiva. 
Som i volem seguir sent l’organització referent 
dels treballadors i treballadores.

 La crisi ens ha portat a menysprear els valors 
dels drets socials? 
Jo crec que al contrari. Hem treballat molt, hem 
lluitat molt per avançar en drets socials, i la crisi 
ens ha demostrat que no podem baixar la guàrdia, 
en qualsevol moment podem perdre el que ha-
víem guanyat. Els drets no s’hereten, es defensen. 
Aquesta ha estat una de les grans veritats que la 
crisi ens ha tornat a fer valorar. 
La defensa dels drets socials s’assembla molt al 
joc d’estirar la corda, no pots afl uixar mai, és un 
joc d’equip, un equip al qual cal sumar molta gent.

 Que aporta CCOO a les diferents plataformes 
o confl uències en les quals participa (RGC, ha-
bitatge…)?
Hi aporta el món del treball. La realitat dels tre-

balladors i treballadores: atur, precarietat, baixada 
de salaris, condicions laborals en general. També 
hi aporta organització i una gran voluntat de cons-
truir consensos. 
CCOO ha treballat sempre per a la construcció 
d’espais de confl uència i marcs de coincidèn-
cies que ens permetin estar en millors condi-
cions per defensar els interessos de la classe 
treballadora. 

“Hem treballat molt, hem 
lluitat molt per avançar 

en drets socials, i la crisi 
ens ha demostrat que no 
podem baixar la guàrdia, 
en qualsevol moment po-
dem perdre el que havíem 

guanyat. Els drets no 
s’hereten, es defensen.”

 Creus que la nostra gent ha de portar el debat 
sociopolític als centres de treball (sanitat, educa-
ció…)? 
Jo crec que aquest debat ja és als centres de tre-
ball. La gent parla del preu de l’habitatge, dels re-
buts de la llum, de les beques de menjador, de les 
llistes d’espera a la sanitat o de les cancel·lacions 
o canvis de les cites mèdiques, per posar uns 
exemples. El sindicat ha de recollir els problemes 
i les preocupacions que sorgeixen, també, al cen-
tre de treball, transformar-ho tot en propostes per 
portar-ho a les meses de concertació i defensar-
ho amb la mobilització, si cal. 
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La pobresa al Vallès Occidental 
El darrer mes de juny, l’Observatori del Vallès Oc-
cidental va presentar l’estudi Desigualtat i pobresa 
al Vallès Occidental.

Tot i que hi ha signes de recuperació de l’economia, 
topem amb les dades que ens aporta aquest estu-
di, que no ens poden deixar indiferents.

Més d’un 22% de la població pateix actualment 
una situació de pobresa a la comarca. A més, prop 
del 44% de les persones aturades no reben cap 
mena de prestació.

En cinc anys, la pobresa extrema ha passat del 
3,5% al 7,7%. Aquest percentatge ens indica que 
més de 14.000 famílies vallesanes necessiten el 
rebost solidari per poder alimentar-se i que més del 
14% de la població és atesa pels serveis socials.

Una altra dada contundent és la de l’11,8% 
d’infants de primària que es troben en situació 
precària, tal com s’ha pogut constatar amb el 
nombre de beques de menjador actuals.

L’abandó escolar prematur dels joves se situa ac-
tualment en un 17%. Aquests joves sense escola-
ritzar no tindran tantes possibilitats de trobar una 
ocupació digna.

Davant d’aquest escenari, CCOO:
— Demana enfortir la negociació col·lectiva per tal 
que s’estableixin increments salarials als convenis 
col·lectius i hi hagi un augment progressiu del sa-
lari mínim interprofessional.

— Considera que calen més i millors polítiques 
d’ocupació pensades tant per a les dones com per 
als joves i les persones estrangeres.

— Defensa la necessitat d’un nou model productiu 
basat en ocupació de qualitat, estable i amb ga-
ranties, en sectors que aportin valor afegit, inno-
vadors i competitius.

— Es reafi rma en l’exigència al Govern de la ur-
gència i la necessitat de derogar la reforma laboral 
per garantir els drets de les persones treballado-

res, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat 
laboral.

La lluita contra la pobresa ha de ser una de les 
grans prioritats, per la qual cosa s’ha d’intensifi car 
la col·laboració entre els diversos agents polítics 
i socials, i s’ha de crear un debat per aconseguir 
un salari i un habitatge digne per a totes les per-
sones.  

Coneixes la Garantia Juvenil? Saps que a CCOO comptem 
amb un equip d’impulsors del programa?

Des del passat mes de gener, Acció Jove - Joves de CCOO disposa de quatre impulsors i im-
pulsores de la iniciativa europea Garantia Juvenil, repartits pel territori (comarques gironines, Vallès 
Oriental - Maresme - Osona, Vallès Occidental - Catalunya central, i Barcelona).
La iniciativa pretén reduir les taxes d’atur entre els joves de 16 a 29 anys que no estudien ni treba-
llen, oferint una formació complementària, experiència professional, mobilitat internacional i/o ajuts 
a l’emprenedoria. Les persones impulsores realitzen tasques d’informació i suport per al registre 
en el sistema, així com una orientació entre els diferents programes disponibles, d’acord amb els 
interessos i les necessitats de cada jove.
A més, seguint amb l’activitat “Parlem de feina”, que, des de fa anys, porta a terme Acció Jove de 
CCOO de Catalunya, l’equip d’impulsors i impulsores realitza les xerrades als diferents centres edu-
catius del territori. D’aquesta manera, es donen a conèixer conceptes bàsics del mercat laboral, així 
com de l’organització sindical, als joves que entren per primer cop al món del treball. En aquestes 
xerrades, també s’explica la Garantia Juvenil, per tal que els joves coneguin els diferents recursos 
que tenen a disposició seva.

Podeu parlar amb l’impulsor o impulsora de cada territori a través dels següents contactes:

Laura Ruiz
laura.ruiz@ccoo.cat
972 217 303
C/ Miquel Blay, 1 (Girona)

Fayna Tejera
ftejera@ccoo.cat
680 203 342
Rambla, 75 (Sabadell)

Héctor Solà
hsola@ccoo.cat 
682 069 637
C/ Pius XII, 5-7 (Granollers)

Josep Llabrés
josep.llabres@ccoo.cat 
699 807 915
Via Laietana, 16 (Barcelona)
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‘115 dies a l’Ebre. El sacrifi ci de la 
lleva del biberó’  
El passat dia 11 de juny, com ja es costum a la nostra unió intercomarcal, la Secretaria de les Dones i Cultura va 
organitzar una nova sortida. Aquesta vegada, la visita va ser als escenaris de la batalla de l’Ebre, en companyia de 
la historiadora i autora del llibre 115 dies a l’Ebre. El sacrifi ci de la lleva del biberó, Assumpta Montellà, qui hi dona 
sempre un valor afegit i sap posar-nos en la pell d’aquells soldats i situar-nos en aquells dies tan difícils.
Aquest va ser el nostre petit homenatge a aquells nens, l’anomenada lleva del biberó, que es van veure abocats a 
lluitar en una guerra que no podem entendre. Els 115 dies d’aquesta batalla de la Guerra Civil van afectar moltes 
famílies catalanes i és una batalla que, avui dia, segons ens va explicar Assumpta Montellà, encara recorden les 
generacions posteriors.

El nostre viatge al passat no tan llunyà ens va portar a caminar pel poble vell de Corbera d’Ebre, poble que con-
serva perfectament el terror que es va viure aquells dies: està tot destruït, l’església només conserva la façana i 
tots els carrers són plens d’històries. També vam visitar les trinxeres de les Devees, perfectament conservades i 
on, encara avui dia, les criatures que surten a fer campaments a prop hi troben ossos.
Per a la visita al Centre d’Interpretació 115 Dies de Corbera d’Ebre, museu molt recomanable, 
ens va faltar temps, ja que hi ha tanta informació detallada que podries estar-te tot un dia 
seguint els moviments dels dos bàndols dia a dia.

Després de dinar, vam visitar la fossa comuna de les Camposines, on la nostra companya 
Teresa Gispert va trobar el nom del seu avi. En aquest punt, Assumpta Montellà va llegir 
unes paraules per retre el nostre petit homenatge, amb un minut de silenci, a tots aquells 
soldats que hi van perdre la vida.

CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central no oblidem, per això fa anys que recor-
dem el nostre passat històric, intencionadament silenciat, mitjançant les sortides culturals 
amb Assumpta Montellà. En aquest sentit, els companys i companyes han proposat pre-
parar la ruta del llibre El setè camió, de la mateixa autora, i repetir la sortida a la Maternitat 
l’Elna així com la de l’èxode republicà.

A totes aquelles persones que vulgueu ampliar coneixements sobre una de les batalles 
més sagnants de la Guerra Civil en primera persona, sobre un enfrontament a la ribera 
de l’Ebre que avui evoca pors, angoixes, ideals perduts i famílies trencades, amb més 
de 30.000 víctimes, amb detalls estratègics i militars, amb testimonis inèdits i precisions 
històriques, us recomanem el llibre 115 dies a l’Ebre. El sacrifi ci de la lleva del biberó, de 
la historiadora i escriptora Assumpta Montellà.   

Isabel Zapata

Secretària general de CCOO de la Secció Sindical de l’HUGC
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GLOSSARI LGTBI  
Els termes que formen aquest glossari intenten aclarir alguns dels conceptes relacionats amb la 
construcció social del gènere.

LGBTI-LGTBI (no hi ha un ordre establert per a les inicials dels mots de la sigla, de manera que és 
correcta independentment de l’ordre de les lletres que la formen): sigles dels termes lesbiana, gai, 
bisexual, transgènere i intersexual. També hi ha altres sigles, com LGBTIQ+, que incorporen la Q de 
Queer i el + d’altres. 

Binarisme: construcció social que categoritza de manera dicotòmica les activitats, els comporta-
ments, les emocions i l’anatomia de les persones en dos gèneres: masculí i femení.

Intersexual, persona amb variacions intersexuals o DSD (diferències del desenvolupament 
sexual): persona que té un conjunt de variacions en les característiques sexuals que no semblen 
encaixar completament amb la noció estàndard i binària d’home i dona. No és cap patologia. Aquest 
terme està en evolució.

Transsexual: persona transgènere que se sent del gènere contrari a aquell que li va ser atribuït en 
néixer segons les seves característiques biològiques. Ser transsexual no implica tenir cap orientació 
sexual i afectiva concreta.

Transvestida, transvestit: persona que adopta les maneres externes i una vestimenta i uns com-
plements considerats socialment propis del sexe contrari. La persona transvestida no desitja neces-
sàriament una reassignació de sexe, ja que es pot sentir plenament identifi cada amb el seu sexe de 
naixement. També es fa servir la paraula travestí.

Transfòbia: aversió a la transidentitat o a les persones transgènere, com ara les dones o els homes 
transsexuals.

Amb aquest glossari pretenem donar eines per fer servir un llenguatge precís i evitar tant errors 
d’interpretació com connotacions negatives o dobles sentits d’ironia o burla en l’ús dels termes.  

25 de Novembre   
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones 

Zero violències 
masclistes
Ens volem 
lliures! 

Per què el 25 de Novembre? 

Es va escollir el 25 de Novembre com a Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones per commemorar el violent 
assassinat, el 25 de novembre del 1960, de 
les germanes i activistes polítiques Minerva, 
Patria i María Teresa Mirabal, mentre anaven 
a Puerto Plata a visitar els seus marits empre-
sonats, a mans de la policia secreta del dicta-
dor Rafael Trujillo, a la República Dominicana. 

Va ser declarat dia internacional el juliol del 
1981, en el context del Primer Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y del Caribe, 
celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta 
trobada les dones van denunciar la violència 
de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i 
l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, 
incloent-hi la tortura i els abusos que patien 
moltes presoneres polítiques. El 1999, l’ONU 
va donar caràcter ofi cial a aquesta data.  

ACTES 

Dilluns, 27 de novembre 
El pacte d’estat contra la violència de 
gènere
Sala Apolo Giménez 
18 h - CCOO de Terrassa
Ho organitza: Esquerres de Terrassa 

Dissabte, 2 de desembre 
La ruta de l’exili 
Argelers - Cotlliure - Elna 
Sortida guiada per Assumpta Monte-
llà, historiadora i autora del llibre La 
Maternitat d’Elna 

Dimarts, 12 de desembre 
XIII Escola Neus Català 
Violències sexuals 
Sala Apolo Giménez
CCOO de Terrassa
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Aquest any 2017 fa quaranta anys de la massacre 
dels advocats d’Atocha. És un any de commemo-
ració i record de les cinc persones assassinades i 
de les quatre persones ferides per les seves idees 
i pel seu compromís en defensa dels treballadors i 
treballadores. Va ser un assassinat polític a mans 
de l’extrema dreta, que no volia permetre la defen-
sa col·lectiva dels treballadors i treballadores que 
s’exercia des del despatx dels advocats laboralis-
tes, militants de CCOO i del PCE.

Aquesta massacre no va ser una iniciativa aïllada 
de dos ultradretans que volien estendre el terror. 
El que va succeir a Atocha va ser l’última tragèdia 
en la recta fi nal de la lluita contra el franquisme, 
en el preàmbul per la recuperació de democràcia 
al nostre país.

Des de CCOO procurem una tasca de recupera-
ció de la memòria històrica i de la lluita per la de-
mocràcia. És molt important que les noves gene-
racions sàpiguen i recordin les persones que van 
arriscar la seva vida, i les que la van perdre, per a 
la instauració d’un sistema democràtic.

Per tot això, el 7 de juny, vam demanar a 
l’Ajuntament de Terrassa el nomenament d’un 
carrer, o d’una avinguda o d’un edifi ci municipal, 
amb el nom ADVOCATS/ADES D’ATOCHA, per 
garantir la seva dignifi cació i el seu record. 

Reconeixement en el nomenclàtor de les localitats 
de la unió d’un espai municipal en record dels 
advocats d’Atocha 

Per assolir aquest objectiu hem sol·licitat reu-
nions amb els grups municipals de l’Ajuntament 
de Terrassa, per ampliar el consens a l’hora que 
es valori la nostra petició a la Comissió del No-
menclàtor. Fins al dia d’avui, ens hem reunit amb 
el grup municipal del PSC, de Terrassa en Comú 
(TEC), del Partit Popular i del PDeCat. Aquests 
grups municipals ens han traslladat que és una 
bona proposta i ens donaran suport perquè es faci 
realitat. Restem en espera que els grups munici-
pals de Ciutadans, de la CUP i d’ERC de Catalu-
nya també ens rebin per traslladar-los la proposta.

També esperem una reunió amb el Col·legi d’Advocats 
de Terrassa. Qui ens dona suport i es compromet a 
presentar la proposta en la propera Comissió del No-
menclàtor, el mes de gener del 2018, és la presidenta 
d’aquesta comissió, la regidora Rosa Ribera.

En paral·lel, aquesta feina s’està fent en diferents 
ciutats de la unió intercomarcal. També hem entrat 
la petició a Sabadell, a Manresa, a Cerdanyola i a 
Santa Perpètua. Tenim ambició i volem estendre-
ho a tots els nomenclàtors de les localitats de la 
unió intercomarcal.  

LA MEMORIA INCÓMODA. 
LOS ABOGADOS DE ATOCHA
Autor: Alejandro Ruiz Huertas

Aquest llibre és un testimoni de l’autor, un dels advocats que va sobreviure a la massacre que 
hi va haver a Madrid el gener de l’any 1977. 
Quatre advocats i un administratiu van ser morts i uns altres quatre advocats van ser ferits de 
gravetat aquella nit del 24 de gener. Aquests assassinats van ser atribuïts a l’extrema dreta.
El llibre ens explica aquests fets així com els esdeveniments polítics que van succeir durant 
aquella època.
Sens dubte és un testimoni imprescindible de la Transició perquè puguem entendre i no obli-
dem el que ens va portar a la democràcia al nostre país.  
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El passat dia 27 d’octubre es va commemorar el 
50è aniversari de la famosa Manifestació de les 
Pedres, que el 27 d’octubre del 1967 es va fer a 
Terrassa i que va quedar enregistrada de manera 
especial en la història de la ciutat per la violència 
amb què va ser reprimida per la policia i la Guàr-
dia Civil. 

Impulsat per l’Espai de Memòria i dels Valors De-
mocràtics de Terrassa, 50 anys després al Parc 
dels Catalans, indret on es va produir la manifes-
tació, es va realitzar un acte en el qual van inter-
venir membres de l’Espai de Memòria, persones 
que van participar en aquella manifestació, el 
secretari general de CCOO del Vallès Occidental 
i representants de l’ajuntament. Després dels par-
laments es va col·locar una placa que recorda la 
manifestació i que ajuda a reconstruir el passat 
d’aquella Terrassa, la Roja, que va ser punt de re-
ferència de la lluita contra la dictadura franquista. 

Una manifestació històrica a Terrassa: 
pedres contra bales 

Al llarg del segle XX, la nostra ciutat va viure, espe-
cialment durant la dictadura franquista, un reguit-
zell de lluites obreres i de moviments reivindicatius 
que tenien també un component polític d’oposició 
al règim. Les autoritats van arribar a considerar 
la ciutat un seriós problema polític atesa la gran 
quantitat d’actes, vagues i manifestacions anti-
franquistes que s’hi organitzaven.

Una de les manifestacions més signifi catives va 
tenir lloc aquell dia, convocada per CCOO, en 
el marc d’una jornada de protesta a tot Espanya 
contra la carestia de la vida, l’atur i els expedients 
de crisi, així com per exigir la llibertat de dirigents 
obrers empresonats, entre els quals, Marcelino 
Camacho. La jornada de protesta va acabar amb 
manifestacions arreu del país que van transcórrer 
pacífi cament, excepte a Madrid i, especialment, a 
Terrassa. A la nostra ciutat la policia havia detectat 
feia dies una gran activitat de CCOO, que convo-
cava a la protesta, i el mateix alcalde Onandia ha-
via traslladat al governador civil el seu temor que 
es produïssin greus alteracions d’ordre públic. A 
molts ambients de la ciutat es va discutir si parti-

cipar a la manifestació i, fi ns i tot, sacerdots com-
promesos socialment es van reunir a la parròquia 
del barri d’Ègara i van acordar assistir-hi de ma-
nera ben visible i que tres d’ells es col·loquessin al 
capdavant de la manifestació.

A l’hora convinguda, prop de 500 persones van 
respondre a la convocatòria de CCOO, es van 
concentrar al Doré i van començar a pujar Rambla 
amunt. No havien recorregut 100 metres quan la 
policia va carregar violentament contra els mani-
festants i va provocar la dispersió del grup. Alguns 
van quedar acorralats al pas a nivell que hi havia 

aleshores a la carretera de Montcada i, 
davant dels cops de la policia, es van 
defensar llançant rocs de la via del tren 
dels Catalans. La policia va utilitzar 
llavors armes de foc i va ferir de bala 
un dels manifestants. Va començar una 
vertadera batalla campal, en la qual la 
policia va haver de retirar-se momen-
tàniament amb uns quants ferits a les 
seves fi les a causa dels cops de les 
pedres, però un cop reorganitzats van 

llençar una nova càrrega i van tornar a utilitzar 
armes de foc i van ferir dos manifestants més. La 
situació va esdevenir tan crítica que la policia va 
haver de demanar reforços a poblacions veïnes 
per poder controlar la Rambla i els carrers dels 
voltants. Durant més de dues hores Terrassa va 
viure una batalla entre policies i manifestants com 
no s’havia vist mai. La manifestació va acabar 
amb diversos ferits de bala, amb policies ferits pel 
llançament de pedres i amb la detenció de gaire-
bé 60 persones, especialment militants de CCOO, 
del PSUC i alguns sacerdots i membres de comu-
nitats cristianes de base. 

Aquella batalla de bales contra pedres va que-
dar com una fi ta de la lluita de Terrassa per la 
llibertat. Ara fa 50 anys dels fets i la ciutat els ha 
recordat.  

Enric Cama Colomès 
Historiador, afi liat a CCOO i  membre del 

grup Espai de Memòria i dels Valors Demo-
cràtics de Terrassa
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CCOO, fonamental en la resolució del confl icte a  
l’Hospital Universitari General de Catalunya

La nostra secció sindical es va formar l’any 1998 per donar resposta 
als treballadors i treballadores, i defensar-los, ja que llavors patíem una 
situació molt convulsa des del punt de vista d’una gestió empresarial 
nefasta que va fi nalitzar en una fallida l’any 1999, que va posar en perill 
tant la continuïtat del centre de treball com tots els llocs de treball.

CCOO va tenir un paper fonamental i actiu en la resolució del confl icte. 
Concretament, l’àrea socioeconòmica de CCOO de Catalunya, amb una 
estratègia magistral conjunta amb la Federació de Sanitat, va apostar de 
manera decidida per l’adjudicació dels nous gestors, que aportaven un 
pla de viabilitat garantit amb la continuïtat del centre de treball i la ga-
rantia de no perdre cap lloc de treball, fet que ens ha portat on som ara.

I tot i que al sector sanitari hi ha sindicats molt corporatius —d’infermeria 
i metges— la confi ança de la majoria de treballadors i treballadores del 
centre ens porta, any rere any a ser la primera força sindical i això ens fa 
treballar de manera constant amb un alt grau d’exigència.

Hem hagut de liderar la resposta sindical sempre amb vista a la defen-
sa dels llocs de treball, posats en perill pel Govern de la Generalitat, a 
través del conseller de Salut. En aquesta lluita, hem tingut sempre el su-
port dels treballadors i treballadores i de la Unió Intercomarcal del Vallès 
Occidental i la Catalunya Central, més concretament del nostre secretari 
general, Enrique Rodríguez, que, tan bon punt va saber del confl icte, es 
va posar a la nostra disposició. També ha estat cabdal l’ajuda de gran 
part de la població, que va aportar més de 5.000 signatures i la d’alguns 
partits polítics, que van tirar endavant una moció treballada conjunta-
ment amb l’alcaldessa de Sant Cugat i el seu equip. Això ens ha permès 
aturar, de moment, la possible pèrdua de llocs de treball. 

SECCIONS SINDICALS

L’empresa actualment està en expansió i estem patint constants canvis 
organitzatius, un dels quals és el canvi en els uniformes de les dife-
rents categories professionals. L’empresa, obviant el pla d’igualtat, fa 
uniformes diferenciats per a homes i per a dones en totes les categories, 
excepte en la dels portalliteres i els mossos, que al nostre centre de 
treball són serveis en què treballen moltes dones. Arran de la detecció 
del problema hem posat fi l a l’agulla. 

Col·laborem activament amb la Unió intercomarcal i donem suport al 
grup d’assessorament en temes de salut laboral i a la Secretaria de la 
Dona, i participem en tot allò que se’ns demani, implicant-nos en totes 
les convocatòries, per convicció i militància.

Tenim un membre de la secció sindical a l’Executiva de la Federació de 
Sanitat. És el referent de la sanitat privada de CCOO a Catalunya, jun-
tament amb una altra companya, i tots dos pertanyen al Consell Federal 
de Sanitat.

Som una secció sindical que manté la proporció dona-home. La nos-
tra Executiva està constituïda per la Secretaria General, la Secretaria 
d’Organització, Acció Sindical (Salut Laboral), la Secretaria de la Dona i 
dos delegats LOLS. També tenim formades àrea de treball de control de 
la contractació, la formació, la salut laboral, l’atenció a l’afi liació, la comu-
nicació, les eleccions sindicals, etc., i realitzem informes sistemàtics que 
lliurem a l’empresa per tal que corregeixi les males pràctiques que anem 
detectant. No sempre aconseguim el nostre objectiu a la primera, però 
som molt ferms en les nostres conviccions quan creiem que tenim raó.  

La nostra secció sindical també està compromesa amb l’assessorament 
i l’acompanyament als delegats i delegades de CCOO d’altres empreses 
integrades dintre de l’HUGC sempre que ens necessiten, encara que 
siguin d’altres sectors, de manera que tots plegats formem una xarxa 
d’informació constant.

La visita a la nostra secció sindical dels nostres secretaris generals, 
Javier Pacheco, Enrique Rodríguez i Ana Rosa Sevillano, acabats de 
sortir dels congressos, ens va omplir d’orgull de pertànyer a aquesta 
organització.

Ara iniciem un nou període on esperem mantenir el suport necessari 
per part de les estructures del sindicat per continuar donant-hi resposta. 
Sempre a l’ofensiva! 

Isabel Zapata
Secretària general de CCOO de la Secció Sindical de l’HUGC


