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Drets laborals, socials i nacionals
Encarem l’inici d’un nou any amb reptes impor-
tants. Tenim la negociació de l’AENC (Acuerdo 
para la Negociación Colectiva y el Empleo), en 
el qual haurien d’anar prenent forma les recoma-
nacions necessàries per poder obtenir un parai-
gua amb el qual la negociació col·lectiva tingués 
el paper necessari i s’anessin concretant, en els 
diferents convenis col·lectius, les mesures i les 
condicions necessàries de cada sector productiu. 
És a través del conveni col·lectiu que hem de con-
cretar els acords generals, els que ja tenim avui, 
com el del salari mínim interprofessional i els que 
necessàriament han d’arribar, com el de millores 
en la contractació. El que sí que està clar és que 
el conveni ha de ser l’eina amb què hem de fixar 
els increments salarials, erradicar la precarietat, 
regular la contractació, eliminar desigualtats, etc. 
Els acords generals són molt importants per po-
der arribar a aquesta concreció sectorial i fer que 
sigui més fluïda. Per això s’explica la necessitat de 
negociar i pactar l’AENC. Cal tenir en compte que 
a Catalunya també tenim l’Acord interprofessional 
de Catalunya (AIC). En aquest sentit, és necessari 
rellançar el diàleg social a Catalunya, amb la clara 
intenció de millorar l’economia i la cohesió social, 
i abordar el desenvolupament del marc català de 
relacions sociolaborals.

També tenim la necessitat de desplegar la renda 
garantida de ciutadania (RGC), i, amb vista al des-
envolupament econòmic i industrial dels territoris 
que formen la nostra unió intercomarcal, cal po-
sar en marxa el Pacte nacional per a la indústria 
(PNI), una eina estratègica que ha de ser un im-
puls significatiu per a la indústria, un sector deter-
minant per a aquests territoris —i, pel seu pes, per 
al PIB de Catalunya—, ja que és el motor tractor 
de les economies comarcals.

Per tirar endavant aquests reptes, i d’altres que, 
tot i no aprofundir-hi aquí, són importantíssims per 
al desenvolupament de la societat i l’erradicació 
de les desigualtats —com l’impuls de la igualtat 
de gènere, la lluita contra la violència masclista i 
la seva erradicació, l’eliminació de la bretxa sala-
rial, l’increment salarial i la recuperació del poder 
adquisitiu perdut en la crisi, etc.—, són necessaris 
el diàleg i la negociació política, com també per 
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superar el conflicte nacional de Catalunya. I en 
aquest sentit, cal situar, al centre de tot, els drets 
socials i nacionals, com ho fa i ho ha fet sempre 
CCOO.

El futur Govern de Catalunya ha de situar com a 
prioritats de la seva acció de govern, fins i tot de 
les seves polítiques i estratègies d’aliances, pro-
postes que vagin encaminades a lluitar contra la 
desigualtat i la pobresa, a desenvolupar el marc 
català de relacions sociolaborals, a desplegar 
la RGC i el PNI, i ha de destinar més recursos 
a l’educació i a la sanitat públiques. Ha d’apostar 
de manera decidida per una fiscalitat més justa i 
progressiva, per crear una banca pública, per fer 
una reforma electoral i per obtenir compromisos 
de lluita davant de la corrupció amb l’objectiu 
d’erradicar-la.

Per això, des de CCOO continuem apostant per 
la negociació política com a única sortida, i ens 
reafirmem en la nostra proposta del 5 d’octubre 
del 2017 d’obrir un espai de negociació, amb la 
possibilitat inclosa d’una reforma constitucional 
per poder tenir un nou marc d’autogovern per a 
Catalunya, i, a la vegada, negociar la celebració 
d’un referèndum en el qual els catalans i catala-
nes puguem decidir legalment i lliurement.

A CCOO continuem treballant amb propostes i 
seguim a l’ofensiva per recuperar i sumar drets 
laborals, socials i nacionals.

CCOO apostem per un 2018 més just, més lliure 
i més equitatiu.  

Enrique Rodríguez
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Quan les empreses volen 
destruir els comitès
Quan fa 2 anys que CCOO va guanyar les eleccions i va aconseguir majoria ab-
soluta en el comitè d’empresa passant d’1 únic delegat a 4, volem fer balanç de la 
situació que estem vivint a l’empresa.

Autema s’ha proposat eliminar el comitè d’empresa i està utilitzant totes les eines al 
seu abast per fer-ho: vulnera impunement el dret de negociació dels seus treballa-
dors i treballadores, i si fins ara deien “ho hem de consultar”, ara, simplement, diuen 
NO a tot, i quan els en demanes les raons sempre s’obté la mateixa resposta: “per-
què no i prou”. Aquest canvi, casualment, es produeix al mateix temps que el control 
de l’autopista ha passat de ser pròpiament d’Autema a ser de Cintra-Ferrovial amb 
el beneplàcit de la Generalitat.

La situació dels treballadors i treballadores és cada vegada més precària, i arriba 
a comprometre, fins i tot, la seguretat del personal, sense que això els preocupi 
gens ni mica. Demostren cada dia que som poc més que una xifra en el seu balanç 
mensual, només els importen els beneficis, però la integritat física i psicològica dels 
treballadors i treballadores (alguns dels quals fa més de 25 anys que formen part 
de l’empresa) i el servei que donen als usuaris i usuàries els és completament 
indiferent. Cada dia hi ha menys personal a pistes, quan el trànsit i les incidències 
no deixen de créixer dia rere dia, i per a aquest 2018 es preparen noves retallades 

La Secció Sindical de CCOO de Clarel surt al carrer 
amb el lema “Defensem els nostres drets”

El 15 de desembre les companyes i companys de Clarel van sortir al carrer per 
demanar millores salarials i noves contractacions.

Van reclamar a l’empresa més contractacions, ja que la càrrega de feina és 
molt elevada i difícil de portar. A més, això està provocant que pateixin riscos 
psicosocials.

CCOO a Clarel ha denunciat davant de la Inspecció de Treball les tremendes 
condicions laborals que pateixen actualment les treballadores i treballadors a les 
botigues Clarel, que actualment pertanyen a DIA.

La denúncia s’ha fet per incomplir els horaris i la jornada laboral, atesa la so-
brecàrrega i l’estrès, causats per un augment considerable de les tasques que 

fa cada persona. 

Alguns exemples són els de botigues on una sola persona fa les tasques 
d’atenció als clients, de cura dels diners, d’inventari, de caixa, etc. Això supo-
sa també fer la feina que correspon a categories superiors sense la remune-
ració corresponent.

Aquesta campanya de concentracions i denúncies a la Inspecció de Treball 
s’està realitzant a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.

Hi ha previstes altres concentracions a localitats on Clarel sigui present. A 
Catalunya es farà a les quatre províncies, i a la resta de l’Estat, aleatòriament 
i per territoris on sigui possible la presència sindical.

Des de CCOO es continuarà fent pressió a l’empresa fins que rectifiqui 
aquesta actitud d’explotació a la qual estan sotmeses les persones que hi 
treballen, que són majoritàriament dones.  

en hores de servei a pistes, fet que, sens dubte, s’haurà de traduir en 
una disminució de la plantilla.

Totes aquestes incidències, les hem posat en coneixement del De-
partament de Territori i Sostenibilitat, el qual ha mirat cap a una altra 
banda. És surrealista que la Generalitat només es preocupi de les 
concessions en el moment de la firma i després se’n despreocupi 
completament i deixi abandonats tant les persones usuàries com els 
treballadors i treballadores d’aquestes concessionàries.

Tot i les enormes dificultats en les quals ens trobem, suportades per 
les reformes laborals que s’han produït en els darrers anys i que han 
minvat de manera significativa els drets dels treballadors i treballado-
res, així com el context polític en què ens trobem actualment, el Co-
mitè d’Empresa d’Autema té la convicció i la voluntat ferma de seguir 
treballant pels nostres companys i companyes, i podeu estar segurs 
que posarem el màxim interès i continuarem al peu del canó.  
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CCOO, per una vida lliure de violències masclistes 
a la feina i a tot arreu
L’any no ha acabat bé. La violència masclista encara s’emporta vides i, de manera alarmant, el seu 
abordatge demostra les mancances en polítiques públiques valentes i eficaces per erradicar-la. Segons 
xifres oficials, 48 dones han estat assassinades, però, amb dades contrastades, organitzacions femi-
nistes els han posat noms i cognoms i eleven aquests actes terroristes a 59 víctimes a les quals han 
assassinat pel fet de ser dones. Perquè “tu ets meva i jo, mascle dominant, faig amb tu el que em plau”. 

Tampoc no ens podem oblidar, ni ho volem, de totes les altres violències que pateixen les nenes i les 
dones al llarg de la seva vida. Ni del nefast tractament que molts mitjans de comunicació i estaments 
judicials atorguen al problema, victimitzant la víctima i empatitzant amb l’agressor.

A aquesta terrible situació, que és la més visible, la més mediàtica, hem de sumar-hi que les dones 
segueixen cobrant el 23,9% de salari mitjà anual menys que els homes, és a dir 6.568 € menys l’any, 
i que la precarietat afecta més les dones en tots els grups d’edat, en tots els àmbits professionals, en 
tot tipus de contractes, especialment en els de temps parcial, i en totes les categories. 

I tot i que és cert i seria injust no reconèixer que s’ha avançat, a CCOO considerem que baixar la 
guàrdia és retrocedir. 

Per això continuem apostant per la formació com a eina per detectar i combatre amb propostes, de-
núncies i exigències les mancances en la prevenció, en la protecció i en l’atenció integral a les dones 
que la pateixen. Tant pel que fa a les situacions de violència en l’àmbit de la parella, com en l’abordatge 
de la violència sexual o l’eliminació de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. 

Per això en els actes d’aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones, CCOO ha apostat, un cop més, pel coneixement, la formació i les eines d’utilitat per 
a l’acció sindical i sociopolítica. 

Pacte d’estat contra la violència de gènere

En el primer acte, organitzat per les Esquerres de Terrassa, grup del qual CCOO forma part, vam 
posar l’accent en el Pacte d’estat contra la violència de gènere. El coneixement de la situació i les 
mancances amb les quals neix el pacte ens les van presentar les diputades Maria Freixenet, d’ En 
Comú Podem, i Núria González, del PSC. 

La nostra VIII Escola Neus Català va acollir, al matí, la conferència de la doctora en sociologia Teresa 
Torns Martí, que va versar sobre una de les múltiples formes de violència a la qual els nostres delegats 
i delegades han d’estar molt atents: l’assetjament sexual en l’àmbit laboral. La sessió es va tancar amb 
l’explicació de la denúncia que ha fet CCOO de la cosificació de les dones, amb la campanya “Cos sí, 
cosa no”. Van presentar-la Alba Garcia Sánchez, secretària de les Dones, i Montse Sanahuja Ferran-
do, responsable d’Organització de la mateixa secretaria de CCOO de Catalunya. La presentació no va 
deixar cap persona participant indiferent. 

Els tallers de la tarda, amb l’anàlisi de diferents convenis amb perspectiva de gènere, van anar a 
càrrec de la companya Lídia Sandalinas Félez, responsable de Transversalitat de Gènere i Anàlisi 
de la Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya. Les persones participants en els tallers van 
evidenciar la necessitat d’impulsar la negociació col·lectiva, ja sigui sectorial o d’empresa, amb pers-
pectiva de gènere, com a via per avançar en la igualtat efectiva en l’accés i la permanència en la feina 
remunerada.

Volem agrair les salutacions i els compromisos verbalitzats de la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Terrassa, Gracia Garcia Matute; l’aposta contundent per portar la lluita feminista a tots els àmbits 
del nostre secretari general, Enrique Rodríguez Ruiz, i la generositat i la fermesa en les conviccions 
sindicals i polítiques d’Alba Garcia Sánchez i de totes les companyes i companys que hi van assistir. 

Excursió literària

La commemoració del 25 de Novembre també va valorar la nostra memòria històrica amb l’excursió 
literària de la Ruta de l’Exili i la Maternitat d’Elna. Així com la gran tasca d’Elisabeth Eidenbenz, que 
va salvar 600 criatures de la mort als camps de concentració del sud de França. Uns camps on moltes 
de les persones exiliades, republicanes i republicans, es van trobar amb la mort i amb unes condicions 
de supervivència i de tracte inhumanes.   

Amb aquestes propostes s’evidencia, un cop més, que la lluita contra les violències masclistes, contra 
la invisibilització de les dones i el menyspreu a les seves feines no és una prioritat en l’agenda política 
actual. Però per a CCOO, el dret a la vida, a la feina, al reconeixement i a la llibertat de les nenes i les 
dones sí que ho és.   

Aquest any hem tingut la sort de poder compartir la 
ruta de l’exili amb el company Carlos. De jove va estar 
exiliat i va patir la cruesa de l’exili i les traumàtiques 
condicions del camp de concentració d’Argelers.
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CCOO, en defensa de 
l’escola catalana
Ja fa setmanes que el conjunt de treballadores 
i treballadors de l’educació estem patint una 
campanya de criminalització, amb acusacions 
d’adoctrinament sistematitzades per part de res-
ponsables polítics actuals i passats. Ara ens si-
tuem en un escenari diferent, amb denúncies pe-
nals a docents o a direccions concretes, les quals 
comporten la seva citació per declarar als jutjats, 
com passa a tres escoles de la Seu d’Urgell.

Aquestes denúncies ni tan sols han seguit 
el procediment de queixa del Departament 
d’Ensenyament, i a hores d’ara els docents afec-
tats no saben de què se’ls acusa, la qual cosa 
crea malestar i angoixa a tota la comunitat edu-
cativa. CCOO d’Educació estem convençuts que 
les denúncies no faran més que demostrar la 
innocència i la bona tasca de les treballadores i 
treballadors de l’educació. 

En el cas de la Seu d’Urgell, podem sospitar d’una 
actuació planificada per part dels denunciants, 
atesa la citació simultània de treballadors i treba-
lladores de tres centres diferents. 

Per fer font a tot això, des de CCOO d’Educació 
hem realitzat diferents actuacions:

• El 25 d’octubre, milers de docents i de famílies 
ens vam manifestar arreu del país per dir prou als 
atacs contra l’escola catalana. 

• Hem denunciat la imputació de la directora de 
l’Escola Pere Calders de Polinyà (#TotesSomPo-
linya), acusada de desobediència a l’autoritat judi-
cial l’1 d’octubre. El secretari general de la Fede-
ració d’Educació de CCOO de Catalunya, Manel 
Pulido, acompanyat de l’alcalde de Polinyà, Javier 
Silva, van anar a l’escola per mostrar el seu suport 
i per atendre els mitjans de comunicació.

• El Marc Unitari de la Comunitat Educativa 
(MUCE), on la Federació d’Educació de CCOO 
participem activament, es va adherir a la convo-
catòria de manifestació del 17 de desembre a 

Barcelona, sota el lema “Exigim el 6%. Defensem 
l’educació pública i democràtica”. Des de CCOO 
creiem important la implicació de tota la comunitat 
educativa per aconseguir que el 6% del PIB es 
destini a educació i per fer front a les amenaces 
que està rebent l’educació pública del nostre país.

Com a sindicat hem treballat i continuarem fent-
ho tant contra les retallades pressupostàries com 
contra les calúmnies i les persecucions judicials 
amb falses acusacions d’adoctrinament.   

Assemblea de delegats i delegades 
a les universitats públiques
El proppassat desembre, a la UAB, la nostra secció sindical va organitzar una 
assemblea de delegats i delegades de les 7 universitats públiques amb la 
presència del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el 
secretari de la Federació d’Educació, Manel Pulido. L’acte va servir per expli-
car la situació actual i poder parlar de la situació de l’àmbit universitari públic 
en particular. 
Posteriorment, es va aprofitar la convocatòria per reunir tota l’afiliació de CCOO 
tant a les universitats com a les empreses externes que treballen al campus. 
Va ser la primera vegada que es feia una trobada similar i hi va participar la 
rectora de la UAB, afiliada a CCOO, que va voler fer d’amfitriona de la reunió. 
També es va afegir el secretari general de la Unió Intercomarcal de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique Rodríguez, que va realçar el 
valor de l’èxit de la trobada pel que significa de superar l’àmbit concret d’una 
empresa i fer passos cap al gir sociopolític que vol fer el sindicat.   

Trini Expósito, delegada de la UAB
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ASSESSORAMENT MANCOMUNAT

El servei d’assessorament mancomunat que realit-
za la unió intercomarcal als diferents locals del sin-
dicat està orientat a les consultes individuals dels 
treballadors i les treballadores per resoldre els dub-
tes o els conflictes relacionats amb l’àmbit laboral.
L’any passat, l’equip d’assessors i assessores de 
la unió intercomarcal va rebre un total de 3.124 
peticions d’hora, de les quals, finalment, es van 

ELECCIONS SINDICALS
Des que es van fer les primeres eleccions sindicals, l’any 1978, CCOO continua sent el primer sindicat  en nombre de representants a les 
empreses i ara ens toca felicitar els companys i les companyes d’aquestes empreses per la bona feina, pel seu compromís i pels bons 
resultats obtinguts.

INDÚSTRIA

- PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS

Resultat anterior
CCOO: 2
UGT: 1

Després d’una revocació del delegat 
d’UGT, es fan eleccions sindicals parcials
CCOO: 2

- PETRO FUEL BAGES, SL

CCOO: 1
Afiliades, candidat i suplent

- SIDENOR

Resultat anterior
UGT: 4
CCOO: 1

Resultat actual
CCOO: 3 
UGT: 2

- MARTÍN HIDALGO  

Resultat anterior
CCOO: 3 (delegats)

Resultat actual
CCOO: 5 (comitè)

SERVEIS A LA CIUTADANIA (FSC)

- KAO CHEMIGRAF

Resultat anterior
UGT: 7
CCOO: 2

Resultat actual
CCOO: 9

atendre un total de 2.377 consultes, d’aquestes 
733 es van realitzar al Bages-Berguedà i 1.644, al 
Vallès Occidental. CCOO continua treballant per 
garantir una millor gestió de les agendes que ens 
permeti reduir el nombre de no-assistents, quan 
tenien hora reservada, i això comporti reduir els 
marges d’espera per atendre mes consultes.
La diversitat de les consultes que s’atenen recull 

tot tipus de problemes relacionats amb les con-
dicions de treball, la salut laboral, el gènere, la 
Seguretat Social, el tribunal laboral, els salaris… i 
tot tipus de reclamacions que es deriven al nostre 
Gabinet Jurídic. 
Aquesta diversitat ens porta a mantenir el nostre 
equip d’assessorament permanentment actualit-
zat i formant-se.
També l’adequació de nous horaris i el compro-
mís de la unió intercomarcal de donar un servei 
de qualitat ha fet que el servei d’assessorament 
hagi pràcticament mantingut el nivell de consultes 
respecte als anys més forts de la crisi, durant  els 
quals la conflictivitat a les empreses era superior.
Aquest any 2018, el servei d’assessorament in-
clourà l’InfoAtur, que fins ara es feia de manera 
diferenciada.
També es continuarà treballant per donar asses-
sorament específic en salut laboral als diferents 
locals de la unió demanant cita prèvia com es fa 
amb l’assessorament mancomunat, i implantarem 
la figura d’un assessor especialitzat en matè-
ries de Seguretat Social, a causa de l’increment 
d’aquest tipus de consultes.   
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Erradicar la serofòbia, l’estigma i la discriminació envers 
les persones VIH positives en l’àmbit del treball, el repte de 
sindicats i entitats civils
Els avenços en els tractaments mèdics han pro-
piciat grans millores en l’estat de salut així com 
en l’esperança i la qualitat de vida de les perso-
nes amb VIH. No obstant això, aquests avenços 
no han estat tan significatius en l’àmbit dels 
drets humans i, en concret, no ho han estat en 
l’ocupació.
Cal tenir en compte, però, que l’ocupació està 
molt vinculada a la qualitat de vida de la persona, 
ja que té una alta associació positiva tant amb la 
dimensió de la salut física com amb la de la salut 
mental.
Parlar del VIH en l’ocupació és parlar de drets hu-

mans, ja que la falta d’una informació adequada 
sobre el VIH en l’àmbit laboral contribueix a perpe-
tuar la por respecte de la propagació fàcil de la in-
fecció i de tot tipus de prejudicis i estereotips que 
s’hi associen, que acaben generant situacions de 
discriminació i de vulneració de drets cap a les 
persones amb el VIH en l’àmbit laboral.
Aquestes situacions provoquen que moltes perso-
nes amb el VIH no puguin tenir un treball estable, 
visquin amb por que se sàpiga el seu estat sero-
lògic, no siguin contractades o puguin perdre la 
feina. D’aquesta manera, el VIH es continua vivint 
en silenci i en solitud, de manera invisibilitzada.

Davant d’aquesta situació, advoquem per imple-
mentar campanyes que abordin l’estigma i la dis-
criminació cap a les persones VIH positives, per-
què es tinguin en compte les seves necessitats i 
realitats, i, per tant, perquè es tinguin en compte 
també aquells factors que les fan més vulnerables 
davant la societat i en el seu lloc de treball.
Exigim a l’Administració que intervingui adequa-
dament i que legisli per millorar aquesta realitat, 
dissenyant polítiques i invertint forces i recursos 
ajustats a la problemàtica per solucionar una si-
tuació que es dona des del principi de la pandè-
mia enquistada en la nostra societat.  

El CITE, una eina de solidaritat

El Centre d’Informació per a Treballadors Es-
trangers (CITE) és una eina de CCOO especia-
litzada per assessorar sobre:

  La llei d’estrangeria a nacionals i no nacionals, 
treballadors i treballadores, entitats i també ocu-
padors.

  Empreses i famílies. 
  Tramitació de permisos de residència i treball o 

reagrupament familiar. Accés a la nacionalitat, pri-
mera acollida i coneixement de l’entorn, inclosos 
els coneixements bàsics de relacions laborals, 
l’Estatut dels treballadors —convenis, sindica-
ció…—, mobilitat internacional i formació i sensi-
bilització sobre el fet migratori.

A CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 
tenim 8 dels 23 punts d’atenció del CITE a Ca-
talunya: Berga, Castellar del Vallès, Cerdanyola, 
Manresa, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Terrassa. 
D’un total de 28.193 consultes realitzades l’any 
2016, 6.980 es van fer a la nostra unió i, a més, 
després de Barcelona, a quatre ciutats de la nos-
tra unió és on més consultes es van fer: Sant Cu-
gat, 1.878; Cerdanyola, 1.381; Manresa, 1.276, i 
Terrassa, 1.024. 

El CITE és una xarxa amb 30 anys de recorre-
gut que, a través de l’assessorament, la gestió de 
tràmits, la formació i la sensibilització, fa possible 
l’exercici de drets fonamentals a les persones im-

migrants. Un instrument de solidaritat que forma 
part de la nostra política sobre immigració, junta-
ment amb l’acció sindical que fem a les empreses, 
els sectors i la societat respecte a la gestió de la 
diversitat i la lluita contra la desigualtat i la discri-
minació per raó d’origen. 

Les dades que tenim —tant del 2016 com del pri-
mer semestre del 2017— posen de manifest que 
la recuperació econòmica no ha millorat la situa-
ció de les persones immigrades, i que es manté 
la situació d’alta precarietat i de treball submergit 
que dificulta la integració real i la tramitació o re-
novació de permisos.

Especialment greu és la situació de les dones que 
treballen al servei domèstic (95% de dones), la 
meitat sense contracte de treball ni alta a la Se-
guretat Social. Des de CCOO reivindiquem la sig-
natura per part del Govern de l’Estat del Conveni 
189 de l’OIT sobre treball domèstic, que equipara 
els drets d’aquestes treballadores als de la resta 
de persones adscrites al règim general de la Se-
guretat Social i, especialment, a la protecció en 
cas d’atur i vellesa i pensions, i també la protecció 
del Fons de Garantia Salarial, l’aplicació al sector 
de la Llei de prevenció de riscos i la desaparició 
de l’anomenat acomiadament per desistiment.  
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Coneixes la Fundació Pau i Solidaritat?

La Fundació Pau i Solidaritat és l’instrument de 
CCOO de Catalunya per fer cooperació interna-
cional i sensibilitzar els treballadors i treballadores 
del nostre país.
Constituïda l’any 1991, té com a tasca la defensa 
dels drets humans arreu del món.
Tot i que la pobresa ha disminuït, hem de tenir en 
compte que la mundialització econòmica s’ha vist 
incrementada i ha aguditzat les desigualtats apro-
fundint els greus desequilibris socials ja existents. 
Aquesta situació ha deteriorat les condicions de 
vida i treball dels treballadors i treballadores. Per 
això la defensa dels drets laborals i sindicals és 
un aspecte clau per lluitar contra la vulnerabilitat 
i l’exclusió social de moltes persones, com ara 
dones i joves que es troben entre els més des-
favorits.
Totes les actuacions de la fundació van encamina-
des a donar visibilitat i a aconseguir  disminuir  les 
desigualtats vigents a escala mundial. El concep-
te de solidaritat incorpora necessàriament la lluita 
centenària del sindicalisme de classe i democràtic 
al nostre país per defensar els drets laborals i sin-
dicals en l’àmbit internacional, com a part de la 
lluita més general per la igualtat, per la democrà-
cia i pels drets humans.

Per tant, des de la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO de Catalunya, LLUITEM per assolir la uni-
versalització dels drets econòmics i socials, TRE-
BALLEM per a la defensa dels drets laborals i del 
treball digne arreu del món i APOSTEM per un 
mou model més just, sostenible i democràtic que 
posi les persones davant de tot.  

La Xarxa d’Acció Solidària, impulsada per CCOO de Catalunya, 
recull milers de joguines en la campanya de Nadal

Amb el lema “Cap nen i nena sense joguina”, ha finalitzat la campanya 
de recollida de joguines de Nadal de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS), 
amb un èxit aclaparador.

Els locals sindicals de CCOO de tot Catalunya han estat els llocs de reco-
llida de les joguines i del material escolar, així com també molts comitès 
d’empresa de diferents sectors.

Gràcies a aquesta campanya, molts afiliats i moltes afiliades han pogut 
fer arribar joguines a nens i nenes de famílies en risc d’exclusió social o 
de famílies sense ingressos que no poden comprar-ne.

La XAS compta amb la col·laboració de l’Associació Sonrisas per distri-
buir les joguines, però també amb la de diverses entitats que treballen 
amb la infància i la joventut en temes d’inclusió social, com ara la Funda-
ció Trinijove i altres entitats a tot Catalunya. 

https://xarxasolidaria.cat/

http://www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx

https://xarxasolidaria.cat/
http://www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx
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Quatre joves han posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal 
de poder finançar les visites dels pallassos als nens i a les nenes que estan 
en hospitals.

Cada sis minuts, un infant o jove és ingressat en un hospital de Catalunya.

Perquè tots ells se sentin més infants que malalts, s’ha iniciat una campanya 
solidària anomenada “Un gomet vermell”. Amb aquesta proposta es volen 
finançar projectes d’animació als hospitals —i fer, així, que aquests espais 
siguin més amables i acollidors— i combatre les malalties amb unes bones 
rialles.

Per arribar a tots aquests infants i a les seves famílies, han creat diversos 
materials i canals divulgatius, i també un canal de comunicació per als nens 
i nenes ingressats.

Els germans Glòria Macià, graduada en enginyeria biomèdica, i Sergi Macià, 
estudiant d’enginyeria electrònica, juntament amb Mireia Rom i Roger Cuar-
tielles, exalumnes de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i ara estu-
diants d’humanitats, són els propulsors d’aquest projecte, del qual podrem 
gaudir fins al proper mes de juny.

Tots el diners que es rebin per a la campanya “Un gomet vermell” aniran 
destinats als projectes socials i d’animació de l’ONG Pallapupas. Actualment 
aquesta ONG arriba a onze hospitals catalans.

“Un gomet vermell”

Aquí teniu uns exemples de com podeu col·laborar amb aquesta iniciativa:
— Visita d’una parella de pallassos a un infant hospitalitzat: 14 euros.
— Acompanyament d’un infant hospitalitzat a la sala d’operacions per part 

d’una parella de pallassos: 27 euros.
— Jornada de teatre social per a persones amb trastorn mental i per als 

seus familiars: 180 euros.
— Dia sencer de visites de pallassos a l’hospital: 520 euros.

Per a més informació i per fer un donatiu, podeu visitar la pàgina web del 
projecte.  

https://www.ungometvermell.cat/

‘ARGELAGUES’ 
de Gemma Ruiz
L’argelaga és un arbust que trobem als llocs secs i pedregosos que s’assembla molt a la gi-
nesta en la forma i en el color de les flors, però que té punxes potents i nombroses, i una gran 
capacitat de resistir i tornar a florir malgrat les condicions en què es trobi.

Un títol molt escaient per a unes dones que malgrat les condicions sempre es mantenien fortes.

La sabadellenca Gemma Ruiz ens endinsa en la vida de tres dones de diferents edats, al llarg 
del segle xx, en la seva lluita per obrir-se camí en el món laboral de les fàbriques tèxtils del Vallès 
i per aconseguir tirar endavant la família.

Ens fa veure l’esforç que aquestes dones van fer per adaptar-se als efectes de la revolució 
del tèxtil i del canvi de passar d’una vida al camp a una vida als afores d’una ciutat en procés 
d’industrialització, però, sobretot, dels canvis que es produeixen en les seves vides diàries i 
amb la família.

La història d’unes generacions sacrificades, que van treballar fort i van patir situacions com 
la guerra i la postguerra franquista. L’autora vol donar protagonisme a les dones, tan sovint 
ignorades i, desafortunadament, tan invisibles.  

https://www.ungometvermell.cat/
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CCOO a Denso Barcelona

CCOO va entrar a Denso Barcelona l’any 1999 a causa de la inquie-
tud de diferents persones treballadores que consideràvem que dins 
l’empresa havíem de tenir representació sindical. En cap moment vam 
tenir dubtes de quin era el sindicat que volíem que ens representés i per 
això ens vam dirigir a CCOO.

Després de diverses reunions ens vam organitzar perquè CCOO pogués 
entrar dins l’empresa i poguéssim fer les primeres eleccions. Vam crear 
el primer Comitè d’Empresa de Denso Barcelona, format per 9 delega-
des, totes de CCOO.

A partir d’aquí va començar la feina d’afiliar companyes per poder cons-
tituir la Secció Sindical de CCOO de Denso Barcelona.

A poc a poc hem anat creixent en afiliació, més a poc a poc del que ens 
agradaria, però som una empresa molt jove, amb poca trajectòria sin-
dical i amb uns problemes laborals que es podrien arribar a considerar 
no gaire greus. Això fa que les treballadores no entenguin la necessitat 
d’estar afiliades, tot i que nosaltres continuem fent campanyes de cons-
cienciació i d’afiliació.

Tot i la poca afiliació, s’ha de reconèixer que quan hem hagut d’afrontar 
algun problema laboral greu, com ERO, acomiadaments… les compa-
nyes han estat a l’altura i ens han donat tot el suport necessari per poder 
defensar els nostres drets.

Les treballadores de Denso Barcelona sempre ens han mostrat la seva 
confiança i ens han donat la majoria dins del comitè d’empresa des del 
primer dia i fins ara.

SECCIONS SINDICALS

Actualment la nostra empresa té un comitè de 17 delegats i delegades, 
12 de CCOO i 5 d’UGT. De les 12 persones de CCOO, 9 som dones. La 
secció sindical està formada per un 70% de dones i un 30% d’homes.

El nostre lligam amb el sindicat ha estat sempre molt gran, per això sem-
pre hi ha hagut algú de la secció sindical dins l’estructura del sindicat. 
Actualment hi tenim una persona que forma part tant de l’estructura de 
la unió intercomarcal com de la del sindicat d’indústria.

La nostra secció sindical i els diferents càrrecs que la componen es reno-
ven cada quatre anys, coincidint amb les eleccions sindicals del comitè 
d’empresa. Aquests càrrecs es reparteixen sempre entre els membres 
de CCOO que formem part del comitè d’empresa. Això ho fem així per 
la disponibilitat i el temps que ens dona el fet de tenir hores sindicals per 
poder fer la feina en les millors condicions possibles.

Totes les persones que en formem part tenim la nostra responsabilitat 
(secretària general, secretària, tresorera, responsable d’igualtat, de con-
tractació, de salut laboral…), fet que ens dona l’opció de poder arribar 
a tot arreu.

Les persones que formem la Secció Sindical de CCOO de Denso Barce-
lona creiem en el que fem i estem convençudes que mitjançant la lluita 
sindical podem ajudar a millorar la nostra societat.

La nostra tasca és continuar lluitant per millorar les condicions laborals 
de les nostres companyes i ajudar a mantenir els drets conquerits en tots 
aquests anys de lluita. 

Maria Teresa Noguera Casanova
Delegada de la Secció Sindical de Denso


