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Mobilitzacions davant l’actual situació política
La situació política està estancada. Ja dèiem que 
la celebració d’unes eleccions a Catalunya no 
solucionaria el problema, un problema, per cert, 
que no és de Catalunya, sinó del conjunt de l’Estat 
espanyol.

Només cal aturar-se i reflexionar sobre l’actitud i 
l’entossudiment per no donar una sortida política 
al conflicte. L’actitud i la utilització repressiva del 
poder i les lleis no és una qüestió de Catalunya, 
obeeix a la ideologia i a una particular manera 
d’entendre la manera de governar que, a hores 
d’ara, està desgastant la nostra jove democràcia. 
Ara és per la situació a Catalunya i demà serà 
per qualsevol altre motiu en qualsevol altre terri-
tori de l’Estat espanyol. De fet, l’encausament de 
300 persones sindicalistes, titellaires, rapers, etc., 
obeeix a una manera d’entendre la democràcia 
molt restrictiva. 

Tota aquesta situació, a més del màster de Ci-
fuentes, el cas Gürtel, l’operació Púnica, etc., no 
pot ocultar el malestar de la nostra societat i la 
necessitat de posar damunt de la taula l’agenda 
social. En aquest sentit, no es pot amagar la gran 
mobilització del 8 de Març, on les reivindicacions 
continuen molt vigents. Les hem traslladat a tots 
els espais de negociació col·lectiva i concertació 

editorial

on és present el sindicat, ja que, per a nosaltres, 
la igualtat és una prioritat. Erradicar la desigualtat 
vol dir evolucionar en la lluita dels salaris, eliminar 
la precarietat, exterminar la violència masclista i 
evolucionar en cohesió social.

També hem de continuar defensant el nostre sis-
tema públic de pensions i aspirar a millorar-lo. Cal 
adherir a la mobilització el nostre major actiu: els 
treballadors i treballadores. No és només un pro-
blema de pensionistes i jubilats, tot i que també, 
sinó que és una ofensiva organitzada pel PP per 
aniquilar el sistema amb la intenció que passi a 
mans privades. Cal trencar amb les mentides del 
PP i de la dreta econòmica d’aquest país, com la 
banca i la patronal, i, sobretot, cal tenir present 
que el sistema no ha de ser sostingut només per 
les cotitzacions dels treballadors i treballadores o 
amb impostos creats per a això. 

S’ha de sostenir, en gran manera, en les cotitza-
cions, però també en les aportacions dels pressu-
postos generals de l’Estat (PGE), amb l’aplicació 
d’un tant per cent del PIB per a pensions. Quant? 
El que sigui necessari. Com s’ha de fer? En el 
marc del Pacte de Toledo, on s’han de consensuar 
les mesures que cal aplicar. Cal tornar a aquest 
marc, al camí de la concertació, d’on el PP va 

treure aquest debat amb la reforma unilateral 
del 2013. De fet, va desvincular l’evolució de les 
pensions de l’IPC i va introduir el factor de sos-
tenibilitat, amb la intenció que entrés en vigor el 
2019, cosa que podria suposar una devaluació 
important per a les pensions futures.

Per això, hem de nodrir la mobilització, fer-la 
créixer i convertir-la en una eina potent. Cal se-
guir proposant la derogació de la reforma laboral, 
l’eliminació de la precarietat, la defensa dels aug-
ments salarials (deslimitant les bases màximes) i 
l’augment de l’aportació de l’Estat per mitjà dels 
PGE, i lluitar per la resta de mesures proposades 
per CCOO a la Comissió Parlamentària del Pacte 
de Toledo.

En definitiva, s’ha de continuar treballant en la 
campanya sindical per a la defensa i la millora del 
nostre sistema públic de pensions, amb l’objectiu 
de seguir augmentant la capacitat mobilitzadora. 
Precarietat, increments salarials, pensions i igual-
tat són els reptes immediats al voltant dels quals ha 
de pivotar la nostra acció sindical i la nostra acció 
social, incrementant la intensitat de la mobilització 
i aglutinant forces per guanyar aquesta batalla.  

Enrique Rodríguez

En defensa de les pensions
En els darrers mesos han estat convocades manifestacions a diferents localitats 
del Vallès Occidental i la Catalunya Central.
El sindicat defensa el sistema públic de pensions per a tots els treballadors i 
treballadores, tinguin l’edat que tinguin, ja que les pensions són un dret, i no 
un negoci. 

Per això:  
•  Cal lluitar contra la idea que el sistema està desbordat, que no cobrarem 
pensions públiques en el futur i que cal fer-se un pla de pensions privat. Aquest 
missatge és el que està difonent el Govern del PP per afavorir els bancs i les 
companyies asseguradores.
•  Cal defensar el Pacte de Toledo, on es va acordar crear el fons de reserva 
de les pensions per als moments de baixada de les cotitzacions.
•  Cal ocupar el carrer i deixar un missatge clar i contundent: EXIGIM PEN-
SIONS DIGNES, NO al 0,25%.  
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8 DE MARÇ
Vaga laboral històrica
Aquest any 2018, recordarem aquesta data com a històrica, perquè vam sortir 
al carrer a lluitar contra la bretxa salarial, les violències masclistes i les pen-
sions de misèria, així com per donar suport a la vaga de consum, de cures i 
d’estudiants. 

La mobilització va ser un clam contra tot això i per reivindicar la posada en 
marxa de plans d’igualtat reals a les empreses, l’aprovació d’una llei d’igualtat i 
la ratificació per part d’Espanya del Conveni 189 de l’OIT, sobre el treball digne 
de les treballadores de la llar.

Es van fer concentracions a les 12 hores a les places i portes dels ajuntaments 
i mobilitzacions a les empreses, escoles i hospitals. A la tarda diverses mani-
festacions van omplir els carrers de les principals ciutats de Catalunya.

Des de CCOO continuem treballant per dur a terme totes les reivindicacions:

- Instant els grups parlamentaris presents al Congrés dels Diputats a aprovar 
una llei de transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real 
entre dones i homes. 

- Defensant la pujada dels salaris i de les pensions per garantir la recuperació 
del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.

La discriminació de la diversitat sexual a la feina
L’àmbit laboral és un espai de socialització en la 
vida de les persones i és clau per fer visible i fer 
palesa la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals. 

Un dels problemes principals és la mancança de 
tradició en aquesta qüestió al nostre país. Ens fal-
ten els estudis i la formació específics que reque-
reix aquest camp.

Hi ha molta complexitat a l’hora d’identificar i de-
mostrar els casos de discriminació amb origen en 
l’orientació sexual o la identitat de gènere.

L’argument de la intimitat s’utilitza per fer invisi-
ble l’afectivitat i la sexualitat de la persona, i això 
s’interpreta com la inexistència del problema, que 
no deixa de ser una estratègia de manera cons-
cient o no, no només d’empresaris o empresàries 
o de responsables de Recursos Humans, sinó 
també de representants sindicals.

Aquests problemes socials no es resolen úni-
cament amb les lleis. S’ha d’intervenir sobre el 
problema. Per això és important que els agents 
socials que actuen en el món laboral, les orga-
nitzacions sindicals i les organitzacions empresa-
rials posin fil a l’agulla.

Des de CCOO treballem per:
- Aconseguir que aquestes organitzacions siguin 
conscients de l’existència d’aquesta discriminació 
per orientació sexual i identitat de gènere.
- Posar en marxa els mecanismes de formació dels 
quadres sindicals i empresarials, amb campanyes 
de sensibilització, materials divulgatius i d’anàlisi, es-
tudis, formació i tallers que portin als centres de tre-
ball la diversitat afectiva i sexual, i fer entendre que, 
contràriament a la presumpció d’heterosexualitat, hi 
ha més models d’afectivitat, sexualitat i famílies en el 
nostre entorn tant laboral com vital.
- Crear grups de treballs específics sobre diversi-
tat sexual en el si dels sindicats. A CCOO de Ca-
talunya, el nostre grup de treball és l’Àmbit LGTBI 
de CCOO, que aborda aquests temes i, a més, 
serveix com a referent per al conjunt de les estruc-
tures del sindicat.

CCOO continuarà treballant per fer un món 
lliure, igualitari i ple de drets per a tothom!  

- Fent plans d’igualtat obligatoris a totes les empreses com a veritable eina 
per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i per evitar la 
bretxa salarial i els assetjaments sexuals.

- Demanant al Govern la ratificació del Conveni 189 de l’OIT.

- Establint el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, 
amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al 
benestar: dependència, salut, educació i criança.

- Fomentant i donant suport a la lluita contra el flagell social de la violència 
masclista i exigint la posada en marxa immediata del Pacte d’estat contra 
la violència de gènere amb una dotació pressupostària real.  

https://bit.ly/2K9qEmz

https://bit.ly/2K9qEmz


4

Núm. 31 - abril de 2018

“Pensions, present i futur. Propostes sindicals, 
compromisos polítics”

Amb un objectiu i una aposta ferma per presentar 
les nostres propostes sobre la sostenibilitat i la 
viabilitat del sistema de pensions i demanar com-
promisos polítics, el passat dia 1 de març va tenir 
lloc a Sabadell el debat titulat “Pensions, present 
i futur. Propostes sindicals, compromisos polítics”. 
L’acte, organitzat per CCOO del Vallès Occidental 
- Catalunya Central, va comptar amb la presència 
de l’arc parlamentari de l’Estat espanyol i de re-
presentants sindicals.

Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques 
i Protecció Social de CCOO, ens va parlar dels 
principals conceptes que s’han d’incorporar en el 
debat sobre les pensions:

1. Sostenibilitat: satisfer les necessitats 

actuals sense comprometre la capacitat 

de les generacions futures de satisfer 

les seves.

2. Suficiència: proporcionar uns ingres-

sos adequats per a la jubilació.

3. Cobertura: protegir qui ho necessita.

Espanya és l’únic país europeu que no té en 
compte el criteri de suficiència en el moment de 
revalorar les pensions, ja que només preveu la 
sostenibilitat del sistema. En altres països es ba-
sen en el cost de la vida o el nivell salarial.

Carlos Bravo considera necessari modificar la ma-
nera de fer perquè, actualment, suposa una dismi-
nució de la cobertura dels pensionistes, tot i que 
està convençut que aquest sistema es modificarà.

Ens recorda que no hem de deixar de tenir en 
compte l’efecte de les reformes que es van impo-
sar el 2013. La reducció, molt greu, de la capacitat 
de compra de les pensions, que vindrà donada 
per la pèrdua de revaloració i que es congelarà 
en el 0,25% cada any, juntament amb la reducció 
acumulativa de la quantia inicial dels nous jubilats 
com a efecte del factor de sostenibilitat.

Aquestes mesures, si no es corregeixen, suposa-
ran un deteriorament de la relació de contributivitat 
que les pensions mantenen actualment en relació 
amb el poder de compra dels salaris i les cotitza-
cions amb les quals es financen. Així mateix, la 
suficiència de les pensions es veurà amenaçada i 
es posarà en risc la confiança de la ciutadania en 
el sistema públic de les pensions. 

En aquesta taula rodona, conduïda per la pe-
riodista de Ràdio Sabadell Karen Madrid, hi van 
participar Carlos Bravo, secretari de Polítiques 
Públiques i Protecció Social de CCOO; Javier 
Pacheco, secretari general de CCOO de Cata-
lunya, i Enrique Rodríguez, secretari general de 
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central. 
Tots ells van debatre amb representants dels 
partits polítics del PP (Àngels Esteller i Ruedas), 
del PSC (Isabel López Chamosa), d’En Comú 
Podem (Aina Vidal Sáez), de Ciutadans (Sergio 
del Campo Estaún), del PDeCAT (Carles Cam-
puzano i Canadès) i d’ERC (Josep Ginesta i 
Vicente).

Des de CCOO creiem que és possible garan-
tir la suficiència i la sostenibilitat del sistema 
públic de pensions, sense deixar de banda les 
necessitats per tal de finançar el sistema de 
pensions. 

Per tot això estem reclamant al Govern el diàleg 
social i polític dins del marc del Pacte de Toledo, 
on s’han de debatre les mesures que puguin refor-
çar els ingressos i que puguin solucionar els efec-
tes de la reforma del 2013. Això, al seu torn, ha de 
permetre restablir el marc de concertació social i 
polític sobre el sistema de pensions.  
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El Consell de la FP i l’Ocupació de la Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes enceta el segon any amb noves actuacions

El passat 19 de febrer es va celebrar el segon Ple 
del Consell amb la participació dels 14 municipis i 
dels agents socioeconòmics del territori.

Aquest Ple ha servit per acordar les actuacions 
que es promouran durant l’any 2018, entre les 
quals, les noves mesures per continuar desenvo-
lupant els objectius estratègics.

De les actuacions previstes per a aquest any 2018 
destaquem la celebració de la nova edició de la 
Fira de la FP, a Fira Sabadell, els dies 1, 2 i 3 
de març, o l’adhesió al Fòrum de les Ciutats amb 
Consell de la Formació Professional de Catalu-
nya. També s’abordarà la definició de l’estratègia 
territorial d’ocupació i desenvolupament econòmic 
dels municipis de la conca del riu Ripoll i de la rie-
ra de Caldes, per tal de poder continuar detectant 
les necessitats formatives de les empreses.

Entre altres mesures s’han previst accions per millo-
rar la inserció laboral de persones a l’atur, especial-
ment joves i majors de 45 anys o en situació d’atur 
de llarga durada; es realitzaran actuacions que 
permetin l’augment de professionals qualificats; es 
treballarà per desvetllar vocacions industrials entre 

les noves generacions i es promourà l’equilibri de la 
representació femenina a la indústria.

CCOO, com a membre del Ple, continuarà treba-
llant i aportant iniciatives per dur a terme totes les 
actuacions del consell.  

CCOO defensa les mesures que va plantejar contra la 
segregació escolar a Terrassa
El mes de juliol del 2016 es va fer públic un infor-
me del Síndic de Greuges: “La segregació escolar 
a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió de 
l’alumnat”, en el qual es constatava que la segre-
gació escolar s’ha agreujat al nostre país i asse-
nyalava la ciutat de Terrassa com una de les més 
segregades educativament.

Davant d’aquesta problemàtica, des de CCOO 
d’Educació del Vallès Occidental, el setembre del 
2016, vam engegar un grup de treball que havia 
de presentar propostes concretes a la ciutat de 
Terrassa per revertir la situació. Vam redactar un 
document amb 24 propostes per implementar des 
de l’àmbit municipal, en el curt, mitjà i llarg termi-
ni, i en vam fer la presentació pública, en roda de 
premsa, el dia 3 de febrer del 2017.

Vam presentar també el document com a propos-
ta de moció al Ple municipal de Terrassa que es va 
realitzar el 30 de març del 2017. D’aquí va sortir 

l’acord de la Junta de Portaveus de crear una co-
missió per estudiar les nostres mesures de cara a 
revertir la segregació escolar. 

Finalment, aquesta comissió per estudiar mesu-
res contra la segregació es crea el 17 de gener 
del 2018, amb un any de retard. A més, la pro-
posta inicial que va fer la presidència del Consell 
Escolar Municipal era fer una mesa “tècnica”, 
sense la presència de CCOO i d’altres membres 
de la comunitat educativa. Vam fer una queixa i, 
finalment, es va obrir aquesta comissió comptant 
amb la nostra presència i la d’altres membres de 
la comunitat educativa.

El 8 de febrer va tenir lloc una reunió que va re-
sultar poc fructífera. Des de CCOO vam demanar 
una metodologia consensuada entre els assis-
tents i una definició clara d’objectius acompanya-
des d’un calendari limitat en el temps, propostes 
que van ser acceptades per les persones assis-
tents a la reunió. Per a la propera reunió, encara 
sense data, ja ens hem assegurat que es debatin 
les 24 mesures plantejades per CCOO, que ja han 
estat enviades a les persones que formen part de 
la mesa.

Continuarem batallant perquè aquesta comissió 
que tants esforços ens ha costat, i que és fruit de 
l’acció de CCOO, sigui realment efectiva.  

https://bit.ly/2HK5VqL

https://bit.ly/2HVJA7t

https://bit.ly/2HVJJb1

https://bit.ly/2HK5VqL
https://bit.ly/2HVJA7t
https://bit.ly/2HVJJb1
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L’aplicació i gestió de la renda garantida de 
ciutadania, en situació de paràlisi

El 12 de juliol, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei de la renda garantida de ciuta-
dania (RGC), 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 legis-
lativa popular (ILP) com a resposta a les reta-
llades 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, en-
titats i organitzacions. La renda garantida de 
ciutadania millora i substitueix la renda mínima 
d’inserció, creada amb un acord amb els sindi-
cats el 1996.

La llei és efectiva des del 15 de setembre i és 
una bona eina per combatre la pobresa. Com 
bé sabeu, la renda garantida de ciutadania és 
una prestació econòmica per protegir les perso-
nes i les unitats familiars que es troben en situa-
ció de pobresa, tot garantint-los uns ingressos 
mínims per viure. 

Té dret a la renda garantida qualsevol persona 
sense ingressos o amb ingressos per sota del 
que s’estableix, si compleix els requisits. La 
RGC s’implementarà gradualment fins a l’abril 
del 2020. Per informar de qui hi té dret, com se 
sol·licita i quina quantitat pertoca, CCOO va fer 
dos actes, un a Manresa, el 19 febrer, i un altre a 
Sabadell, el 21 febrer. Hi van intervenir Enrique 
Rodríguez Ruiz, secretari general de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central, i Carme 
Martínez Ruzafa, responsable d’Acció Social 
de CCOO de Catalunya.

El desplegament de la RGC no està anant com 
estava previst. El dimarts 27 de febrer, CCOO 
de Catalunya va fer una roda de premsa per ex-
plicar la situació de paràlisi amb l’aplicació i la 
gestió de la renda garantida de ciutadania. 

CCOO lamentem que el Govern de l’Estat —
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social— para-
litzi l’aplicació de la RGC fins a mitjan febrer, 
cosa que, de manera immediata, afecta més 
de 1.000 persones que haurien d’estar cobrant 
aquest ajut i no ho faran. S’ha de donar res-
posta a totes les persones que han tramitat la 

sol·licitud i, de manera urgent, a les 1.000 famí-
lies que tenen l’expedient resolt favorablement. 
Segons les dades de què disposem, només en 
el primer mes d’entrada en vigor de la llei, més 
de 15.000 famílies van ser ateses amb cita prè-
via per tramitar la sol·licitud de la RGC.

Així, hi ha 52.000 persones que esperen una 
solució a la seva sol·licitud: 24.000 esperen 
resolució i 20.000, cita prèvia per sol·licitar-la. 
Hi ha poc personal per resoldre la tramitació 
de documents davant de la gran demanda que 
hi ha per acollir-se a la renda garantida de ciu-
tadania. Hi havia el compromís de la Genera-
litat d’incorporar 400 treballadors per assumir 
aquestes tasques, però sembla que encara no 
han dut a terme el compromís.

Des del març, CCOO de Catalunya facilita un 
model de recurs per reclamar la renda garanti-
da de ciutadania a les persones a les quals s’ha 
denegat la sol·licitud. Als locals de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central —Terras-
sa, Sabadell i Manresa— hi ha persones que 
poden ajudar a qui vulgui fer el recurs i fer-ne 
el seguiment.  

Per informar de qui té dret a la renda garantida de ciutadania, com se sol·licita i 
quina quantitat pertoca, CCOO va fer dos actes
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La veu de les dones
La història del moviment feminista i de dones 
a Terrassa és llarga. Arran dels moviments de 
lluita antifranquista, al llarg dels anys setanta i 
principis dels vuitanta, dones de diferents par-
tits d’esquerres, sindicats i vocalies de barris 
van organitzar-se per reivindicar millores en 
les condicions de vida de les dones treballado-
res (enllumenat dels barris, transports públics, 
escoles bressol…), que quedaven diluïdes dins 
l’ampli marc de la lluita per les llibertats políti-
ques i sindicals. 

Ja l’any 1976, moltes dones de Terrassa van 
participar a les Primeres Jornades Feministes 
al paranimf de la Universitat de Barcelona. 
Aquest juny se celebraran les segones jorna-
des, tot commemorant-ne els 42 anys.

D’aquell nucli organitzatiu de dones va sorgir 
la Coordinadora Feminista de Terrassa, que 
aviat va veure la necessitat de crear un espai 
específic on dones de diferents edats, idees o 
creences poguessin discutir, debatre i compar-
tir els seus pensaments. 

Finalment, després d’un any de negociacions, 
s’aconsegueix que l’Ajuntament cedeixi un lo-
cal. D’aquesta manera es va constituir el Casal 
de la Dona, el març del 1986, així que ara fa 32 
anys de la seva inauguració. 

El casal manté un fort lligam amb la Xarxa Fe-
minista i amb Ca la Dona, ha participat en les 
jornades catalanes i estatals, en els fòrums so-
cials i en la Marxa Mundial de les Dones. Algu-
nes companyes nostres van participar en pro-
grames de solidaritat amb altres parts del món, 
com l’Equador i Chiapas.

El Casal de la Dona inicia, el 2017, una nova 
etapa, amb la incorporació de noves compa-
nyes i de nous projectes.

CASAL DE LA DONA DE TERRASSA

QUI SOM? Som una entitat que lluita per transformar la societat patriarcal i capitalista. 
Treballem perquè aquesta sigui justa i igualitària i perquè no hi hagi cap tipus de dis-
criminació. 

QUÈ FEM? Formació i sensibilització, reivindicació i denúncia, assessorament i suport 
humà. 

COM HO FEM? Tenim quatre projectes en marxa: 

• Projecte de sensibilització i formació en coeducació, concretat en un curs de sis 
sessions per a referents en igualtat als consells escolars dels centres educatius de 
primària. L’objectiu és la formació per iniciar el canvi de mentalitat que necessitem. 
Aquest curs va començar l’1 de març i finalitzarà el 17 de maig. La idea és continuar 
aquesta formació el curs vinent amb altres etapes educatives.

• Projecte de memòria històrica: sabates vermelles. L’objectiu és visibilitzar les dones 
que van participar i participen en la lluita en les diferents etapes històriques. Aquest 
any, el 14 de març, hem realitzat una taula rodona on cinc dones lluitadores han 
explicat la seva participació en la Transició. Aquesta activitat té com a objectiu la 
sensibilització de l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat de diferents instituts de la ciutat.

• Projecte d’apoderament, amb un grup de teatre que està preparant una obra i pos-
siblement al setembre se’n farà la presentació.

• Projecte de conscienciar la ciutadania, participant en la preparació del 8 de Març, 
fent accions de difusió, xerrades, presentació de llibres… 

• Col·laborem amb diferents moviments i entitats de la ciutat. Treball col·laboratiu i 
coordinat amb altres grups feministes. 

ON SOM?
Al carrer de Galileu, 119. La nostra adreça electrònica és: 
casaldeladonaterrassa@gmail.com
www.casaldeladonaterrassa.cat

Salut i feminisme

http://casaldeladonaterrassa@gmail.com
http://www.casaldeladonaterrassa.cat
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Solidaritat sindical internacional: Colòmbia i Líbia

ACOMIADATS PER AFILIAR-SE A LA CDT DEL MARROC

A principis del mes de desembre passat, 47 treballadors de l’empresa SJL, 
implantada en una zona franca del Marroc, es van afiliar a la Confederació 
Democràtica del Treball (CDT) de Marroc per reivindicar unes condicions 
de treball dignes. Uns dies més tard els van acomiadar arbitràriament per 
haver exercit els seus drets de llibertat i acció sindical. 

SJL és una empresa logística espanyola comprada pel grup anglo-sud-
africà Investec a principis del 2017.

El conjunt de treballadors de l’empresa es va mobilitzar en defensa dels 
acomiadaments, i l’empresa va dificultar la utilització del dret de vaga que 
s’havia exercit en resposta a la violació dels drets sindicals i fonamentals de 
les persones acomiadades. 

Des del desembre s’estan realitzant accions de protesta davant les portes 
de les zones franques per exigir el reconeixement del dret de sindicació, del 
treball digne i de la negociació de les seves condicions laborals.

SINDICALISTES ASSASSINATS A COLÒMBIA

A Colòmbia, el 21 de gener va ser assassinat el líder sindical de Cofpetrol, 
Víctor Manuel Barrera, i el 22 de gener, Wilmer Angarita, de la Unión Sindi-
cal Obrera, sindicat que ha denunciat les dues accions criminals. 

Víctor Manuel Barrera va morir en un intercanvi de trets entre grups pa-
ramilitars no identificats i escortes de la Unidad de Protección Nacional, 
que protegia una comissió de les desarmades FARC —desarmades pels 
acords entre el Govern colombià i les Forces Armades Revolucionàries de 
Colòmbia (FARC). Wilmer va ser assassinat, també a trets mentre circulava 
amb el seu vehicle.

Aquestes morts incrementen la llarga llista d’assassinats de líders socials 
i sindicals, que ha continuat creixent tot i la signatura dels Acords de pau a 
Colòmbia, com la de Liliana Astrid, professora i sindicalista del Sindicat de 
Mestres de Tolima, que va ser assassinada per sicaris a la porta de la seva 
escola (Institución Técnica San Miguel). Anteriorment tant ella com altres  
professors i membres del sindicat Simatol ja havien estat amenaçats.

DEFENSORA DE LES DONES A LÍBIA

Aya. 

Ni les coaccions ni les agressions ni la discriminació per defensar els drets de la classe treballadora poden ser permeses ni acceptades. És per 
això que des de CCOO actuem denunciant i combatent tota forma de repressió sindical a casa nostra i al món des de la solidaritat amb les víctimes 
i el suport als seus sindicats.

A Líbia, Nermin Al-Sharif, líder del Sindicat d’Estibadors i Mariners, s’ha 
destacat en la lluita per la protecció i l’avenç dels drets humans de les per-
sones treballadores i de les dones a Líbia i a la regió àrab, com per exemple 
les queixes sobre la situació dels treballadors a Qatar denunciades a l’OIT 
(Organització Internacional del Treball).

Ha rebut atacs i ha viscut un atemptat. Tot això ha posat en perill la seva 
vida. Recentment va ser víctima d’una detenció il·legal, se li va retirar el 
passaport, va patir acusacions falses i altres arbitrarietats denunciades des 
de la campanya endegada per LabourStart (coordinació internacional de 
llocs web sindicals) i la ITF (Internacional de Treballadors del Transport).

La campanya ha aconseguit la retirada de l’acusació i el retorn del seu pas-
saport i dels drets inicialment conculcats. Nermin ha declarat: “Gràcies a la 
ITF i als seus membres no m’he sentit aïllada. La ràpida resposta de la ITF 
em va donar una força real, i les autoritats que van actuar en contra meva 
van haver de rectificar. Visca la ITF!”

Des de la coordinació sindical de CCOO amb la CES (Confederació Eu-
ropea de Sindicats), amb la CSI (Confederació Sindical Internacional) i 
d’instruments com la nostra Fundació Pau i Solidaritat, exercim l’acció per-
manent en defensa de la llibertat d’acció sindical, dels sindicalistes i de les 
seves organitzacions arreu del món.  
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JENNI RODÀ I CASADO 
(Olot, 1982)

Llicenciada en periodisme, fa dotze anys que treballa de correctora al Servei Lingüístic de 
CCOO de Catalunya, una feina que compagina amb l’ensenyament de català per a persones 
adultes. 

L’any 2016 van coincidir dos fets en la seva vida que la van fer reprendre una passió per 
l’escriptura que tenia des de petita: corregir el llibre solidari Si no hi ha demà, de Sílvia Pagès i 
Neus Verdaguer, que parla sobre l’ictus que va patir la protagonista de la història en plena ado-
lescència, i que la iaia paterna de la Jenni tingués la mateixa dolença amb totes les seqüeles 
que va comportar.

Llegir una història per haver de corregir-la i viure’n una altra de paral·lela que hi tenia tantes 
similituds li va fer remoure moltes coses, i un dia, després de la presentació del llibre, li van 
venir unes ganes immenses d’escriure per treure tot el que portava a dins. Des de llavors ja 
no ha parat.

GUANYADORA DE CERTÀMENS LITERARIS

Des del 2016 ha guanyat alguns certàmens literaris, com el Premi de Narrativa Curta del Puig 
de Santa Maria, amb “Les roses blanques i grogues només són per als instants feliços”; el Pre-
mi de Narrativa Curta Vila d’Alcarràs, amb “La col·lecció de copes de cristall”; el Premi Literari 
de la Bisbal del Penedès, amb “Amor a la veneciana”; el Premi de Narració Curta de Riudellots 
de la Selva, amb “A través del vidre”; el Premi Literari de les Preses, amb “Data de caducitat”, 
i el Premi de Narrativa Torrell de Reus de Prades, amb “Café amarg d’hivern”, entre d’altres.

Així mateix, ha publicat “La iaia” a El superheroi esguerrat i altres contes, “Patí andalús” a Co-
lada de lletres 2016, “Pintaungles de colors” a Lluitem junts, “Tot anirà bé” i “La samarreta rosa 
i amb lluentons” al recull de la cinquena temporada de VullEscriure, “La capsa de bombons” al 
diari Segre, “La casa de rajols” a la revista digital de cultura Núvol i “El despertador” a Relats 
absurds. També té un espai propi de relats a la revista digital Descriu, titulat “Calaix de sastres-
sa”, i el nexe que tenen tots ells és que tracten de l’univers de la dona.

Enguany publicarà dos llibres, conjuntament amb la Neus Verdaguer. El primer, el mes d’abril, 
es titula Entre nosaltres i serà editat per l’editorial Gregal. El segon, Històries íntimes, sortirà 
el mes de juny a través de Bromera (col·lecció l’Eclèctica) i és el guanyador del 23è Premi de 
Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida.  

cultura

A través del web www.jenniroda.cat 
també podeu seguir tot el que va fent.

https://www.jenniroda.cat/
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Visita al centre penitenciari de lledoners

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Manolo Fages, secretari general 
de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, van visitar, el divendres 9 
de febrer, el Centre Penitenciari de Lledoners. Els dos secretaris generals van transmetre el 
seu suport als treballadors i treballadores penitenciaris en lluita. 

La visita mostra la realitat de les presons catalanes que oculta el Departament de Justícia: plan-
tilles infradotades insuficients per complir els protocols de seguretat mínims, serveis de vigilància 
sense cobrir, carències en infraestructures, retallades de drets laborals i econòmics, augment con-
tinuat i sostingut de les agressions d’interns a treballadors, reposició de treballadors i treballadores 
gairebé nul·la, incompliment dels acords penitenciaris i manca de formació i precarietat laboral amb 
un 80% d’interinatge en alguns col·lectius. 

El col·lectiu penitenciari demana el respecte a uns professionals i que es reconegui la tasca que 
fan, ja que sostenen el dia a dia sense mitjans suficients i només amb l’esforç de les plantilles.

Les dures condicions de treball d’un col·lectiu desprestigiat i criticat segons els interessos polítics 
del partit de torn van ser traslladades per part dels treballadors i treballadores, amb el compromís 
de defensa dels responsables sindicals assistents. La cúpula sindical de CCOO al complet s’implica 
en una de les tasques laborals més dures dels treballadors i treballadores públics catalans i ratifica 
el seu ferm compromís de denúncia i de defensa d’aquest sector.

CCOO som majoritaris al Centre Penitenciari de Lledoners, i aquesta visita és un reconeixement 
a les peticions dels treballadors i treballadores penitenciaris i una mostra de suport a les reivin-
dicacions de tot el col·lectiu. Alhora ha permès conèixer la situació actual de l’àmbit penitenciari. 
El secretari general ens ha transmès el seu suport davant la manca de model i de problemes 
estructurals que patim.

SECCIONS SINDICALS

Aquesta visita s’emmarca dins la campanya de 
fer conèixer la realitat penitenciària catalana 
que està duent a terme la Secció Sindical de 
CCOO al Centre Penitenciari de Lledoners.

Es van visitar els tallers productius del CIRE, 
alhora que vam poder reunir-nos amb el res-
ponsable del centre, per conèixer les tasques 
que els interns porten a terme, i del Departa-
ment d’Infermeria, on els responsables de l’ICS 
al centre ens van informar dels programes de 
salut que es porten a terme.

En aquesta visita també hi han estat presents 
els responsables de la unió i el Sindicat Inter-
comarcal de Serveis a la Ciutadania de CCOO 
al Vallès Occidental - Catalunya Central, els 
companys Carles Manzanares i Enrique Ro-
dríguez. 

Oscar Besa 
Secretari de la Secció Sindical 

de CCOO del CP Lledoners 


