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La Cursa Solidària per la Justícia Social de Terrassa ha fet 5 anys, i volem compartir amb totes i tots vosaltres un recull fotogràfic de l’última edició i algunes 
dades.
La cursa és un esdeveniments solidari, inclusiu i reivindicatiu, i obert a totes les persones. En aquesta edició, la cursa ha sumat, a les curses infantils, l’absoluta 
i, a la de PRODIS, un nou circuit adaptat perquè totes les persones amb problemes de mobilitat també hi puguin participar i gaudir-ne.
Aquest esdeveniment lúdic i esportiu és possible gràcies a la suma d’empreses patrocinadores, d’entitats col·laboradores, de totes les persones voluntàries i 
de la participació de l’Ajuntament de Terrassa.
Per això, un any més, hem d’agrair la contribució, l’empatia, la confiança i l’esforç de tots i totes per fer créixer la solidaritat i l’equitat.

En aquestes cinc edicions:
∙ S’han recollit més de 25.000 kg d’aliments per a nadons i infants.

∙ S’han omplert els diferents circuits, amb 4.200 inscripcions.
∙ Hem tingut la sort de poder comptar amb 800 persones voluntàries.
∙ Hem acollit, en la matinal ludicoesportiva, més de 9.000 persones.

5 anys i 25.000 kg d’aliments
Cursa solidària de Terrassa
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No hi ha excusa
Avui no podem passar per alt els canvis polítics 
que s’han produït tant a l’Estat com a Catalunya.

En primer lloc, ha estat la corrupció “la gota que 
ha fet vessar el got” perquè una majoria parla-
mentària posés fi al Govern del PP. El partit polític 
més corrupte d’Europa, que, amb la seva gestió 
de govern, ens ha portat a l’època de més reta-
llades de drets i llibertats des de la consecució de 
la democràcia. 

Només C’s ha estat contrari a la moció de censura 
del PSOE, i no perquè vulgui donar la paraula al 
poble o vulgui la millora de les condicions laborals 
i de vida de la ciutadania, encara que faci temps 
que estigui amb aquesta cançó, sinó perquè 
aquesta situació de descomposició putrefacta del 
Govern del PP els beneficiava demoscòpicament.

També la constitució del Govern de Catalunya ha 
permès, o està permetent, la recuperació de les 
institucions i l’autogovern. Nosaltres ja hem tornat 

editorial

a posar l’agenda social a sobre de la taula, i no 
hi ha excusa, no n’hi havia abans, i ara amb els 
canvis polítics, menys.

La recuperació econòmica és una realitat, però no 
és menys real que aquesta millora no es trasllada 
a la realitat social i molt menys a la de les condi-
cions laborals.

En aquestes últimes setmanes s’han assolit 
acords importants, l’AENC i l’AIC, acords que 
obliguen, i ara els hem de traslladar a les taules 
de negociació dels convenis col·lectius. També 
és cert que hi ha convenis col·lectius sectorials 
que ja s’han acordat, i que canvien la tendència i 
situen condicions salarials i laborals que s’inicien 
en el camí de la recuperació com el del metall, el 
de les químiques, etc. Però no cal oblidar que hi 
han tingut molt a veure els processos de mobilit-
zació que hem convocat i organitzat en aquests 
últims temps: pensions, igualtat i negociació 
col·lectiva.

PER UNES PENSIONS DIGNES

Durant sis setmanes, CCOO de Catalunya va dur a terme una campanya per 
defensar l’ocupació de qualitat i les pensions dignes. Aquesta campanya va 
arribar tant als centres de treball com als carrers amb un objectiu principal: 
defensar el present i el futur de les nostres pensions i la viabilitat del sistema.

Aquesta campanya va anar acompanyada de diverses infografies que dona-
ven a conèixer, de manera resumida i molt gràfica, realitats i dades d’interès.

Al nostre territori s’han realitzat un total de 9 manifestacions a Rubí, Terras-
sa, Manresa i Sabadell, que han mobilitzat al voltant d’unes 5.000 persones, 
amb una important participació de l’actiu sindical del conjunt de la unió inter-
comarcal. Si bé han estat manifestacions importants, també és cert que cal 
que els treballadors i treballadores en actiu s’incorporin a les concentracions 
i manifestacions, ja que les pensions són el salari del seu futur.

També s’han realitzat assemblees d’empresa en diversos ajuntaments i a 
l’Hospital General de Catalunya.

Per altra banda, s’han realitzat sis actes públics en els quals s’han debatut 
les propostes del sindicat per garantir el sistema públic de pensions, i a cada 
acte s’ha comptat amb la participació d’una persona jove, un treballador en 
actiu i una persona pensionista per escoltar els diferents punts de vista.

Per últim, es va realitzar un debat amb parlamentaris del Congrés dels Dipu-
tats, al carrer Lacy de Sabadell, en el qual vam comptar amb la presència de 
Carlos Bravo, secretari confederal de Protecció Social i Polítiques Públiques 
de CCOO, per debatre sobre les propostes del sindicat a la taula del Pacte 
de Toledo. 

Per tancar la campanya, es va realitzar una assemblea de delegats i delega-
des a la Fira de Sabadell, en la qual, a més de les pensions, Javier Pacheco, 
secretari general de CCOO de Catalunya, va exposar les mesures dels re-
cents acords de l’AENC i l’AIC.  

Per aquest motiu no podem baixar la guàrdia, sinó 
que hem de seguir negociant i pressionant, ja que 
aquesta és la manera de canviar les coses. És 
igual qui hi hagi al Govern; els drets i les llibertats 
es conquereixen i es defensen i els treballadors i 
treballadores això ho fem a través de la negociació 
col·lectiva, la concertació social i la mobilització.  

Enrique Rodríguez
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Davant de les “manades”, encara són elles 
les culpables
No us fa mal, no us incomoda o, directament, no 
us emprenya quan, davant de qualsevol agressió 
sexual o violació, escolteu que molts dels comen-
taris van en la línia de culpabilitzar la víctima? Qui 
no ha escoltat frases tan acusatòries com vexa-
tòries del tipus: es veu que la noia anava beguda, 
a qui se li acut marxar sola amb uns desconeguts, 
es comenta que sempre ha estat molt provocativa, 
diuen que ha tingut moltes parelles, però tu no has 
vist com anava vestida...?    

Tot i que ara ja són poques les persones que pú-
blicament s’atreveixen a dir allò de “ella s’ho ha 
buscat” o “és que va vestida com una puta”, quan 
culpabilitzem la víctima, directament o amb una 
valoració o interpretació dels fets que pot semblar 
políticament més correcta com “mira que fan les 
noies, surten soles de festa, es vesteixen com 
volen i s’ho passen bé”, estem victimitzant els 
agressors. Els estem donant ales i estem apo-
derant el patriarcat, estem alimentant i justificant 
les agressions, les violacions i totes les violències 
masclistes que pateixen dia rere dia les dones i 
les nenes i que son les nostres companyes, les 
nostres parelles, les nostres filles.

Tot i que tothom, en parlar, coneix el significat dels 
termes violència masclista o de gènere, igualtat, 
equitat… les trampes i la contaminació del cama-
leònic sistema patriarcal fan que aquest continuï 
amb una salut de ferro, malgrat que està tocat 
per la força i la lluita del moviment feminista. Per 
aquest motiu ens trobem amb unes interpreta-
cions judicials, socials i polítiques que produeixen 
sentències punyents, comentaris masclistes i pas-
sivitat política.

Fa molts anys que la línia sindical i la voluntat po-
lítica de CCOO ha portat a la praxi la denúncia, 
la proposta i l’acció per fer visible aquesta injus-
tícia tan normalitzada, i ha enfortit la seva lluita 

per erradicar-la, perquè, com diem a CCOO volem 
viure lliures de violències masclistes a la feina i a 
tot arreu.

Ara sembla que els nous aires polítics tenen una 
voluntat que va més enllà del postureig o de les 
falses accions de maquillatge. Sembla que apos-
ten fermament per erradicar la violència mas-
clista. S’anuncien determinats canvis legislatius, 
dotacions pressupostàries i un treball cert per a 
la prevenció. Però cal recordar que cada persona 
pot ser un agent de lluita contra les violències i 
aquest etern imaginari col·lectiu que ens presenta 
les dones, les noies i les nenes com a objectes 
provocativament pecaminosos i els “mascles alfa” 
en “manada” o sols podent fer amb elles el que els 
plagui. Ni les manades de llops actuen així. Hi ha 
estudis que afirmen que el mascle alfa dels llops 
és empàtic i respectuós.  

No podem continuar culpabilitzant les víctimes ni 
victimitzant els agressors. No podem acceptar que 
cap home ni cap jove vegi com una cosa normal 
violar, abusar, maltractar o assassinar una dona o 
una nena.  

cultura

‘Figuras ocultas’ 
En aquests moments, una gran història sobre dones intel·ligents no passa desapercebuda. 
En una societat on es prima la bellesa de les dones per sobre de la seva intel·ligència trobem una petita 
obra d’art que ens recorda que la història, desgraciadament, no sempre és justa, ni recorda les dones 
amb tanta magnificència com els homes.
Aquesta pel·lícula ens explica com tres dones van aconseguir grans fites als anys seixanta en un entorn 
professional infestat d’homes com era la NASA en plena guerra freda; dos d’elles eren matemàtiques i 
la tercera enginyera. Els seus coneixements en investigació científica van ser clau per aconseguir portar 
a terme el Projecte Mercuri, la primera nau tripulada per un astronauta, John Glenn, que es va posar en 
òrbita als Estats Units. 
Aquestes dones s’ocupaven de fer càlculs matemàtics especialitzats, i elles en concret, dones treballa-
dores afroamericanes, eren relegades a l’ala oest de l’edifici, lluny del centre de comandament principal, 
pel fet de no ser de raça blanca.
Elles són una gran font d’inspiració, ja que van superar moltíssims obstacles i van continuar endavant 
sense permetre que res ni ningú no les aturés per aconseguir els seus somnis.  

Espai lila
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Jornada sobre cosificació

El passat mes de maig, delegats i delegades de 
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 
van poder assistir a una jornada sobre cosificació, 
a la ciutat de Terrassa.

La cosificació és una forma de violència masclista 
que està present a totes les empreses i centres de 
treballs i en el conjunt de la societat, i és la precur-
sora d’altres formes de violència.

La jornada va anar a càrrec de Montse Sanahuja, 
responsable de Salut i Coeducació de la Secreta-
ria de les Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de 
CCOO de Catalunya.

Aquesta jornada ens va donar eines per entendre 
què és la cosificació i què podem fer per erradicar-la.

Cosificació és l’ús que es fa d’una dona en particu-
lar, del concepte de dona o de la seva imatge per 
a finalitats que no la dignifiquen com a ésser humà. 
Per exemple quan només se la qualifica en funció 
de la seva bellesa o de la seva correspondència 
amb el desig sexual masculí.

La cosificació ve donada per la desigualtat social 
entre sexes, i la podem veure en la pornografia, en 
la cirurgia plàstica i en els mitjans de comunicació, 
especialment en la publicitat.

La societat accepta amb normalitat aquesta violèn-
cia de gènere que és la cosificació. La teoria de la 
cosificació aconsegueix que tant dones com nenes 
siguem valorades pel nostre cos i el nostre aspec-
te físic, cosa que crea riscos importants per a la 
salut mental associats a la vergonya, l’ansietat, la 
depressió o els desordres alimentaris.

COM HEM D’ACTUAR? QUÈ CAL FER?

En l’educació:
– Educar els infants en el respecte, la igualtat i l’equitat i utilitzant un 

llenguatge adequat.

En l’entorn laboral:
– Denunciar públicament els anuncis discriminatoris d’ofertes de treball.
– Utilitzar l’autoritat laboral quan calgui.
– Informar la població treballadora i formar-la perquè sàpiga què és vio-

lència i què no ho és.
– Saber com actuar davant de pràctiques sexistes a l’empresa.
– Fomentar la incorporació de mesures contra la discriminació en els 

convenis col·lectius, els pactes d’empresa, els plans d’igualtat, etc.
– Prendre les accions legals que es considerin oportunes.

En la societat:
– Aprendre a identificar els missatges que ens transmet la publicitat i que 

normalitzen la percepció del que és bonic: CAL ESTAR ALERTA.
– Preguntar-nos per què els cànons de l’estètica han anat canviant al 

llarg de la història i a qui interessen aquests canvis.
– Actuar per canviar el missatge.

Des de CCOO: impulsant un llibre d’estil que doni les indicacions de com-
portament per evitar la cosificació de les dones. 

El cos de les dones no és ni un producte ni un negoci!’  
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Qui és qui per decidir? 
Manifestacions, formació, propostes, denúncies 
o commemoracions de dates com el 26 d’Abril, 
Dia de la Visibilitat Lèsbica; el 17 de Maig, Dia 
contra l’LGTBIfòbia, i el 30 de Juny, Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTBI, són accions amb 
les quals CCOO vol posar de manifest la seva 
finalitat: garantir els drets laborals i socials de 
totes les persones. 

Volem combatre la discriminació directa o 
indirecta que, per raó d’orientació sexual i 
d’identitat de gènere, pateixen en l’àmbit laboral 
i social lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals 
i intersexuals. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha exclòs la 
transsexualitat de la seva llista de trastorns mentals
Aquesta ha estat una de les reclamacions LGTBI 
més fermes que posa fi a la idea que la trans-
sexualitat és una malaltia que ha de ser diagnosti-
cada i que necessita tractament.

L’any 1990 l’OMS ja va despatologitzar 
l’homosexualitat i la bisexualitat, i hem hagut 
d’esperar 28 anys perquè també les persones 
trans hagin deixat de ser considerades malaltes 
mentals.

Tot i que continuen catalogades amb la frase “in-
congruència de gènere”, aquesta definició dona 
a entendre que hi ha alguna cosa errònia en les 
persones trans, quan en realitat són alguns sec-
tors de la societat els que continuen associant el 
gènere amb la genitalitat.

La despatologització de les identitats trans ja està 
introduïda a la legislació d’alguns països i d’algunes 
comunitats autònomes espanyoles, en les quals 

es reconeix el dret a l’autodeterminació de 
la identitat de gènere com a dret 

humà bàsic.

L’Observatori contra l’LGTBIfòbia recull dades 
esfereïdores tant de l’Estat espanyol com de 
Catalunya: cada 36 hores, una persona pre-
senta una denúncia per haver estat víctima 
d’agressió per odi per raons d’orientació o iden-
tificació sexual. No obstant això, s’estima que 
aquesta quantitat de denúncies no superen 
més del 20% dels episodis reals. 

I tot i que continuem exigint el desenvolupament 
de la Llei catalana 11/2014, per a l’erradicació 
de l’LGTBIfòbia, creiem que per reforçar la lluita 
per erradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifò-
bia i la transfòbia tenim els millors altaveus. Els 

nostres delegats i delegades i la nostra afiliació 
són actius imprescindibles per al canvi. 

Per això us encoratgem a portar el debat i les 
campanyes a les vostres empreses. I us animem 
a gaudir de la formació sindical per conèixer i te-
nir les eines necessàries per defensar, combatre 
i prevenir l’homofòbia a la feina i a arreu.

La gent de CCOO hem de ser persones trans-
missores de valors. Una cosa tan necessària 
com urgent, si volem posar fi als estigmes i als 
prejudicis. Perquè, qui pot castigar, menysprear 
o jutjar com hem de ser i a qui hem d’estimar? 
Nosaltres, no.  

A Catalunya ja es va fer aquest pas al Pla de sa-
lut 2016/2020. Es creava un model d’atenció a la 
salut de les persones trans partint del principi que 
aquestes persones no pateixen cap tipus de pa-
tologia.

Des de CCOO continuem:

– Combatent la discriminació laboral i social per 
opció sexual i d’identitat de gènere.

– Lluitant per erradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

– Sensibilitzant tota l’estructura de l’actiu sindical 
sobre la diversitat sexual.

– Reforçant la transmissió de valors de diversitat 
LBTBI en el món del treball.

– Dotant l’estructura de CCOO d’instruments 
contra l’homofòbia.

– Treballant de manera transversal per fer arribar 
a delegats, delegades i seccions sindicals ei-

nes per combatre i prevenir l’homofòbia al 
lloc de treball.

– Realitzant campanyes d’afiliació per 
al col·lectiu de les persones LGTBI.

– Gestionant la diversitat sexual en l’àmbit 
laboral i en la formació sindical.  
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Davant d’un procés de globalització, d’un sistema 
neoliberal que individualitza les persones i les 
deixa soles en un món canviant a un ritme vertigi-
nós, s’ha d’aprofundir en les respostes col·lectives 

de resistència i de lluita per aconseguir drets labo-
rals i drets socials. Afiliar-te a un sindicat confede-
ral com CCOO és donar un pas significatiu com 
a treballador o treballadora en la defensa de les 
teves condicions laborals i, alhora, és un pas sig-
nificatiu com a ciutadà o ciutadana en la lluita per 
uns serveis públics de qualitat.

Davant d’aquest procés en el qual el capital actua 
globalment, la resposta també ha d’anar més enllà 
de les fronteres politicoadministratives que tenim. 
CCOO es coordina amb la resta de sindicats euro-
peus i mundials per vetllar que la globalització no 
vagi en detriment dels nostres drets.

Quan t’afilies a CCOO, treballes braç a braç amb 
gent com tu, gent de la classe treballadora que 
lluita per un món més just. Afiliar-te és saber que 
comparteixes lluites en l’àmbit laboral per millorar 
les condicions de treball i els salaris a través del 
conveni col·lectiu i que tens el suport de la primera 
organització sindical de Catalunya, que no dub-

tarà en posar tota la seva organització en aquesta 
lluita (assessorament, Gabinet Tècnic Jurídic…). 

Quan t’afilies a CCOO saps que comparteixes llui-
tes en l’àmbit sociopolític per millorar l’educació 
pública, la sanitat universal, per defensar el siste-
ma de pensions… 

A CCOO la gent afiliada participa en la presa de deci-
sions del sindicat, com ho hem fet amb l’AENC i l’AIC, 
grans acords en la línia d’aprofundir en la millora dels 
salaris i de la negociació col·lectiva per a tots els tre-
balladors i treballadores de Catalunya i de l’Estat.

Afiliar-se és un exercici de solidaritat fraternal de 
classe i és pertànyer a un sindicalisme de clas-
se amb una mirada oberta, que fuig de corpo-
rativismes i solucions parcials a problemàtiques 
globals.

Els afiliats i afiliades a CCOO ho estem perquè 
sabem que la unió fa la força.

AFILIA’T A CCOO, TOTS HI GUANYEM!  

Afiliar-se a CCOO, un exercici de solidaritat

FITXA D’AFILIACIÓ A CCOO

Nom

Adreça

Localitat CIF/NIF Professió

NIF/ NIE/Passaport

Nom 1r cognom 2n cognom

Telèfon mòbil Telèfon 2 Adreça electrònica

Província o país de naixement Data de naixement Home       Dona     G. no binari

Adreça (carrer - número - pis - porta) Codi postal - Població

Número de compte

Protecció de dades:
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir la relació afiliativa i informar-te de l’acció sindical, els serveis i les activitats de CCOO. Les teves dades no són cedides a ter-
cers fora de les organitzacions de servei de CCOO, la federació a la qual correspon la teva empresa i la Confederació Sindical de CCOO. D’acord amb la posada en marxa del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), pots enviar-nos 
totes les teves observacions, dubtes i suggeriments a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat. A més, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 481 27 00. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió 
i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003 Barcelona). Per consultar tota la informació relacionada amb l’RGPD, hem posat en marxa una nova web, rgpd.ccoo.cat, on també 
podrem interactuar sobre aquest tema. L’edat mínima per afiliar-se són 16 anys.

Data 1a quota
(*Per accedir a una quota reduïda cal aportar justificant dels ingressos al sindicat.)

*
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Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
El divendres 1 de juny, es va celebrar, a la sala 
d’actes de la seu de CCOO a Barcelona, la jorna-
da “La desigualtat de gènere en la salut” per visi-
bilitzar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de 
les Dones, que va ser el dia 28 de maig.

La benvinguda la va fer Alba Garcia, secretària de 
Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO 
de Catalunya, que va donar pas a la conferència 
“La desigualtat de gènere en l’àmbit de la salut”, 
a càrrec de Carme Valls i Llobet, metgessa endo-
crinòloga especialitzada en medicina de gènere i 
directora del programa “Dona, salut i qualitat de 
vida” del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, i 
Salvador Moncada i Lluís, doctor en Salut Pública 
especialista en medicina del treball i investigador 
al Centre de Referència en Organització del Tre-
ball i Salut d’ISTAS.

Més tard es va fer l’acte “L’acció sindical i la salut 
laboral com a mitjà per intervenir en les condicions 
de treball i les desigualtats de gènere” i la lectura 
del manifest del Dia Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones. La cloenda la va fer Javier Pa-
checo, secretari general de CCOO de Catalunya.

Des de CCOO exigim: 

e Potenciar polítiques de salut pública que tinguin a veure amb les condicions de treball i de vida.
e Desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de 
dependència i retirar lleis i normes regressives.
e Desenvolupar polítiques de prevenció, detecció i coordinació per evitar els problemes de salut i de vida 
que representen les violències masclistes.
e Fomentar la formació amb perspectiva de gènere als professionals.
e Desenvolupar la Llei de dret de les dones a erradicar la violència masclista i dotar-la dels recursos 
necessaris.
e Reforçar l’atenció primària i garantir el dret a la salut amb un model d’atenció sanitària públic amb 
cobertura universal, sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius.
e Millorar l’atenció de les dones en els processos naturals respectant els desitjos de la dona i reduint la 
medicalització i la tecnificació excessives.
e Desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, per assegurar els avortaments de les dones de 16 a 18 anys que ho desitgin.
e Sensibilitzar tots els agents implicats a fi d’incorporar mesures en els convenis col·lectius per eliminar 
la bretxa salarial, que provoca una forta desigualtat sobre les dones i les condemna a la precarietat 
present i futura, així com incorporar-hi mesures de corresponsabilitat.
e Eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la dona i que fomenten uns cànons estètics con-
traris a les condicions naturals del cos femení.  
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Mauthausen, una lliçó de fraternitat, 
internacionalisme i solidaritat
Un any més les associacions memorialistes, i també els familiars dels depor-
tats, hem honorat durant el mes de maig la memòria de totes les persones 
que van deixar la seva vida als camps nazis. Ha estat un orgull compartir 
amb l’Amical de Mauthausen i altres camps (Espanya) aquestes jornades 
d’emoció i algunes de les reflexions més significatives. 

D’una banda, la preocupació pel creixement de les forces d’extrema dreta i 
el negacionisme de la memòria antifeixista que està operant a diferents paï-
sos d’Europa, com és el cas de Polònia, Àustria, Hongria…, on els governs 
nacionalistes (nosaltres primer!), pretenen reduir o eliminar la memòria de 
la resistència partisana per dur a terme una visió (un relat) que encaixi amb 
les seves polítiques actuals contra els refugiats, els immigrants i la gent que 
pensa de manera diferent. La intervenció de Concha Díaz, en nom del Co-
mitè Internacional de Mauthausen y otros campos (España) ho va deixar 
molt clar. “Ante la situación que estamos viviendo en Europa, y en el resto 
del mundo, a los 73 años de la liberación de los campos, a nosotros, los 
descendientes de los que sufrieron las terribles consecuencias del régimen 
nacionalsocialista, nos invaden sentimientos de indignación, tristeza, horror, 
impotencia y de repetición inútil.” Davant els neofeixismes i nacionalismes 
identitaris emergents, totes les hauríem de fer nostra aquesta reflexió. També 
fem nostres les paraules de Rosa Torán, amb les quals ens convida a treba-
llar la memòria com un instrument de prevenció “en la tasca de conservar la 
memòria de la deportació, amb la modesta pretensió de contribuir a deturar 
el ressorgiment de nous feixismes que, a hores d’ara i en un context de crisi, 
enterboleixen el diàleg i la convivència a tot Europa”.

La segona reflexió és la de preservar, com mai (davant de determinades 
manipulacions i banalitzacions), la memòria fraternal dels espanyols republi-
cans, que, igual que els brigadistes internacionals, van saber compartir, braç 
a braç, la lluita per la supervivència i la llibertat als camps. Sense tenir en 
compte la procedència, les llengües o les diferències polítiques partidistes. 

Fidels a aquests principis, de fraternitat i de memòria republicana internaciona-
lista, m’ha agradat reproduir una conversa amb joves italians als camps que ens 
va captivar. En síntesi ve a dir que tothom coneix el famós lema de la Revolució 
Francesa de 1789: llibertat, igualtat i fraternitat. Les paraules llibertat i també 
igualtat han estat molt reivindicades, formen part dels nostres referents culturals 
i sentimentals. Però en aquest espai volem emfatitzar la paraula fraternitat.

Diuen que la llibertat és la capacitat de l’ésser humà per actuar segons la 
seva voluntat, de la mateixa manera que la igualtat és el que ens permet 
disposar de les mateixes oportunitats. Totes dues són indefugibles a la con-
dició humana amb les limitacions i els condicionants del món real. El de les 
normes i els procediments de què ens hem dotat. Però què passa amb la 
fraternitat? De les tres virtuts republicanes, la de la fraternitat va ser la més 
decisiva per conservar la vida. 

Ho van copsar passejant per la bonica ciutat de Linz (Àustria), travessada pel 
Danubi i rodejada de verd, muntanyes i llacs. Allà a prop hi havia el camp de 

Mauthausen, obert el 1938 (per tancar-hi presoners polítics), on van portar 
200.000 persones (els enemics del III Reich) i n’hi van morir 120.000, 7.000 
eren republicans espanyols (apàtrides). No tenien llibertat, ni tampoc igual-
tat, però van practicar la fraternitat: repartir el pes de les càrregues pesades 
a l’escala de la mort, els famosos 186 esglaons, compartir el poc menjar, 
prioritzant els més febles, i fer tasques sanitàries als més perjudicats. Les 90 
llengües diferents al camp, i els orígens socials, de raça, país, religió o pro-
cedència no van significar cap obstacle formal. Els pocs que van sobreviure, 
al seu alliberament el 1945, parlaven de la fraternitat, sense més afegits ni 
distincions. La fraternitat, la cooperació i la solidaritat els va salvar. Cada any 
recorden el jurament dels supervivents en l’alliberament de Mauthausen, 
que diu així: “rere una estada de diversos anys al camp, comprenem molt 
més bé el valor de la fraternitat entre els pobles”. Cal destacar com des de 
l’estació fins al camp cada dia desfilaven centenars i milers de presoners. 
La gent de l’entorn, lliure i segurament feliç, deien: “són estrangers, no són 
dels nostres, no cal preocupar-se”. Encara més, moltes empreses que van 
fer fortuna (i que avui cotitzen a la borsa), van esclavitzar-los a les seves 
granges, naus i tallers, abans de morir. Les lleis de la competència i el lliure 
mercat; economia de guerra, li deien. La gran majoria d’habitants d’aquells 
paratges bucòlics d’Àustria eren lliures, i també tenien oportunitats, però no 
van practicar la fraternitat. Únicament uns pocs van salvar i practicar el mot, 
com l’Anna Pointner, que va ajudar els republicans, entre ells Francesc Boix, 
el fotògraf de Mauthausen, a amagar les fotografies de l’horror. Per aquesta 
raó ens vam emocionar a la porta de la casa modesta de l’Anna Pointner. 
Sense la seva fraternitat, avui seríem tots esclaus.

No són bons temps per a la lírica, bufen vents negres i plens d’odi a Europa, 
però vull compartir la millor lliçó que he rebut durant aquestes jornades: 
fraternitat és sinònim de germanor. És evident que la memòria no és 
un recurs florit ni pot ser un relat instrumental, però és imprescindible per 
prevenir davant les noves generacions el ressorgiment de nous feixismes, 
intoleràncies i odis que fracturen i amenacen la convivència a tot Europa. 
Primo Levi deia: “Se comprender è impossible, conescere è necessario.” 

Domènec Martínez, afiliat de CCOO i membre de l’Associació Catala-
na d’Expresos Polítics del Franquisme, i de l’Espai de Memòria i Valors 

Democràtics de Terrassa
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Jornada formativa d’assessors sindicals i tècnics del GTJ 

El passat dia 25 de maig, a la seu de CCOO de 
Terrassa, personal d’assessorament sindical i tèc-
nics i tècniques del Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ) 
del nostre territori vam realitzar una jornada de 
formació i intercanvi d’experiències, amb l’objectiu 
de millorar la nostra feina i d’avançar en l’eficàcia 
i la coordinació de la xarxa dels diferents nivells i 
dels punts d’assessorament que tenim.

A la jornada hi van assistir advocats i advocades 
i assessors i assessores sindicals amb responsa-
bilitat tant de temes individuals de la unió com de 
temes col·lectius dels sindicats intercomarcals. 
La sessió va ser eminentment pràctica, partint de 
la realitat i dels casos en què intervenim. Aquest 
tipus de jornada és complementària i no substi-
tutòria dels cursos de reciclatge d’assessors i 
assessores i de les sessions específiques organit-
zades per CCOO de Catalunya. 

Conduïda per Manel Blas Roldán, advocat i coor-
dinador de zona del nostre GTJ, la jornada va tenir 
una dinàmica molt participativa, amb intervencions 
i aportacions de tots els assistents, i tindrà conti-
nuïtat en noves jornades amb temes pendents de 
determinar. La primera es va fer a finals del 2017 i 
s’hi van tractar temes relacionats amb la legislació 
d’estrangeria i immigració. La ponent va ser una 
tècnica del Centre d’Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE) del nostre territori, l’Eva Giner.

Alguns dels temes que vam tractar van ser:

q Competència territorial judicial: a Catalunya 
hi ha diferents zones judicials, i cal tenir-ho en 
compte perquè les persones afiliades i treballado-
res no hagin de fer viatges innecessaris. Encara 
hem de tractar amb més atenció i cura els temes 
d’empreses o dels centres de treball amb domicili 
fora de Catalunya. 

q Sancions: cal ser molt prudents amb els es-
crits d’al·legacions o amb els plecs de descàrrecs. 
És en les impugnacions a les sancions definitives 
on, preferentment, s’han de concretar els argu-
ments de defensa. 

q Llei reguladora de la jurisdicció social i ter-
minis: cal tenir en compte els terminis concrets 
que tenim per impugnar decisions. Especialment 
en les ordres verbals imperatives o en la falta de 
resposta a peticions cal iniciar els procediments 
com si s’hagués rebut una ordre o una negativa 
escrita. També en casos de modificacions subs-
tancials de condicions de treball hem de tenir en 
compte aquests criteris. 

q Impugnació d’altes mèdiques: a les perso-
nes que ens consulten prèviament, els hem de 
proporcionar criteris clars per si volen fer impug-
nacions en el mateix moment en què reben la 
notificació d’alta mèdica a la seu de l’SGAM o al 
seu domicili.

q Totes les gestions que es realitzin han de 
registrar-se a la fitxa de consulta. Això ajuda a 

atendre millor les persones i permet recuperar in-
formació sobre el tema actual. També és útil quan 
la persona torna a la consulta i ha passat molt de 
temps. 

q Consultes col·lectives: corresponen als 
assessors i assessores dels sindicats interco-
marcals o de les federacions, i hem de fer-ne la 
derivació. Si hi ha dificultats per localitzar els res-
ponsables o sorgeixen altres qüestions, el coordi-
nador d’assessors i assessores o del GTJ hi ha 
d’intervenir.

q Utilitzar el programa del Consell General 
del Poder Judicial ens permetrà realitzar els 
càlculs d’indemnitzacions amb el mateix full de 
càlcul que ofereix aquest organisme i ens facili-
tarà la feina quan fem derivacions del personal 
d’assessorament als advocats o advocades. Tam-
bé es comenta la utilitat, en les reclamacions de 
quantitat, que els assessors i assessores facin 
una estimació inicial, contrastable, que faciliti tot 
l’itinerari.

q Validesa de proves com tacògraf, WhatsApp, 
gravacions, SMS, fax, etc.: podrem fer millor la 
defensa si tenim proves i de diferents tipus, però 
no podem assegurar categòricament que seran 
proves determinants, ja que hi intervenen moltes 
circumstàncies, entre elles, la valoració de l’altra 
part i la interpretació dels jutges.

L’experiència de les sessions realitzades és positi-
va i més endavant en farem d’altres amb contingut 
encara per determinar. 

Lluís-Vidal Sixto, secretari d’Acció Sindical
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Secció sindical de CCOO de GATES P.T. SPAIN 

La Secció Sindical de CCOO de GATES P.T. SPAIN es va formar l’any 2001, 
tot i que CCOO ja tenia representació sindical al si del comitè d’empresa 
abans de la formació de la nostra secció sindical. Actualment, el comitè 
d’empresa està format per 9 membres, que representen els sindicats CCOO 
(3), UGT (2) i CGT (1). Queden 3 llocs vacants perquè la candidatura de 
tècnics va quedar buida. 

L’empresa GATES P.T. SPAIN està situada al municipi de Balsareny i s’hi des-
envolupa l’activitat de fabricació de components de l’automòbil (corretges). 
Ara com ara, la plantilla està augmentant, perquè la càrrega de treball va 

seccions sindicals

en augment. Hi ha 246 persones en plantilla i, aproximadament, 40 
d’ETT. El sistema de treball és de torns rotatius de dilluns a diven-
dres i el torn de cap de setmana, que ara s’ha ampliat.

Després de la gran tasca feta des de la nostra secció sindical, estem 
immersos en una negociació per millorar les condicions laborals al 
nostre centre de treball, amb la intenció de canviar la rotació dels 
torns, cosa que ha de millorar la salut i la conciliació de la vida labo-
ral i familiar de tots els nostres companys i companyes.

Tot i la greu crisi laboral soferta aquests últims anys, la nostra secció 
sindical no només ha mantingut el nombre d’afiliats i afiliades, sinó 
que hem anat augmentant any rere any l’afiliació, fet que demostra 
que els èxits aconseguits en aquesta legislatura, ho són gràcies a 
una bona feina sindical. Aprofitem aquest espai per agrair molt sin-
cerament a tots els afiliats i afiliades el seu suport.

El nostre vincle amb el sindicat sempre ha estat molt estret: hem 
col•laborat des de les executives —antiga Fiteqa— i en l’actualitat 
ho continuem fent també en diferents àmbits del sindicat. Volem 
mostrar el nostre agraïment als companys i companyes que van 
iniciar el camí que ha recorregut fins avui aquesta secció sindical.

Coordinadors de la secció sindical:

Xavi Gabarrós, Pedro Arévalo, Ángel López i Javi Vilagrasa. 


