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Continuem reivindicant
Temps de canvi i, a més, convuls. Sembla que 
comença a haver-hi algun canvi des de la políti-
ca, tímid i insuficient. Sense oblidar que té més a 
veure amb la mobilització ciutadana que amb una 
postura nítida i clara per part del Govern de Sán-
chez, tot i que també és cert que amb l’anterior, el 
Govern del PP, ni això. 

Estem pendents de les matèries que s’estan 
negociant a les taules obertes al diàleg social. 
Les nostres propostes van en la línia de derogar 
aquells aspectes més lesius de la reforma laboral: 
recuperar la preferència d’aplicació del conveni 
del sector respecte del conveni d’empresa; regular 
coherentment les contractes i subcontractes i la 
ultraactivitat dels convenis col·lectius, i fer propos-
tes sobre pensions, contractació, etc. 

Aquestes taules de diàleg van a diferents velo-
citats i estem trobant més coincidència amb el 
Govern que amb la patronal. Les possibles modifi-
cacions, si finalment es van assolint acords en les 
diferents matèries, no podran arribar al Congrés 
com a acord tripartit, però, lògicament, encara que 
la patronal estigui en una postura radicalitzada, 
si ha de ser a través del Congrés, que ho sigui, 
l’important és poder anar derogant totes aquelles 
retallades i la normativa lesiva imposada pel Go-
vern anterior.

En aquestes setmanes hem assistit a una de les 
situacions més vergonyoses protagonitzades pel 
Tribunal Suprem (TS) i el Consell General del Po-
der Judicial, amb la rectificació de les tres sentèn-
cies relatives a les hipoteques i a l’impost d’actes 
jurídics documentats. 

Va ser el nostre sindicat, impulsat pel nostre se-
cretari general, el que va situar la necessitat de 
donar una resposta social, assossegada i en for-
ma de mobilització a l’abús per part de 15 ma-
gistrats del TS, i així es va fer, a Barcelona i a la 
nostra unió intercomarcal, a Terrassa. 

editorial

El decret del Govern no és suficient: cal que els 
ciutadans i ciutadanes recuperin el que han pagat. 
Ens cal una llei hipotecària que protegeixi la part 
feble, i també que les entitats bancàries, en lloc 
de perjudicar la ciutadania, retornin els 60.000 
milions d’euros que la societat espanyola els va 
injectar per rescatar-les.

En aquest temps hem tingut fruits en la concerta-
ció: l’AIC i l’AENC. Ara les matèries acordades en 
aquests acords obligacionals han de traslladar-se 
a la negociació col·lectiva: increments mínims 
del 2%, salari mínim de conveni de 14.000 eu-
ros, matèries de jornada i flexibilitat, d’igualtat, 
etc., i, en definitiva, que els convenis col·lectius 
recullin totes les matèries acordades en aquests 
dos acords i els converteixin en acords normatius 
i de compliment obligat en els diferents sectors 
d’activitat.

Quan es publiqui aquest número de l’ASSEMBLEA, 
ja haurem celebrat la nostra Escola de Gènere 
i haurà passat el 25-N, (Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones), 
actes i dates importants per al nostre sindicat, 
com a organització amb dones militants i homes 
feministes. Dates i actes que hem d’aprofitar per 
seguir-nos formant, per continuar reivindicant 
l’erradicació de la violència i per seguir treballant 
per la igualtat real i efectiva en el treball i la so-
cietat. En aquesta línia ens hem de plantejar el 8 
de Març i fer balanç d’aquest últim any, tant de la 
nostra feina com dels avenços aconseguits a les 
empreses, els sectors i la societat.

Finalment, vull recordar que continuem reivindi-
cant i situant en tots els espais on tenim repre-
sentació, sigui sectorial o institucional, la nostra 
agenda social i la necessitat de tenir pressupostos 
a Catalunya i a l’Estat per poder seguir avançant 
en les matèries necessàries per revertir les reta-
llades i les reformes lesives per a la ciutadania. 

#VivesLliuresOrganitzades 

Enrique Rodríguez Ruiz

Secretari general de CCOO del Vallès Occidental 
- Catalunya Central
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Les violències a les quals estan exposades diària-
ment les dones i les nenes són el resultat de la 
desigualtat i de la discriminació que pateixen per 
raó de sexe i de gènere, en tots els àmbits i al llarg 
de les seves vides.
La lluita contra la violència masclista i l’acció per 
erradicar-la requereixen una acció sindical, polí-
tica i social qualificada, i el coneixement de les 
eines que tenim i amb les quals hi podem fer front. 
Per això, per a CCOO, cada dia és 25-N.
Un any més, al nostre territori, hem tornat a incidir 
en la importància de la formació, la sensibilització 
i l’acció per abordar-la i per refermar, dia a dia, 
el nostre compromís sindical i sociopolític per fer 
front a les violències masclistes i erradicar-les de 
la feina i de tot arreu.  
CCOO destaca la urgència de conquerir un nou 
model social, que sigui més equitatiu, més just, 
més sostenible i més solidari. Un model sense 
divisió sexual del treball i amb dones lliures de 
violències heteropatriarcals.
Dos actes han marcat la commemoració d’aquesta 

data. A la sala d’actes de CCOO de Manresa va 
tenir lloc el taller: “Cos SÍ, cosa NO. Erradiquem 
la cosificació de les dones en el món del treball”. 
La cosificació és una forma de violència masclista 
que està present a totes les empreses i centres de 
treball, així com en el conjunt de la societat, i és la 
precursora d’altres formes de violència. 
Per poder erradicar-la, ens cal saber de què par-
lem, aprendre a identificar-la i esbrinar les eines 
de què disposem per actuar-hi sindicalment, i això 
és el que les nostres delegades i delegats han 
après en aquest taller: a mirar amb ulls crítics les 

violències que moltes vegades normalitzem.  
En la IX Escola de Gènere Neus Català, que s’ha 
fet amb el lema “Ens volem vives, lliures i organit-
zades”, es va tornar a incidir en la importància de 
transversalitzar, en tota la nostra acció sindical i 
sociopolítica, la perspectiva de gènere. Una mira-
da i una formació que ens ha facilitat poder abor-
dar la violència masclista a la feina i a tot arreu.
A l’escola es van tractar qüestions com la bret-
xa salarial i els protocols per a la prevenció i 
l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe a les empreses.  

LGTBI: glossari de conceptes
Els termes que formen aquest glossari intenten 
aclarir alguns dels conceptes relacionats amb la 

Espai lila

Ens volem vives, lliures i organitzades!
#EnsPlantem

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

 Disfòria de gènere: condició de disgust i de discrepància d’una persona amb el gè-
nere assignat en néixer. Terme mèdic.
 Hermafrodita: terme incorrecte per referir-se a les persones intersexuals.
 Homoparentalitat: relació existent entre dues mares lesbianes o dos pares gais i els 

seus fills i filles, derivada de la relació jurídica que comporta la filiació.
- Homomaternitat: relació existent entre dues mares lesbianes i els seus fills i filles.
- Homopaternitat: relació existent entre dos pares gais i els seus fills i filles. 

 Intersexual, persona amb variacions intersexuals o DSD (diferències del 
desenvolupament sexual): persona que té un conjunt de variacions en les caracterís-
tiques sexuals que no semblen encaixar completament amb la noció estàndard i binària 
d’home i dona. No és cap patologia. Aquest terme està en evolució.
 Pansexual o omnisexual: persona que pot sentir atracció sexual per qualsevol altra 

persona, independentment del sexe, del gènere a què pertany o de la seva orientació 
sexual i afectiva.
 Queer: persona que, d’acord amb la teoria queer, no subscriu la divisió binària tradi-

cional dels gèneres i rebutja d’identificar-se amb un home o amb una dona, o amb una 
orientació sexual i afectiva específica.

construcció social del gènere.
Amb aquest glossari pretenem donar eines per fer 
servir un llenguatge precís 
així com per evitar errors 
d’interpretació, conno-
tacions negatives o 
dobles sentits 
d’ironia o 
burla. 
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El moviment per unes pensions dignes a Terrassa 

Com cada dilluns, ens hem trobat més de dues-
centes cinquanta persones davant de l’Ajuntament 
de Terrassa per reclamar la millora de les nostres 
pensions. Ja fa nou mesos que dilluns rere dilluns 
es produeixen aquestes concentracions de pen-
sionistes i de jubilats i  jubilades. 

És una protesta que ja s’ha consolidat des 
d’aquella  primera del 15 de gener del 2018, que 
va ser convocada anònimament a través de les 
xarxes socials i que, de manera sorprenent, va te-
nir una gran repercussió davant dels ajuntaments 
de tot l’Estat espanyol. 

No és gens clar qui va iniciar aquella crida del 
gener: no van ser les marees de pensionistes ni 
els iaioflautes ni els sindicats majoritaris ni cap 
dels grups o partits que, des de les dues últimes 
reformes laborals i de les pensions, lluitaven en 
contra d’aquestes nefastes lleis i de les retallades 
consegüents (alguns assenyalen, fins i tot, com a 
convocants, grups de dretes anti-PP). 

La convocatòria, però, es va demostrar que era 
encertadíssima i es va fer en el moment oportú: 
quan el Govern del PP afirmava emfàtic que la cri-
si s’havia superat i l’economia anava bé, però que 
les pensions només pujarien un 0,25%! La carta 
que la ministra va enviar a tots els pensionistes i 
jubilats d’Espanya, justificant la misèria del 0,25, 
va fer vessar el got.

El mateix dia de la primera manifestació espontà-
nia, i davant del relatiu desconcert de la gentada 
que hi havia, un vell lluitador de “totes les causes” 
i dos membres dels iaioflautes de Terrassa van 

prendre la paraula i van convocar els assistents 
per al dilluns següent. També es va convocar una 
reunió oberta a tothom per coordinar el moviment.

D’aquella primera convocatòria va néixer la coor-
dinadora i el nom del Moviment per unes Pensions 
Dignes - Terrassa (MPD). A la coordinadora, hi ha 
representants dels sindicats UGT i CCOO, de la 
Federació d’Associacions de Veïns, dels iaioflau-
tes, dels aturats majors de 50 anys, de la sectorial 
de gent gran de l’ANC, de la Marea Pensionista 
i moltes persones que hi són a títol individual. 
L’objectiu principal de l’MPD és organitzar i enfor-
tir les concentracions dels dilluns i confegir els set 
principis reivindicatius unitaris dels jubilats i pen-
sionistes de Terrassa.

Les concentracions es van continuar realitzant 
durant el mes de gener, i van culminar d’una ma-
nera espectacular en la manifestació del dia 22 de 
febrer, que va omplir tota la rambla d’Egara amb 
més de 3.000 persones jubilades —i també gent 
més jove— vingudes de tots els barris; mai no 
s’havia vist a Terrassa una gentada tan gran rei-
vindicant millores per a les pensions. La caracte-
rística principal a Terrassa és que la manifestació 
va ser unitària, la convocatòria havia estat feta per 
la Coordinadora Estatal por la Defensa del Siste-
ma Público de las Pensiones, en la qual no estan 
representats els sindicats majoritaris, però l’MPD 
hi va donar suport com també dona suport a totes 
les crides que fan els sindicats.

Després d’aquesta gran manifestació la Marea 
Pensionista de Terrassa va abandonar l’MPD amb 
l’excusa que en els set punts de reivindicació no 

hi constava el rebuig al Pacte de Toledo. El fet real 
és que aquesta organització voldria capitalitzar tot 
el moviment i no vol fer cap acte ni convocatòria 
conjunta amb els sindicats CCOO i UGT. És una 
llàstima que no participi tampoc a les concentra-
cions dels dilluns, que és on hi ha l’autèntica força 
i la representació dels jubilats de la ciutat.

Cal dir que el model de l’MPD de Terrassa s’ha 
reproduït, amb més o menys matisos a Rubí, 
Sabadell, Cerdanyola i altres localitats del Vallès. 
Mesos després, el dia 5 de maig, es va fer una 
nova manifestació també amb gran èxit tot i que 
no es va arribar al nombre de participants de 
l’anterior. 

De moment, el moviment dels pensionistes és 
un relat de petits èxits, parcials, però molt signi-
ficatius. Ara veiem com la Comissió del Pacte de 
Toledo recomana de nou l’augment de les pen-
sions amb l’IPC com a referència, però a causa, 
sobretot, de les circumstàncies polítiques a l’Estat 
i de la necessitat d’aprovar els pressupostos del 
Govern del PP amb l’ajut del PNV. D’altra banda, 
els pactes del PSOE amb Unidos Podemos han 
fet que, a la pràctica, ben bé quatre dels set punts 
que l’MPD reclamem estiguin solucionats per  a 
dos anys, o bé en vies de solució definitiva —en-
cara que mai no es pot dir—, si s’aproven els pres-
supostos del 2019.

De tot aquest nou moviment —des de la meva 
ignorància sociològica—, crec que cal aprendre’n 
que les grans reivindicacions econòmiques i les 
demandes socials que durant anys es reclamen i 
són a les agendes diàries del sindicat (com pot ser 
la precarietat laboral, els drets de les dones, les 
kellys, les retallades a les pensions, etc.) de cop 
esclaten, en un moment no previst, i freqüentment 
fora del control del sindicat i, en ocasions, amb 
enfrontaments oberts amb aquells que des de 
sempre hem defensat aquesta mena de causes 
i hi hem lluitat.  

L’MPD de Terrassa és un moviment unitari on 
tothom qui vulgui és benvingut perquè: GOVERNI 
QUI GOVERNI, LES PENSIONS ES DEFENSEN. 
SÍ QUE ES POT!  

Ramon Tuà 
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CCOO reconeix la feina dels advocats laboralistes que 
van exercir a Manresa al final de la dictadura i durant 
la Transició democràtica
CCOO vam retre un reconeixement públic als advocats laboralistes Marc Viader i 
Jesús Alonso, que van lluitar amb CCOO a les acaballes del franquisme i durant 
la Transició democràtica, el passat 10 d’octubre, a la seu de CCOO a Manresa.

El reconeixement va coincidir amb el 43è aniversari de les últimes deten-
cions, maltractaments, tortures i empresonaments del franquisme a Manre-
sa i al Bages. Els represaliats eren militants del PSUC i CCOO, i alguns eren 
presents a la sala.

L’acte va ser conduit pel secretari general de la unió, Enrique Rodríguez. 
Es va iniciar amb la intervenció de la periodista i historiadora Gal·la Garcia, 
autora del llibre El moviment obrer a la comarca del Bages, que va presentar 
les biografies de Jesús Alonso i de Marc Viader. Garcia va destacar la irrup-
ció renovadora dels advocats laboralistes, que van impulsar un canvi radical 
en la professió i que van saber aprofitar les escletxes legals del franquisme 
per esdevenir una eina útil per als treballadors i treballadores.

Gal·la Garcia ens va recordar que el primer cas que va defensar al Bages 
Marc Viader no va ser laboral, sinó el d’uns veïns de Sallent que el 1r de 
Maig del 1969 van llegir públicament, en sortir de missa, la Declaració Uni-
versal del Drets Humans i van ser detinguts i encausats. Després d’aquest 
cas n’hi va haver molts més, tant laborals com de defensa dels drets humans 
i les llibertats ciutadanes bàsiques.

De Jesús Alonso, en va destacar la defensa de l’acomiadament del company 
Josep Ramon Mora, de l’empresa metal·lúrgica Lemmerz —avui Maxion Whe-
els—, primer cas a l’Estat espanyol de nul·litat radical d’un acomiadament.

La companya Rosario Ramos, representada per Alonso en el seu acomiada-
ment injust, va exposar la seva experiència de lluita sindical a la desapare-
guda fàbrica Bertrand i Serra —anomenada Fàbrica Nova—, i va destacar el 
valor de la solidaritat obrera —incloses les caixes de resistència. Respecte 
dels advocats, va dir que “poder-ne disposar ens aportava molta confiança 
en una situació dominada per la por i per la incertesa”.

Alonso va recordar que ell provenia de la militància política —al PCE a la 
seva Palència natal i després, quan va venir a Catalunya, al PSUC— i va dir 
que cada generació ha de fer la lluita que cregui justa.

Marc Viader va afirmar que els advocats laboralistes van aconseguir que les 
cotes de democràcia s’apugessin i va presentar el seu llibre de vivències 
Apuntes de un abogado laboralista desencantado, escrit el 1978 i editat en-
guany, que va signar. Tots els exemplars que duia es van exhaurir.

Viader va rememorar alguns dels casos que va portar i va dir que “el conjunt 
del Suprem i de la judicatura és, encara avui, reaccionari”. Va trobar similitud 
entre els casos que ell va defensar d’un acusat de sedició per cridar “Lli-
bertat i amnistia!” al mig del passeig de Manresa amb moltes de les actuals 
causes obertes a l’Audiència Nacional i al Tribunal Suprem.

Enrique va concloure l’acte recordant la generositat, la dedicació i el com-
promís dels advocats laboralistes, i va recordar lluites vigents avui, com la 
dels pensionistes, contra les reformes laborals o la situació injusta dels pre-
sos independentistes. També va lliurar un record al Marc i al Jesús: una petita 
escultura reproducció del bo d’ajut a CCOO del 1976 —una mà que acaba 
de trencar uns grillons, fent el signe de la victòria—, obra del reconegut 
escultor manresà Ramon Oms.  

Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí

http://www.ccoo.cat/descomptes
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La quarta edició del Mescla’t va tenir lloc a Saba-
dell, el passat 6 d’octubre, un acte que acull una 
trentena d’activitats i en el qual aquest any han 
participat una cinquantena d’entitats. La plaça del 
Dr. Robert, el racó del Campanar i el passeig de 
la plaça Major es van omplir de propostes per rei-
vindicar els valors de la diversitat i la convivència 
davant del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia o 
qualsevol discriminació.
Com a novetat del Mescla’t 2018, enguany s’han 
fet activitats tant la setmana prèvia com la pos-
terior en diferents espais de la ciutat. A més, el 
Mescla’t ha incorporat una zona gastronòmica 
amb especialitats dels diversos països partici-

MESCLA’T

pants en l’activitat. El lema d’aquesta quarta edi-
ció era “Sabadell, compromesa amb el món”.
El Mescla’t és una oportunitat per ajuntar entitats, 
persones i una programació compromesa amb els 
drets de les persones i amb la igualtat a l’espai 
públic. És una forma més de demostrar que Sa-
badell és una ciutat compromesa. Així, el Mescla’t 
esdevé un punt de trobada i de treball per a les en-
titats, i, alhora, un espai per a la seva difusió. Amb 
aquest treball de col·laboració entre l’Ajuntament 
i les entitats s’aconsegueix tenir una programació 
que promou la defensa dels drets de les persones.
El Mescla’t és organitzat per l’Ajuntament de Sa-
badell, el Consell de Solidaritat i Cooperació i les 

taules de Gènere, Feminismes i LGTBI de Nova 
Ciutadania , de Creences i de Conviccions, del Po-
ble Gitano i Entitats de Joventut. Tot plegat, amb 
la implicació d’una cinquantena d’associacions i el 
suport de diverses institucions i organismes.
La nostra Fundació Pau i Solidaritat hi ha estat pre-
sent per tercer any, amb una carpa on s’exposava 
material referent a l’àmbit de la cooperació, però 
també de l’àmbit de la igualtat de gènere, de la 
dona i LGTBI. Aquest any, a més, la Fundació Pau 
i Solidaritat va promoure un dels actes: l’actuació 
de l’Urkestra d’Ukeleles de l’Escola Praeludium de 
Sabadell, que desinteressadament va col·laborar 
en l’acte.  

El passat 21 de setembre, CCOO va organitzar una sessió de caràcter for-
matiu amb una visió molt pràctica sobre les mútues col·laboradores de la 
Seguretat Social i orientada al treball quotidià a l’empresa.

Els continguts de la sessió van ser:
- Situació actual de les mútues.
- Accident de treball i malaltia professional.
- Accident no laboral i malaltia comuna.
- Gestió de la incapacitat temporal per part de la mútua.

Aquest tipus de formació entra dins del projecte formatiu de CCOO de Ca-
talunya i s’està posant en pràctica mitjançant l’Escola de Formació Sindi-
cal. Aquesta formació dona una visió molt pràctica de determinats temes 
d’interès sindical per a delegats i delegades. La finalitat és cercar eines útils 
per al treball sindical dels representants en determinades àrees.

Les sessions formatives s’adrecen a un grup d’alumnat d’entre 15 i 20 per-
sones, i tenen una dimensió molt pràctica orientada al treball quotidià a 
l’empresa. A més, fomenten el debat en grup i interpersonal, amb intercanvi 
d’experiències. La participació activa és un element imprescindible perquè 
aquestes sessions tinguin èxit.

El formador d’aquest taller, Domingo Arribas, va explicar, entre moltes 
altres coses:
- Què és una mútua col·laboradora de la Seguretat Social.
- La normativa sobre baixes mèdiques.
- Què fer en cas d’accident de treball.
- El concepte de malaltia professional.

A més, va aportar molts casos pràctics per crear un debat entre les persones 
assistents i així poder entendre millor la realitat de com funcionen aquestes 
mútues i de com actuar en funció del cas amb el qual ens trobem.

Des de CCOO continuarem reforçant la formació de totes i tots.  

Formació: Taller de mútues 
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FESTA DEL TREBALL DIGNE DE CCOO DE CATALUNYA
CCOO de Catalunya va celebrar, un any més, una 
nova edició de la tradicional Festa del Treball Dig-
ne. Es va fer a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet 
de Llobregat, el passat 6 d’octubre.

La festa és una jornada festiva i reivindicativa que 
s’ha consolidat com un lloc de trobada de la gent 
de CCOO de tot Catalunya i que, a més, ha coinci-
dit amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que 
es commemora el dia 7 d’octubre. La festa va tenir 
diferents espais lúdics, furgoteca, animació musi-
cal dels Xiula, un concert d’Hotel Cochambre i una 
paella multitudinària.

Des de la nostra unió intercomarcal, vam assistir-
hi afiliats i afiliades de diferents empreses. Gent 
voluntària vam participar en els diferents torns 
de la barra, on es venien els tiquets per a la pae-
lla popular i begudes. Aquest grup de voluntaris 

i voluntàries van estar-se des de primera hora 
en les tasques d’organització (disposar l’espai, 
facilitar subministraments…). Vam treballar mol-
tíssim, però vam tenir una bona sensació, ja que 
l’assistència a la festa va ser molt nombrosa, 
sobretot, a la paella popular: vam omplir tota la 
plaça!

Vam tancar la festa amb un espectacle molt ani-
mat del grup infantil Xiula, on els més petits s’ho 
van passar d’allò més bé, i, finalment, els més 
grans vam ballar amb Hotel Cochambre.

A la festa, hi van participar Unai Sordo i Javier Pa-
checo, secretaris generals de CCOO d’Espanya i 
Catalunya, respectivament. A més, també es van 
celebrar, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, taules 
rodones i exposicions sobre temes d’actualitat, com 
el futur de les pensions o les persones refugiades.  
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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 a 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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Secció sindical de CCOO d’SKIS ROSSIGNOL, SLU

La Secció Sindical d’SKIS ROSSIGNOL, SLU, es va formar a finals de 
l’any 2015, després d’unes disputades eleccions en què la UGT va per-
dre la seva majoria, després de gairebé 10 anys. Actualment el comitè 
d’empresa està format per 9 membres: 5 de CCOO, amb la majoria, i 4 
de la UGT, dels quals 1 està prejubilat.

L’empresa SKIS ROSSIGNOL, SLU, està situada al municipi d’Artés (Ba-
ges) i desenvolupa l’activitat de fabricació d’esquís.

Som un plantilla d’aproximadament 240 treballadors i treballadores, en-
tre personal fix, fix discontinu i d’ETT en temporada. El sistema de treball 
és de torn rotatiu, matí, tarda i nit, de dilluns a divendres.

Durant l’última negociació de conveni, després d’una dura lluita, vam 
aconseguir revertir la doble escala salarial de l’anterior conveni i una rei-
vindicació del personal fix discontinu: la durada del seu temps de treball. 
A més, vam aconseguir la conversió de 28 llocs de treball fixos disconti-
nus a fixos, i de 28 d’ETT a fixos discontinus.

seccions sindicals

A 30 de setembre d’enguany som 218 treballadores i treballadors fixos 
entre continus i discontinus, i estem baixant el nombre de persones con-
tractades per ETT.

Hem aconseguit millores en prevenció de riscos —utilitzem molts pro-
ductes químics— els darrers mesos. Ens sentim molt orgullosos de tot 
el que hem aconseguit els membres de CCOO amb el suport dels com-
panys i companyes de treball.

Aquesta legislatura hem intentat involucrar-nos més. La relació amb el 
Sindicat Intercomarcal de Construcció i Serveis ha estat molt estreta i 
estem molt agraïts de la implicació que han tingut amb aquesta secció 
sindical. Han estat molt actius a l’hora de col·laborar amb nosaltres i 
ara ens proposem ampliar el nombre de persones afiliades amb el seu 
suport. 

Carmen Rivero, de la secció sindical, 
i Diego Casas, del sindicat intercomarcal

Moblització de la plantilla d’Skis Rossignol, SLU, impulsada per CCOO a l’octubre


