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Salut, vida, ocupació
Som davant la situació més complexa i deli-

cada que hem viscut en molt de temps. La crisi 
del coronavirus ens ha portat a l’estat d’alarma 
i al confinament d’una bona part de la societat, 
de manera que només queden actius els serveis 
essencials. A CCOO, des del primer moment, 
hem estat conscients de la magnitud del proble-
ma i hem obrat en tot moment d’acord amb les 
directrius de les autoritats sanitàries. Per a CCOO 
el més urgent i vital ha estat la preservació de la 
salut. Per aquest motiu, des de l’inici hem reorga-
nitzat el nostre servei d’assessorament sindical i 
jurídic amb l’objectiu de continuar garantint-lo. En 
aquest cas, amb motiu de la crisi del coronavirus, 
hem posat l’atenció telefònica i telemàtica al ser-
vei de la classe treballadora, perquè hem entès 
que havíem de fer-ho així.

Estem afrontant l’època en què més ERTO hem 
hagut d’atendre. Així mateix, hem denunciat la 
mala praxi d’un nombre important d’empreses a 
l’hora de recórrer a l’ERTO per força major, des 
del moment en què el Govern de l’Estat va decre-
tar mesures per flexibilitzar-ne l’aplicació. 

Hem de manifestar que durant aquestes set-
manes s’han establert mesures que no poques 
vegades anaven en la línia del que planteja el 
sindicalisme confederal; d’altres, però, des del 
nostre punt de vista, han trigat en excés o no 
han arribat fins on enteníem que havien arribar. 
És cert, però, que s’han pres mesures i que s’han 
mobilitzat recursos com mai no s’havia fet. Per 
part del Govern de la Generalitat també, encara 
que, en aquest cas, amb menys èmfasi, i cal dir 
que les mesures adoptades no impliquen ajudes 
directes a les persones.

Vull manifestar des d’aquí l’agraïment de CCOO 
a les persones que treballen als serveis públics, 
al personal sanitari, sigui de sistema públic o 
privat, als bombers, als policies, a l’exèrcit i als 
treballadors i treballadores de la neteja viària 
i de la recollida d’escombraries, entre d’altres. 

editorial

M’agradaria, però, aturar-me especialment en 
els serveis de neteja i en el treball de cura, com 
l’atenció domiciliària o la geriatria, ocupacions 
infravalorades, precàries, mal pagades i femi-
nitzades, que ara s’han revelat com el que són: 
ocupacions imprescindibles. I aquestes ocupa-
cions imprescindibles, lamentablement, s’han 
convertit en el negoci d’uns quants, que, a força 
de precaritzar, s’embutxaquen beneficis i ara hem 
de patir les vergonyes i la immoralitat de fer les 
coses amb criteris únicament econòmics. Totes 
aquestes companyes segueixen al peu del canó, 
com la resta dels sectors esmentats anteriorment, 
i patint condicions precàries, però donant una lliçó 
del que és necessari en una societat que vol te-
nir cura de la seva gent, del seu poble, ja que la 
nostra gent gran necessita cures i els hospitals no 
funcionen si no estan nets.

Els diferents governs de la dreta, tant a Cata-
lunya com a l’Estat, s’han dedicat a retallar en tot 
el que té a veure amb allò públic, com la sanitat, 
i a externalitzar tot allò relacionat amb la cura, 
com la geriatria, perquè facin negoci els amiguets 
i, en altres casos, per apropiar-se dels recursos 
econòmics públics, com va fer el PP amb la sani-
tat, motiu pel qual va ser condemnat. Són precisa-
ment polítics d’aquest partit o similars els que més 

Enrique Rodríguez Ruiz
Secretari general de CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central

aixequen la veu per criticar l’actual Govern de les 
conseqüències de les seves males gestions. No 
és moment de discutir-ho, però sí que s’haurà de 
tenir en compte quan ens en sortim. Perquè si no 
n’aprenem i no reforcem tot allò públic, el que ve-
ritablement ens està salvant, de què serveix tant 
aplaudiment cada dia a les 20 h?

Finalment, hem d’estar molt atents quan 
s’hagi aixecat el confinament i anem recuperant 
l’activitat econòmica perquè, abans que res, cal-
drà tenir molt en compte la prevenció de riscos i la 
seguretat i la salut de les persones que es vagin 
incorporant a la feina, cosa que serà de manera 
gradual. Caldrà reforçar la protecció dels treballa-
dors i treballadores perquè no ens quedem sen-
se ocupació, i caldrà protegir les persones a les 
quals els passi. Necessitem un pla Marshall per 
poder recuperar l’activitat econòmica, els serveis 
socials i l’ocupació, i tenir un estat del benestar 
que estigui a l’altura de les necessitats de la clas-
se treballadora.

Volem, des de CCOO, expressar la nostra so-
lidaritat i suport a totes les persones afectades 
pel coronavirus i també tota la nostra empatia 
i condol a les famílies que han perdut un ésser  
estimat. 

Moltes gràcies a totes les persones treballadores que ens cuiden, 
ens protegeixen,ens donen assistència. Al personal sanitari, les 
caixeres, transportistes, reponedores, farmacèutiques, policies i 

mossos, personal de neteja, periodistes, sindicalistes..
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Infermera i sindicalista
Mai vaig pensar que viuria una experiència 
d’aquestes característiques. Fa més de vint-i-cinc 
anys que treballo a la sanitat i estem vivint una 
situació que només hem vist a les pel·lícules, ate-
ses la quantitat de persones malaltes infectades 
i la rapidesa amb què la malaltia evoluciona en 
pacients crítics.
No fa gaire —encara que sembla que hagi passat 
molt de temps— no havíem de pensar a vigilar 
allò que tocàvem o a netejar tothora els teclats 
d’ordinadors, el ratolí o els panys de les portes, 
i tocàvem despreocupadament companys i com-
panyes o fèiem un petó a la filla o al marit tan bon 
punt arribàvem a casa. Val a dir que, per la meva 
professió, ja tenia integrat el rentat de mans, tot i 
que no de manera “obsessiva”, i utilitzava cons-
tantment els gels hidroalcohòlics.
Ara les carreteres són buides, arribes a l’hospital i 
pots aparcar perfectament i a prop, hi entres amb 
mascareta i únicament la canvies per les d’alta 
protecció. Les zones comunes estan pràcticament 
buides, no hi ha soroll de fons, no hi ha familiars 
que acompanyin les persones malaltes, saludes el 
vigilant i l’administrativa d’informació, sembla un 
dia festiu estrany, però és dilluns. La cafeteria és 
tancada i també el quiosc, i t’adones que trigarem 
molts anys a curar aquesta ferida.
Et poses l’uniforme i, encara que som més tre-
balladors i treballadores que abans, hi ha silenci, 
moltes mirades diuen moltes coses, tenim un llen-
guatge diferent, encara que intentem tenir norma-
litat a la feina.
Les professionals de totes les categories i es-
pecialitats s’han reciclat per atendre aquesta si-
tuació, s’han canviat les infraestructures, se n’ha 
augmentat la capacitat a marxes forçades per 
assistir més persones malaltes, persones que ve-
nen conscienciades, que són més agraïdes, a les 
quals els sap greu el que està passant i et diuen: 
“Ho sento, sé que teniu molta feina, però ja no 
aguantava més.” 
Nosaltres no hem canviat: sempre ho hem donat 
tot a la feina, també abans del coronavirus. I sí 
que ha augmentat la càrrega de feina física, però 
el que més ens preocupa és la càrrega mental. In-
tentes parlar amb les persones malaltes el màxim 
possible i en funció del volum de feina. Passen 
moltes hores soles, sense la família a prop, i mol-
tes són grans: això crec que és el que pitjor païm. 
Arribes a casa rebentada i et costa agafar el son 
o et despertes amb la sensació de no descansar. 
Penso molt en els companys i companyes de ser-

veis crítics, que passen gran part de la jornada dins 
dels EPI d’alta protecció…: jo els admiro, i molt.
Una de les coses bones d’aquesta situació és el 
bon ambient entre companys i companyes. Ens 
preocupem els uns pels altres, fem pinya, vinguis 
del servei d’on vinguis o independentment de la 
categoria que tinguis. Som al mateix equip, per la 
mateixa causa.
Sortim del torn de nit i continuem amb la feina 
sindical: llegim les actualitzacions de les nor-
matives per adaptar el protocols d’actuacions a 
l’empresa, mantenim reunions del gabinet de crisi 
amb l’empresa en dies alterns per actualitzar la 
informació, garantim els canvis substancials que 
l’empresa esta realitzant a causa d’aquesta situa-
ció i reivindiquem que els companys i companyes 
siguin remunerats per les prolongacions de jorna-
da fora de la seva jornada ordinària, assistim als 
comitès de seguretat i salut, etc. 
Jo tinc la sort de treballar sindicalment amb grans 
persones, professionals al màxim. Des del co-
mençament de l’alerta sanitària, ens comuniquem 
per WhatsApp per actualitzar dades o fer front a 
diferents situacions. Ara és difícil coincidir tots 
i totes plegats, i, abans de marxar, deixem pre-
parades notes informaives per als treballadors i 
treballadores. 
La gent de CCOO seguim treballant en les dues 
vessants, l’assistencial i la sindical, minimitzant al 

Isabel Zapata Àlvarez, 
Secretària general de la Secció Sindical de CCOO a 

l’Hospital Universitari Genral de Catalunya 

màxim les hores sindicals. Els companys i com-
panyes, des que va començar l’alerta sanitària, no 
hem agafat cap hora sindical, però, no per això 
deixarem de fer la feina de reivindicar i de garantir 
els nostres drets.
Encara ens queda molt per fer, però ens en sor-
tirem. Vull, en aquest punt, deixar dos missatges 
d’agraïment:
Els i les professionals ho estan donant tot, des del 
personal administratiu fins al personal de nete-
ja, de seguretat, infermers i infermeres, auxiliars 
d’infermeria, tècnics i tècniques, portalliteres, per-
sonal de restauració, manteniment i informàtica, i 
metges i metgesses.
GRÀCIES! Sou per a mi un orgull de companys i 
companyes, i és un honor representar-vos.
Segur que moltes persones de les qui llegireu 
aquesta notícia coneixeu o teniu algun familiar, 
amistat o persona coneguda que pateix la malaltia 
a qualsevol hospital. És dur ser lluny, però us vull 
deixar un missatge de confort: tractem els malalts 
i les malaltes com si fossin de la nostra família.
 Un dia més és un dia menys. 
CUIDEM DE TOTS I TOTES I ENS CUIDEM EN-
TRE TOTS I TOTES!.  

“Nosaltres sabem que tard o d’hora caurem, ho 
tenim integrat, i la millor manera de combatre-ho 
és celebrant, a les 5 h de la matinada, que has 

aguantat la nit sense cap baixa” 
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Un cop passada la meitat del mandat congressual, s’inicia un procés par-
ticipatiu obert a l’afiliació, a la ciutadania en general i a les entitats: la 2a 
Assemblea sindical oberta. L’objectiu d’aquest procés participatiu és recollir 
propostes i obrir el debat al voltant d’uns eixos que creiem importants per, 
així, poder abordar, entre totes i tots, el context social i organitzatiu en què 
ens trobem.
La 1a Assemblea sindical oberta va sorgir de la necessitat de repensar el 
sindicat després de la crisi. Aquest primer procés va tenir molt bona par-
ticipació i va ser molt ben valorat tant per l’afiliació participant com per 
l’estructura de la nostra organització.
Aquest cop s’ha volgut anar més enllà i s’ha obert i facilitat encara més la 
participació de tota la ciutadania, estigui afiliada al sindicat o no, amb la 
creació d’un qüestionari en línia.
Els cinc eixos de debat escollits per a la 2a Assemblea sindical oberta han 
sigut: la transició justa, els feminismes, les identitats i les diversitats, el repte 
generacional i les noves realitats socials i laborals.

Assemblees territorials
Al nostre territori, així com a la resta de Catalunya, durant aquest primer 
trimestre s’han dut a terme les assemblees territorials, en les quals es re-
cullen les propostes de l’afiliació. Aquestes propostes passaran al debat de 
l’Assemblea sindical oberta de CCOO de Catalunya.

La 2a Assemblea sindical oberta, en marxa
Participa!

Aquest procés presencial, que ha tingut lloc a totes les nostres seus sin-
dicals —Berga, Manresa, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Terras-
sa— ha acollit prop de dues-centes persones afiliades. Una afiliació que 
ha vingut disposada a dir-hi la seva, amb plantejaments i propostes sobre 
les necessitats laborals, sociopolítiques i organitzatives a les quals s’haurà 
d’enfrontar el sindicat en el proper mandat.  
Hem pogut observar la gran coincidència de resposta de les persones partici-
pants quant a les diferents propostes formulades així com la importància que 
dona l’afiliació a l’actuació del sindicat en diferents temes, concretament: el se-
guiment de la implementació dels plans d’igualtat a les empreses, l’ecologisme, 
la necessitat de reforçar la participació i la implicació de la nostra gent en tot 
allò que ens afecta com a classe treballadora, amb diverses campanyes de 
sensibilització o amb assemblees als centres de treball, així com l’aposta per 
la formació per a la prevenció, dirigida tant als delegats i a les delegades com 
a la societat en general. Es tracta, en definitiva, de treballar conjuntament en 
l’objectiu comú de poder afrontar les problemàtiques ocasionades o que es 
puguin donar en relació amb les diferents temàtiques proposades. 
Volem agrair a totes les persones participants en aquesta 2a Assemblea 
sindical oberta, tant les que ho han fet de manera presencial com telemàtica, 
el seu esforç i la seva implicació amb el seu sindicat, ja que aquesta és una 
eina amb què totes i tots podem transformar realitats. 
Amb tu construïm el futur!  

II CONFERÈNCIA CONFEDERAL DE JOVENTUT DE CCOO
Després de vint-i-cinc anys, CCOO torna a con-
vocar una conferència confederal de joventut. En 
la II Conferència Confederal de Joventut, el jovent 
de CCOO de tot l’Estat podrà debatre sobre el fu-
tur del col·lectiu en el marc del sindicat.
És per això que s’han convocat, arreu del territori 
on hi ha representació de CCOO de Catalunya, 
tot un seguit d’assemblees de primer nivell, per 
poder fer arribar a totes les persones joves de fins 
a trenta-un anys d’edat i afiliades al sindicat, el 
document marc que s’aprovarà, de manera vin-
culant, a la conferència final. L’objectiu de totes 
aquestes assemblees és poder debatre i proposar 
les esmenes que l’afiliació cregui adients, per tal 

de fer una adequació col·lectiva del document a la 
realitat amb què ens trobem.
En aquestes primeres assemblees s’escollirà 
la gent que anirà a la segona fase, és a dir a la 
Conferència de Joves de Catalunya. En aquesta 
conferència, s’hi votaran les esmenes recollides 
als diferents territoris així com les persones enca-
rregades de representar CCOO de Catalunya a la 
conferència final, que tindrà abast estatal.
Una de les assemblees de primer nivell va tenir 
lloc al territori del Vallès Occidental i la Catalunya 
central, el passat 14 de febrer. A la seu del sindi-
cat de Terrassa el jovent va aportar molt bones 
idees i, fins i tot, propostes de canvi del document 

Vero Fernàndez Garcia
Acció Jove - Joves de CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central

marc, en aspectes que, segons ells i elles, no 
s’apropaven gaire al seu col·lectiu.
Queda encara molt camí per fer per arribar a les 
generacions més joves, que es veuen immerses 
en una espiral de precarietat en la qual la tempo-
ralitat i la parcialitat, entre d’altres, dominen les 
característiques de la seva vida laboral. 
A CCOO sabem que cal donar veu a qui pateix 
aquesta realitat de temporalitat, parcialitat i pre-
carietat, i per això volem que totes les opinions i 
totes les propostes siguin protagonistes en el dia 
a dia de la nostra organització.  

ManresaTerrassa
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Un cop més, hem omplert els carrers de feminisme i sororitat. Sota el lema 
“CCOO feminista: denúncia i acció”, la reivindicació del Dia Internacional de les 
Dones s’ha commemorat amb tres accions al nostre territori.

El divendres 6 de març va tenir lloc una concentració a Sabadell, que va estar 
organitzada per la Secció Sindical de l’Ajuntament, on es va llegir el manifest. 
Posteriorment vam poder gaudir de l’actuació de la rapera Elane, que ens va 
empoderar a totes amb les seves cançons feministes i reivindicatives.

Més de cinquanta persones es van inscriure per participar, dissabte 7 de març, 
en la gimcana feminista, que va estar organitzada per les Esquerres de Terras-
sa, grup del qual CCOO formem part. Aquesta activitat lúdica, reivindicativa i 
formativa va omplir els carrers del centre de Terrassa amb diferents proves. 

Les persones participants havien de demostrar els seus coneixements sobre 
feminisme, a part d’exercitar el seu enginy i de demostrar la seva capacitat artís-
tica per transformar la lletra d’una sèrie de cançons masclistes. Tot això amb la 
finalitat de passar-s’ho bé, de compartir riures i coneixements, i de poder optar a 
ser un dels tres grups guanyadors d’una capsa plena d’articles relacionats amb 
la jornada. 

El diumenge 8 de març vam aplegar més de dues mil persones a la manifes-
tació, que va ser convocada per Feministes Terrassa, una plataforma de què 
CCOO també formem part. La manifestació aplegava tres columnes, que 
sortien de diferents punts i que eren un record per a les tres últimes com-
panyes assassinades a Terrassa. Cada columna estava encapçalada 
per una pancarta amb el nom de les tres dones i eren portades, entre 
d’altres, per familiars i amistats de les tres víctimes del terrorisme 
masclisme.

Per donar la benvinguda a les tres columnes al monument de la 
Dona Treballadora, tres colles castelleres van fer tres torres forma-
des només per dones, i allà es va tenir lloc la lectura del manifest. 
Seguidament, familiars de la Judith, l’Eva i la Mònica van poder de-
dicar unes paraules a les veïnes assassinades.

Per cloure l’acte, es van cantar diverses cançons reivindicatives. 

La nostra gent també va participar en la manifestació convocada pel 
moviment feminista a Manresa i en l’acte institucional convocat per 
l’Ajuntament de Sabadell. 

Volem agrair a totes les companyes i els companys que van portar la revindi-
cació del 8 de Març als seus centres de treball, així com a totes les persones que 
van sortir al carrer per recordar, un any més, que per a CCOO cada dia és 8 de 
Març. Perquè la revolució serà feminista o no serà. 

Espai lila
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CCOO a la Fira de l’FP 
Del 26 al 29 de febrer, la Federació d’Educació de CCOO va estar present a la 4a Fira Apropa’t a l’FP, 
que es va realitzar per quart any consecutiu a Sabadell. Una trentena de centres educatius van exposar 
més d’un centenar de cursos formatius professionals i certificats de professionalitat, així com diferents 
xerrades i tallers adreçats a donar tanta informació com fos necessària als més de tres mil cinc-cents 
alumnes apuntats prèviament a l’obertura de la fira.
CCOO hem estat presents a les quatre edicions d’aquesta fira de referència a la comarca, on hem 
posat de manifest les nostres reivindicacions sobre l’FP i sobre tot allò que està vinculat a les condi-
cions tant del personal docent com de tot l’alumnat ubicat en els diferents programes de pràctiques que 
aquesta modalitat ofereix. 

Aquest any vam reforçar tota la informació i 
l’assessorament referent a la inserció laboral 
perquè l’alumnat, per la seva edat, ja havia 
tingut la seva primera experiència professio-
nal o estava a punt de tenir-la. Vam desta-
car aspectes com la salut laboral, l’Estatut 
dels treballadors o els diferents convenis, i 
el nostre sindicat va aportar materials de les 
campanyes d’Acció Jove, de la Federació 
d’Educació i de la Unió Intercomarcal del 
Vallès Occidental - Catalunya Central.
Atesa la coincidència de dates amb el 8 de 
Març, Dia Internacional de les Dones, es 
va muntar un plafó perquè qui volgués hi 
deixés el seu missatge i també vam oferir 
material sobre aquesta matèria.

Els productes químics que s’utilitzen en 
l’activitat docent dels ensenyaments impartits 
de la família professional d’imatge personal i 
les infraestructures insuficients de què dispo-
sa l’Institut Ribot i Serra de Sabadell provo-
quen una situació de risc per a la salut, tant la 
de les treballadores i els treballadors com la 
de l’alumnat del centre.
CCOO, davant aquest risc químic, va registrar 
una instància en la qual sol·licitava l’aturada 
de qualsevol activitat amb risc químic que 
posés en perill la salut de la plantilla. Per la 
seva part, l’Institut Ribot i Serra va comuni-
car l’adopció de mesures extraordinàries re-
lacionades amb un mòdul del cicle formatiu 
de grau mitjà (CFGM) d’Estètica i Bellesa, les 
quals han ocasionat la interrupció de l’activitat 
docent d’una unitat formativa, la de Tècniques 
d’ungles acríliques.
El centre, entre d’altres problemàtiques es-
tructurals relacionades amb aquest risc quí-
mic, desenvolupa l’activitat amb manca tant 
d’espais com d’aules condicionades per a les 
activitats que s’hi han de dur a terme.
Com a conseqüència de les ac-
tuacions realitzades per l’institut 
i per CCOO, el passat mes de 
febrer van quedar suspeses 
les classes de l’assignatura de 
Tècniques d’ungles acríliques 
i també hi va haver el compro-
mís del Comitè de Seguretat i 
Salut de dur a terme les obres 
d’extracció i de ventilació de les 
aules el proper estiu.
CCOO volem recordar, un cop 
més, la importància de la segu-
retat i la salut a la feina, i rei-
vindiquem el treball segur com 
a manera de garantir el dret a 
la salut de les persones treba-
lladores. A més, en aquest cas, 
CCOO també posem el focus 
d’atenció en la salut de l’alumnat.   

Riscos químics 
a l’Institut 
Ribot i Serra 
de Sabadell 

El dia 31 de març ha tingut lloc el Dia de la Visibilitat Trans. Ha estat una data, aquest any, marcada per 
l’excepcionalitat de la situació actual, per la qual cosa no s’ha pogut commemorar presencialment amb un 
acte o amb una lectura de manifest tal com havia anat fent cada any la nostra organització.
Això, però, no vol dir que el Dia de la Visibilitat Trans hagi passat desapercebut, ja que a les xarxes 
socials, el mitjà de comunicació per excel·lència aquests dies, hi ha hagut un bon grapat de referències i 
reivindicacions en aquest sentit.
I és que el Dia de la Visibilitat Trans és una commemoració relativament recent. Es va instaurar el 2009 im-
pulsada per l’activista Rachel Crandall, que va reivindicar la necessitat de donar visibilitat a aquest col·lectiu 
i de lluitar contra les discriminacions que pateixen diàriament milers de persones per la seva condició.
CCOO, un any més, se suma a les reivindicacions i alça la veu per erradicar la transfòbia, i demana que el 
col·lectiu no quedi exclòs en la situació actual.
Trans per un treball digne! .Transfòbia, ni a la feina ni a la vida!.  

DIA DE LA VISIBILITAT TRANS
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Europa, on vas? 
Crisi humanitària i memòria antifeixista
El proper mes de maig es commemora el 75è ani-
versari de l’alliberament dels camps d’extermini 
nazis. També el 9 de Maig s’ha instituït com a Dia 
d’Europa en record de la Declaració Schuman del 
1950, amb què la Comissió Europea reconeix el 
naixement de la Unió Europea, que proposava la 
integració dels estats europeus i edificar un futur 
en pau, davant una Europa devastada per la Se-
gona Guerra Mundial.

Ens trobem ara, com ha succeït en altres ocasions 
de crisi, en un moment greu. Hi ha un auge de 
les actituds xenòfobes i ultranacionalistes, i tam-
bé una crisi sanitària i humanitària que es pretén 
solucionar amb receptes com les que es van im-
posar l’any 2008 (modificació de l’article 135 de 
la Constitució, de pagar deutes retallant serveis): 
amb una sortida on prevalgui l’interès econòmic i 
les polítiques d’ajust per damunt de salvar vides i 
preservar la salut de les persones. Ras i curt: la 
Unió Europea es juga la seva credibilitat com a 
projecte de futur. Unai Sordo, en nom de CCOO, 
ho ha dit molt clar: “Si la Unió Europea no és ca-
paç de donar una resposta concertada es deslegi-
timarà socialment i de manera irreversible.” 

Per aquesta raó he volgut reivindicar, en una 
conferència a Mataró a finals de gener, amb mo-
tiu de l’acte oficial de la memòria de l’Holocaust 
i la prevenció dels crims contra la humanitat, la 
necessitat de preservar la memòria republicana i 
antifeixista a Europa, incorporant-hi els principis 
de la fraternitat, l’internacionalisme i la solidaritat. 
Aquesta és la nostra cultura de classe, la cultura 
dels treballadors i de les treballadores.

Aquest article es basa en una conferència (la tro-
bareu a l’enllaç que figura al final d’aquest text) 
que vol emfatitzar tres aspectes. En primer lloc, la 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939) és el preludi 
de la Segona Guerra Mundial. Amb la pujada de 
Hitler al poder als anys trenta i la instauració del 
règim nazi, s’inicia la gran tragèdia i devastació 

Espai de Memòria Històrica 

a Europa, amb repercussions mundials. Tot va 
començar aquí, amb el complot internacional con-
tra la Segona República i l’ascensió dels règims 
totalitaris: Mussolini a Itàlia i Hitler a Alemanya. 
Convé recordar que la política de terror que es va 
aplicar a Alemanya a finals dels anys trenta té uns 
antecedents molt rellevants a Espanya, amb la di-
ferència que Franco va continuar (convertit durant 
la guerra freda en un aliat contra el comunisme) 
amb una política de terror durant diverses dèca-
des. La guerra d’extermini marcada per les fosses 
comunes (més de cent vint mil persones), la re-
pressió i la tortura van caracteritzar un règim que 
Paul Preston va qualificar d’Holocaust espanyol. 

En segon lloc, aquest article vol reivindicar la 
memòria i els valors antifeixistes a Europa, avui 
qüestionats pels populismes i pels conservadoris-
mes nacionals. En complir-se setanta-cinc anys 
de l’alliberament dels camps, veiem amb preocu-
pació com en alguns països de la Unió Europea 
s’amaga, sota la catifa del nacionalisme identitari 
i xenòfob, la resistència antifeixista europea. Es 
destrueixen monuments i memorials, i s’esborra 
la memòria partisana i de resistència contra les 

tropes de Hitler. A casa nostra també tenim exem-
ples molt recents de revisionisme i negacionisme 
que s’han convertit en divisa d’algunes formacions 
d’extrema dreta. El jurament dels supervivents de 
Mauthausen, “Mai més, en cap lloc, contra ningú!”, 
ens interpel·la.

Per aquesta raó, he volgut reivindicar, en tercer 
lloc, els principis fundacionals de la Unió Euro-
pea: més social, més política, una Europa federal. 
Aquells principis que va escriure un italià en paper 
de fumar. Es tractava d’Altiero Spinelli, militant co-
munista i antifeixista a l’illa de Ventotene, on era 
presoner, condemnat a setze anys de presó des 
del 1927. És un text escrit l’any 1941, el Manifest 
de Ventotene, que va circular clandestinament per 
la resistència italiana i que es va convertir en un 
text de referència per a la construcció d’un pro-
jecte europeu, democràtic i federal. Avui, setanta-
cinc anys més tard d’aquell “Mai més”, necessitem 
un nou impuls per renovar el projecte europeu.  

Domènec Martínez
Sociòleg i afiliat a CCOO 

Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa
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Per poder conciliar la vida laboral i familiar, són 
moltes les famílies que recorren a contractar, en 
el millor dels casos, els serveis de les treballado-
res de la llar. Actualment, aquesta feina és una de 
les deu professions més demanades, però aquest 
sector econòmic, que és vital per al sosteniment 
de les nostres vides, continua estigmatitzat. 
Altament feminitzat, infravalorat i instal·lat en 
l’economia submergida, és un sector que està 
ocupat principalment per dones migrants. Són do-
nes fortes, però vulnerables al mateix temps, per-
què pateixen múltiples agressions: per ser dones, 
d’origen estranger i pobres. 
Aquestes companyes, que cuiden la nostra gent 
gran i les nostres criatures, que netegen, que 

Qui cuida les que ens cuiden? 
30 de Març, Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

cuinen i que fan tot allò imprescindible del nostre 
dia a dia, desenvolupen la seva tasca a canvi de 
salaris miserables i de jornades maratonianes. La 
manca de cobertura social, la indefensió jurídica, 
l’aïllament i la pobresa que pateixen afebleixen la 
capacitat de reacció davant l’abús de poder. 
És per aquest motiu que CCOO continua exigint 
que s’equiparin els drets laborals i de la Segu-
retat Social d’aquestes dones als de la resta de 
les persones treballadores. Així es demana la 
creació i el desenvolupament del sector com a 
tal en el règim general, promovent mesures que 
incentivin la regularització de les situacions no 
declarades i eliminant el treball submergit o no 
declarat. També reclama la creació d’un marc 

de negociació col·lectiva, d’acord amb les di-
rectives europees, que doti el sector de la feina 
de la llar d’un conveni propi, mitjançant el des-
envolupament del diàleg social i la negociació 
col·lectiva. 
I ara, davant la terrible pandèmia de la COVID-19, 
CCOO també exigeix als governs que no abando-
nin aquestes treballadores en l’atenció a la salut 
laboral i la identificació dels riscos laborals espe-
cífics d’aquesta feina, inclosos els psicosocials, 
i amb perspectiva de gènere, així com les situa-
cions de violència i assetjament sexual o per raó 
de sexe que, malauradament molt sovint, pateixen 
aquestes companyes.
El sindicalisme de classe cuida les que ens cuiden.  
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Què he de fer per cobrar l’atur si m’acomiaden?

TRUCA’NS
933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA: 
https://consulta.ccoo.cat

Abans que res, has de comprovar que la causa de l’acomiadament no està relacionada 
amb la crisi de la COVID-19. NO ES POT ACOMIADAR NINGÚ PER AQUESTA CAUSA. 

Si creus que l’acomiadament ha estat relacionat amb la COVID-19, 
posa’t en contacte amb CCOO 

Si no has constat mai com a demandant d’ocupació i, per tant, no t’has donat mai 
d’alta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), FES-HO ARA

FORMULARI PRE-SOLICITUD

900 800 046FORMULARI

Si la causa no està vinculada amb la COVID-19, has d’actuar de la manera següent:
Si no estàs sota l’afectació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), 
fes el tràmit al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  

VIA ELECTRÒNICA 900 812 400 

Què he de fer per cobrar l’atur si l’empresa presenta un ERTO de 
força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció relacionades amb la COVID-19?

900 800 046FORMULARI

Tot i que no és un prerequisit per cobrar la prestació, si mai has estat demandant, 
utilitza formulari o telèfon per a facilitar les teves dades al SOC

El procediment habilitat recentment, preveu que per donar d’alta la teva prestació 
n’hi ha prou amb la informació que facilita l’empresa al SEPE.

Que la COVID-19 no sigui una excusa per prendre’t drets

TRUCA’NS
933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA: 
https://consulta.ccoo.cat

Si s’ha de fer una reclamació judicial, 
et posaran en contacte amb el Gabinet 
Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.

PREPARA LA DOCUMENTACIÓ.
ÉS IMPORTANT QUE ENVIÏS:
1. La carta d’acomiadament o sanció.
2. El contracte o contractes laborals, si en tens més 

d’un amb l’empresa o amb una ETT.
3. Les últimes nòmines.
4. Les teves dades personals per poder contactar amb tu.

Tot i que els terminis de lliurament estan suspesos, 
es pot dur a terme la tramitació judicial.

TERMINIS JUDICIALS

SE T’ACABA EL CONTRACTE TEMPORAL?
La COVID-19 no és una causa per extingir el 
teu contracte de treball temporal.
Si ho fan per aquesta raó, es pot considerar 
un acomiadament i s’ha d’interposar una 
demanda judicial. 

ET FAN AGAFAR VACANCES 
OBLIGATÒRIAMENT? 
L’empresariat no et pot obligar a fer vacances. 
La COVID-19 no pot servir d’excusa perquè 
et quedis sense vacances. 

T’HAN ACOMIADAT O SANCIONAT I EL MOTIU 
ÉS LA COVID-19?

L’empresariat només et pot acomiadar o 
sancionar per raons motivades.
Si en realitat el motiu de l’acomiadament o sanció 
és la situació de crisi sanitària pel coronavirus, 
cal interposar una demanda judicial. 

ELS DRETS LABORALS 
NO ESTAN SUSPESOS.

http://consulta.ccoo.cat
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html
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Totes les empreses han de prevenir els contagis de la COVID-19
Si no ho fan, truca a CCOO
933 100 000

www.ccoo.cat

Netejar amb 
hidroalcohol  
i ventilar

Què puc fer si pateixo 
violència masclista 
per part de la meva 
parella o exparella?

TRUCA’NS
933 100 000 www.ccoo.cat

L’Institut Català de les Dones posa a disposició 
el telèfon gratuït 900 900 120 per a totes 
les situacions de violència masclista. Si es tracta 
d’una situació greu, es pot trucar al 112.

A tots els locals de CCOO oberts durant el 
període de cris sanitària per la COVID-19, hi ha la 
possibilitat que fem aquesta trucada per tu, si ens 
ho demanes.

A pobles i ciutats estan activats serveis d’atenció 
específica i d’urgència, així com serveis d’atenció que 
ofereixen les entitats de dones. 

Què he de fer si, 
a la feina, pateixo 
una situació 
d’assetjament sexual 
i per raó de sexe?

Totes les empreses tenen l’obligació de disposar d’un 
protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe. En aquests moments de crisi 
del coronavirus també tenen l’obligació d’actuar. Et 
recomanem que comparteixis la situació amb alguna 
persona de la teva confiança de l’empresa i de la 
representació de les persones treballadores, i que ho 
comuniquis a l’empresa. Si l’empresa no actua, no 
acceptis cap excusa relacionada amb la situació actual. 
Posa’t en contacte amb CCOO i t’ajudarem a denunciar el 
teu cas a la Inspecció de Treball de Catalunya.  
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htpp://bit.ly/Atlantisx2ccoo2

montserrat.bravogomez@atlantisgrupo.es
iman.eljaaninelabboudi@atlantisgrupo.es

htpp://bit.ly/Atlantisx2ccoo2
mailto:montserrat.bravogomez%40atlantisgrupo.es?subject=
mailto:iman.eljaaninelabboudi%40atlantisgrupo.es?subject=

