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La força dels treballs
“La força dels treballs”: aquest ha estat el lema del nostre pro-
cés congressual. S’han realitzat desenes d’assemblees al nostre 
territori per construir col·lectivament els plans d’acció, per traçar 
les línies d’actuació del sindicat i per escollir les persones que 
formaran part dels òrgans de direcció encarregats de transformar 
aquests plans d’acció en propostes i plans de treball.

Durant el temps de pandèmia el sindicat ha estat a l’altura de les 
necessitats de la classe treballadora, reconvertint tota la seva 
activitat en els primers moments de la pandèmia a fi de donar 
resposta a l’allau d’expedients, consultes, conflictes i gestions 
amb l’Administració, entre moltes altres qüestions. Es van donar 
respostes i solucions per a tothom en un moment de desconcert 
general davant una crisi sanitària que no ens podíem imaginar.

La pandèmia ha posat de manifest la importància dels treballs per 
mantenir la salut i la cura de les persones, especialment, d’aquells 
treballs moltes vegades invisibilitzats i que han esdevingut essen-
cials per mantenir la societat. Treballs que són precaris i que ocu-
pen dones, joves i persones immigrants, que reben salaris baixos 
i indignes, treballs a temps parcial no voluntaris, temporals… Són 
la conseqüència palpable d’anys de retallades en els serveis pú-
blics i de la precarització del mercat de treball que va suposar la 
reforma laboral del 2012.

Ara que, mitjançant la vacunació, es comença a veure la llum al 
final del túnel, seria bo recordar totes aquestes coses per acon-
seguir sortir d’aquesta crisi de la millor manera possible i per con-
vertir els aplaudiments als balcons durant la pandèmia en més i 
millors drets socials per a la ciutadania, per generar ocupació de 
qualitat i per posar fi a la precarietat.

Els principals reptes per als propers mesos són aconseguir revertir 
la reforma laboral i la reforma de les pensions, i apujar el salari 
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mínim interprofessional. El Govern de l’Estat té l’obligació de re-
tornar als treballadors i treballadores, en forma de drets, el treball 
que han dut a terme per sostenir la societat durant la pandèmia.

Necessitarem l’empenta i el compromís del conjunt de la classe 
treballadora per pressionar el Govern i aconseguir bons acords, 
però també ens cal el suport del conjunt de la societat per sortir 
als carrers a manifestar-nos i donar un missatge ben clar als nos-
tres governants. És el moment de posar les persones al centre de 
l’acció política i de donar respostes a les seves necessitats. Cal 
reforçar els serveis públics —sanitat, educació, administracions 
públiques…—, que han estat debilitats a causa de les retallades i 
sense capacitat per afrontar aquesta crisi.

Cal modernitzar el nostre mercat de treball i fer-ho amb més drets 
i més seguretat. No podem tolerar els alts índexs de desocupació 
que pateix la gent jove al nostre país. Es tracta d’una generació 
molt ben formada i que, en molts casos, ha de buscar una sortida 
a l’estranger per poder tenir un salari digne. 

Cal apujar el salari mínim interprofessional i fer-lo arribar al 60 
% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social Europea, per 
justícia social, però també per reactivar la nostra economia, que 
ha patit una forta davallada durant la pandèmia. Apujar els salaris 
més baixos significa augmentar el consum i, per tant, generar ocu-
pació. També serveix per augmentar els ingressos de la Seguretat 
Social per garantir un sistema públic de pensions suficient i amb 
pensions dignes.

Els reptes són importants i CCOO serem clau per aconseguir 
aquests acords. Fem una crida a la participació de la classe 
treballadora, a no resignar-se, a sentir-se orgullosa de la seva 
pertinença de classe. Estic segur que, si tots anem a l’una, ho 
aconseguirem. 

 www.ccoo.cat/vocc_catc

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
https://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.ccoo.cat/vocc_catc
https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
http://www.ccoo.cat/vocc_catc
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3r Congrés de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya 
Central: “La força dels treballs”

El passat 9 d’abril es va celebrar a Terrassa el 
3r Congrés de la Unió Intercomarcal de CCOO 
del Vallès Occidental - Catalunya Central, amb 
el lema “La força dels treballs”. En un context de 
recuperació gradual de la situació de la pandèmia, 
cent cinquanta delegats i delegades es van reunir 
tot respectant les mesures de prevenció a fi de 
determinar les línies del proper mandat.

El balanç presentat pel secretari general sortint, 
Enrique Rodríguez, va ser aprovat amb un 97,6 % 
de vots. Amb aquest resultat i amb les aportacions 
dels diferents secretaris i secretàries generals 
dels sindicats intercomarcals, es va evidenciar la 
bona feina i la bona gestió del sindicat durant el 
mandat anterior. 

Es va votar el Pla d’acció dels propers quatre 
anys, elaborat a partir dels eixos estratègics pre-
sentats per la CONC en el marc de l’Assemblea 
sindical oberta i presentat prèviament a tots i 
cadascun dels congressos dels sindicats inter-
comarcals del territori. En aquests es van recollir 
les diferents aportacions, que es van introduir di-
rectament a la proposta inicial. El document va 
rebre, també, un bon suport, amb un 98,4 % de 
vots a favor.

Iván Ramos va ser 
escollit com a nou 
sercretari general 

de CCOO del 
Vallès Occidental - 
Catalunya Central

Esteve Bosch va 
posar el punt 

poètic al congrés

Abans de dinar, els delegats i delegades van 
conèixer les candidatures per al congrés de la 
CONC, per als òrgans de direcció al territori i 
per a la Secretaria General.

La nova Executiva de la unió intercomarcal, 
formada per nou persones, va ser escollida 
amb 128 vots a favor. Estarà formada per: 
Iván Ramos, Tania Pérez, Pedro Giménez, 
Paqui Algarra, Enric Quílez, Isa Zapata, Ra-
fael Serrano, Vanessa Sánchez i Verónica 
Fernández. Iván Ramos va ser escollit com 
a nou secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central.

A la tarda es van poder debatre els docu-
ments que es presentaven per al congrés de 
la CONC. En conjunt, va ser un congrés molt 
emotiu, amb molt de caliu, en què no va faltar 
cap detall per acomiadar el mandat anterior i 
per iniciar el nou amb molta força. 
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Construint el futur de CCOO de Catalunya
Ens trobem en un any en què el procés con-
gressual es veu emmarcat dins del context de 
pandèmia en el qual estem immersos, i aquest 
fet ha provocat la reformulació d’alguns aspectes 
del seu funcionament per adequar aquest pro-
cés a les mesures sanitàries establertes en cada 
moment.

No hem d’oblidar, però, que la participació de 
l’afiliació és clau en aquest punt, ja que determina 
el funcionament del sindicat en el proper mandat.

La creació d’una aplicació facilita que tothom pu-
gui votar les candidatures presentades, fer apor-
tacions al Pla d’acció, proposar esmenes als Esta-
tuts… Tot amb la finalitat d’afavorir la participació 
de la totalitat de l’afiliació convocada.

Al territori milers d’afiliats i afiliades han pogut 
participar a les seves assemblees per escollir les 
delegacions que formaran part dels propers con-
gressos. A més, han pogut formar part de diver-
ses trobades deliberatives, de manera semipre-

sencial, per discutir i fer aportacions al document 
inicial dels eixos que formaran part de les línies 
d’actuació del proper mandat.

Tot i que inicialment ens vam plantejar trobades 
deliberatives presencials a tots els nostres locals 
del territori, finalment vam haver de reduir-ne el 
nombre i passar-les a format semipresencial. La 
situació de la pandèmia ens va marcant el ritme.

Així doncs, es van realitzar dues trobades a Te-
rrassa i dues a Manresa, en horari de matí i de tar-
da, en les quals es van presentar els documents 
que s’havien de debatre així com la candidatura 
del secretari general, Javier Pacheco. En total hi 
van participar prop de dues-centes persones afi-
liades, les quals van poder debatre i fer aporta-
cions al document de la CONC.

Valorem molt positivament la participació obtingu-
da en aquest primer nivell del procés congressual, 
que és tan important per a la construcció del futur 
del nostre sindicat.  

Placa commemorativa Vaga AEG
28 de febrer del 1970. Assemblea de treballadors 
i treballadores a la fàbrica AEG de Terrassa, del 
sector del metall. Els treballadors i treballadores 
aborden qüestions retributives i plantegen la ne-
gativa a continuar fent hores extres. Resultat: dos 
dirigents sindicals de CCOO i militants del PSUC 
són acomiadats.

Aquests fets van ser el detonant del conflicte la-
boral més dur que ha viscut la ciutat de Terras-
sa, des que el 1910 tingués lloc la vaga de Ca 
l’Humet.

55 dies va durar una vaga que, tot i que va acabar 
amb 71 acomiadaments i 14 persones detingu-
des, va suposar un canvi en el model de lluites del 
moviment obrer a Terrassa.

El 2020 es van complir cinquanta anys d’aquell 
esdeveniment, i, com ja us vam informar llavors, 
teníem prevista la col·locació d’una placa comme-
morativa des de l’Espai de Memòria i dels Valors 
Democràtics de Terrassa, del qual forma part 
CCOO. Però aquest acte va quedar ajornat per la 
situació de pandèmia, la qual ens ha capgirat en 
tots els aspectes.

Aquest esdeveniment va tenir lloc, però, el passat 
dia 29 d’abril del 2021, a les 13 hores. Així aques-
ta placa s’inclou a l’itinerari dels indrets històrica-
ment significatius de la lluita obrera a la ciutat de 
Terrassa. 
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Un any més CCOO va reivindicar el 8-M. Encara 
que no tots els dies són 8 de Març, cada dia de 
l’any hauríem de reivindicar els drets i la igualtat 
d’oportunitats, i denunciar les desigualtats que 
seguim patint les dones. 
Aquest any les reivindicacions van ser a les em-
preses i als carrers, de manera virtual i amb les 
mesures de seguretat adients, atesa la situació 
de pandèmia, però això no va aturar la nostra 
lluita.
Aquesta pandèmia ha deixat palès que les do-
nes hem estat, som i serem imprescindibles. I 
ha mostrat també que som el motor de les feines 

UN 8 DE MARÇ ESSENCIAL

essencials. Seguim treballant dobles i triples jor-
nades per tirar endavant, i això ho hem d’aturar, 
hem d’equilibrar les feines.
Les dones hem augmentat el ritme als nostres 
llocs de treball, feines que pertanyen, en molts 
casos, als sectors més feminitzats i que, a la ve-
gada, són els menys remunerats.
Seguirem avançant amb els plans d’igualtat i el 
seu registre. Hem de posar en marxa els reials 
decrets 901 i 902, així com els procediments 
davant les violències, i volem que les delega-
des i delegats tinguin la formació necessària per 
avançar en aquest sentit i reduir la bretxa salarial. 

Terrassa torna a sortir al carrer per celebrar 
el Primer de Maig
Durant la diada del Primer de Maig d’enguany, milers de persones han tornat a 
conquerir els carrers, després d’un any sense mobilitzacions amb motiu de la 
pandèmia. 
A Terrassa, en concret, CCOO va aconseguir reprendre les mobilitzacions enge-
gades anys enrere. Aquest any, però, amb l’objectiu de respectar totes les mesu-
res preventives contra la COVID-19, la mobilització va ser en forma de concentra-
ció estàtica.
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central, amb el suport de diferents enti-
tats socials i dels partits polítics d’esquerra, va aconseguir omplir amb centenars 
de manifestants la plaça de Lluís Companys.
Amb el lema “El país està en deute amb la gent treballadora. Ara toca”, es va fer 
una lectura del manifest, i el secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Ca-
talunya Central, Iván Ramos, va situar la derogació de la reforma laboral del 2012, 
la derogació de la reforma de les pensions del 2013 i la pujada del salari mínim 
interprofessional com a peces irrenunciables per fer front a la precarietat. A més, 
va posar de manifest la situació que viuen els diferents sectors al nostre territori.  

Isabel Zapata Álvarez 

Enguany es va preparar una jornada des del terri-
tori per deixar clar que, encara que mantinguem 
un conveni d’empresa o de sector, hi ha bretxa 
salarial a la nostra empresa i en molts àmbits de la 
nostra vida laboral.  

#SomDonesSomEssencials 
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Durant els dos últims anys s’han realitzat a la seu 
de la nostra unió intercomarcal a Manresa les 
sessions de formació de prevenció de riscos la-
borals (PRL) al sector de la construcció (formació 
inicial) i d’adquisició de la TPC (targeta professio-
nal de la construcció). Han estat deuels alumnes 
que han realitzat l’últim curs, que és el cinquè que 
es fa en els últims vint-i-quatre mesos.
La TPC està regulada tant en el Conveni general 
de la construcció com en la Llei 32/2006, sobre 
subcontractació en la construcció. Mitjançant la 
TPC, s’acredita la formació rebuda en matèria de 
prevenció de riscos, la categoria i l’experiència 
professional, els períodes d’ocupació a diferents 
empreses i qualsevol altra formació obtinguda.
A més, la TPC facilita l’accés als serveis de la 
Fundació Tripartida Laboral de la Construcció. El 
fet de tenir-la és valorat per les empreses com a 
part del currículum en les seleccions de personal. 
A més, per a les persones en situació d’atur, fer 

Malauradament, la pandèmia no ha aturat els 
accidents de treball. Tot i que moltes empreses 
s’han vist obligades a aturar la seva activitat amb 
l’aplicació d’ERTO i l’augment del teletreball —
cosa que implica en ambdós casos la reducció de 
la mobilitat de moltes persones treballadores—, 

Salut laboral

no ha disminuït el nombre d’accidents al lloc de 
treball.
A més, aquests accidents laborals són molt més 
greus i, en molts casos, amb resultat de mort. Això 
evidencia una gran manca de mesures preventi-
ves a les empreses que han seguit en actiu.

Isabel Zapata Álvarez

Targeta professional de la construcció

Manolo Rodríguez Becerra i Carlos Sala Cabañero

Treballadors i treballadores que ja no tornaran a 
casa, accidents que es podrien haver evitat. En 
aquests casos, anar a treballar els ha costat un 
preu molt alt.
Encara no tenim dades oficials del nostre territori 
quant a accidents laborals, però, mirant un any 
enrere, les xifres que tenim registrades són es-
garrifoses.
Al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, hi ha 
nou  treballadors i treballadores que no tornaran a 
casa i dotze que han patit accidents greus que els 
han provocat lesions permanents i que, en molts 
casos, no podran dur una vida normal. 
Seguim exigint als governs que situïn la protecció 
de la vida i la salut dels treballadors i treballadores 
com una prioritat.
Tots i totes tenim el dret al treball, però no podem 
posar la nostra vida en perill o, fins i tot, perdre-
la. S’ha de fomentar la seguretat a les empreses, 
augmentar els controls i obligar a complir la Llei 
de prevenció de riscos laborals.
Ens hi va la vida! 

Els accidents de treball greus, no s’aturen

aquest curs té la consideració d’acció de recerca activa d’ocupació.
Les accions formatives han pogut realitzar-se gràcies a la cooperació entre el Sindicat Intercomarcal de 
Construcció i Serveis i la unió intercomarcal, i han pogut beneficiar-se’n, en total, seixanta alumnes.  
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Parlar de la COVID-19 és parlar d’una situació desconeguda, alarmant i preocupant que gairebé po-
dríem comparar amb una guerra que es va interposar en les nostres vides. Des del punt de vista laboral, 
ens va tocar viure-la en primera línia i ens vam sentir responsables de salvaguardar la salut i la vida 
de totes les persones que atenem a les nostres residències i serveis. Ningú no ens va preparar per a 
aquella situació: ens vam deixar guiar per la nostra vocació, pel nostre esperit de solidaritat, empatia 
i companyonia, i, també, pel sentiment fraternal que, a més de cuidar-nos a nosaltres i a les nostres 
famílies, teníem el deure de protegir els nostres usuaris i usuàries, tan vulnerables però alhora aliens 
(molts d’ells) al que implicava conviure amb aquesta malaltia.
Cada company i companya de la nostra entitat, des dels seus diferents serveis, es va bolcar en aquesta 
missió, donant el millor i deixant al marge sentiments de por, angoixa, ansietat, tristesa o ràbia. Tots els 
companys i companyes van aconseguir reinventar-se per fer més suportable aquesta situació, és a dir, 
van posar a prova la seva capacitat de resiliència, una paraula que descriu el fet de treure la part positiva 
de les adversitats a què ens enfrontem.
El confinament ens va brindar temps per conèixer-nos més com a persones i com a professionals. Ens 
va fer estar més a prop dels nostres usuaris i usuàries, i ens va esperonar a adaptar-nos a les seves 
necessitats per brindar-los suport i seguretat. Va despertar la nostra vena artística i musical, una infinitat 
d’idees per poder distreure’ls en aquella situació. 
Ens vam sorprendre també de la gran capacitat de moltes de les nostres persones usuàries per poder 
tolerar el fet de no veure les seves famílies. Nosaltres, com a personal d’atenció directa, intentem cobrir 
aquests buits facilitant-los que puguin fer videotrucades o trucades telefòniques. Intentem també, en la 
mesura del possible, calmar la seva necessitat d’afecte, així com ajudar-los a reconduir la seva frustra-
ció, els trastorns de conducta o el sentiment de tristesa (en aquell moment, generat perquè veien que 
els dies i els mesos passaven i no podien fer la vida de sempre).
Haver arribat fins a aquí ha estat per a tots i totes un aprenentatge més. La part positiva d’aquesta 
situació és que hem après que, quan totes les companyes i companys tenim el mateix objectiu, tot 
flueix en aquesta direcció. No hem hagut de lamentar incidents greus. Fins a aquest moment, hem anat 
esquivant la COVID; encara no ha marxat però la coneixem més i, sobretot, tenim el ferm convenciment 
que la unió de tots i totes és el més important. 

Així vam viure la COVID-19 a Prodis

Primera línea

Comitè de Prodis

Recollida de material escolar
del 15 juny al 15 de setembre

- LLAPIS
- GOMES
- BOLÍGRAFS
- MOTXILLES
- CERES DE COLOR
- MAQUINETES
- RETOLADORS

- ESTOIGS
- CELOS
- QUADERNS
- FOLIS
- LLIBRETES
- ALTRE MATERIAL FUNGIBLE

Cursa justícia social de Terrasa 2019


