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editorial
Alguna cosa no va bé
El darrer assaig que l’historiador Tony 
Judt va escriure abans de morir és de fa 
ja dotze anys i el seu títol en anglès, Ill 
fares the land, es va traduir en castellà 
pel que encapçala aquest editorial: Al-
guna cosa no va bé. I no hi anava llavors, 
en plena Gran Recessió, en un món que 
havia desmantellat tan ideològicament 
com tangiblement l’estat del benestar; 
ni hi va ara, quan no hem acabat de sor-
tir de la COVID i ja tenim a sobre l’ombra 
d’una altra recessió motivada per l’alça 
dels preus globals. No, Alguna cosa no 
va bé, i les polítiques públiques que 
s’estan fent per redreçar-ho poden ser 
benintencionades, però són insuficients 
i poc ambicioses, a més d’estar, en oca-
sions, mal dissenyades. El recent infor-
me de Human Rights Watch (“No po-
dem viure així: el fracàs d’Espanya per 
protegir drets enmig de l’augment de 
la pobresa per la pandèmia”), posa de 
manifest una cosa que fa molt de temps 
que denunciem des de CCOO, que és 
que l’ingrés mínim vital i la renda garan-
tida de ciutadania no estan complint la 
funció per la qual es van crear: pal·liar 
la pobresa. El nou paquet de mesures 
econòmiques del Govern, malgrat ser li-
mitat, va en la direcció correcta en taxar 
elèctriques i bancs. Ara cal que la Gene-
ralitat no s’hi posi de costat i correspon-
gui a aquestes mesures amb valentia. 
Calen iniciatives immediates per part 
del Govern de la Generalitat concerta-
des amb els agents socials. L’execució 
pressupostària del 2022 i el planteja-
ment pressupostari del 2023 transme-
ten la sensació que alguns departa-
ments, entre els quals el d’Economia i 
el de Drets Socials, viuen d’esquena a la 
crua realitat que experimenten les famí-
lies catalanes. El llibre de Judt, per cert, 
va tenir un títol més dur en la seva edi-
ció catalana: El món no se’n surt. Cal que 
els poders públics intervinguin o aquest 
serà el nostre destí. 

Salari o conflicte, salaris dignes 
per un conveni just!

Vam ser molts: cinc columnes formades per 
gent de totes les federacions del sindicat van 
recórrer el dia 6 el centre de Barcelona fins a 
arribar a la seu de Foment, per concentrar-nos 
i fer palès que no és acceptable que la patro-
nal no assumeixi les seves responsabilitats a 
l’hora de suportar els costos de la crisi. Més 
d’un miler de persones dels dos sindicats de 
classe majoritaris ens vam aplegar a les por-
tes de Foment del Treball per reivindicar que 
es desbloquegin els més de setanta convenis 
sectorials que estan encallats, a Catalunya. El 
nostre secretari general, Javier Pacheco, va 
assenyalar que “En un moment en què les 
empreses energètiques s’estan enriquint amb 
beneficis caiguts del cel, i quan les empreses 
han decidit repercutir en els preus dels seus 
productes i serveis els increments de la des-
pesa energètica fent pagar la factura al con-
junt de la ciutadania i encarint el cistell de 
consum, sense repartir l’esforç, i bloquejant 
els convenis de més d’un milió i mig de per-
sones a Catalunya, no costa d’entendre el mo-
tiu per què les organitzacions sindicals sortim 
al carrer”. Pacheco va manifestar també que 
s’estan incrementant els nivells de pobresa la-
boral que, a més, “estan portant a una espiral 
recessiva gràcies a la cultura empresarial de 
mantenir beneficis, deixant fora del consum 
les classes treballadores”. 

Pacheco també va assenyalar el paper de les 
administracions a l’hora de garantir els drets 
socials. “No es tracta de retallar les estructures 
de l’Estat i afeblir les administracions i els drets 
de ciutadania en sanitat, educació, pensions 
i prestacions socials, seguint la recepta del 
2008”, va dir, i va apressar el Govern de la Gene-
ralitat “a no seguir amagant-se”, i al de l’Estat a 
“no confiar només en bonificacions i incentius”. 
El secretari general va advertir que a la tardor 
hi hauria noves mobilitzacions si no es redreça 
la situació. Aquesta concentració es va fer de 
manera similar a diferents indrets de Catalunya, 
com Tarragona, i també a la resta d’Espanya. 

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
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https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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Nova jornada de vaga a H&M 
Customer Services 
El Comitè d’Empresa d’H&M Customer Ser-
vices, amb majoria de representants  de 
CCOO, del centre de treball de Barcelona 
va convocar tota la plantilla a una nova jor-
nada de vaga de 24 hores, davant la nega-
tiva de la direcció de l’empresa a compen-
sar la utilització dels idiomes i a millorar les 
condicions de treball.
Aquesta va ser la tercera jornada de vaga 
convocada perquè l’empresa canviï la seva 
actitud negativa al diàleg i a la negocia-
ció. Les reivindicacions són: increments 
salarials amb plusos de funció i lloc (idio-
mes, antiguitat, multicanal), reclassificació 
professional, garantia de poder adquisitiu 
real i compensació de menjar i transport. 
Es tracta de reivindicacions que s’estan re-
clamant de fa anys, com ara la d’incloure el 
plus d’idiomes que s’utilitza habitualment 
en l’activitat d’atenció al client i que supo-
sa cobrar 1.620 euros menys a l’any. 

La plantilla de Ryanair adverteix 
d’un augment de la conflictivitat 
aquest estiu a l’aeroport de Reus
L’obligació per a la plantilla de serveis de te-
rra de Ryanair de fer hores extraordinàries a 
l’aeroport de Reus —tot i haver-hi una re-
solució en contra de la ITSS, que l’empresa 
ha impugnat—, les sancions que han apli-
cat a la plantilla per negar-s’hi, a més de les 
discrepàncies d’interpretació del conveni 
col·lectiu sectorial en matèria retributiva 
i de progressió salarial són les causes que 
portaran, properament, a la mediació al 
Tribunal Laboral de Catalunya. El tribunal 
haurà de mitjançar entre la representació 
legal dels treballadors i treballadores, de 
CCOO, i  Ryanair per tractar de resoldre els 
temes plantejats. Si no es recondueix la ne-
gociació, la plantilla adverteix del conflicte 
imminent que aquest fet pot comportar 
en plena campanya d’estiu. 

Retirada de l’ERO a Saint-Gobain

CCOO exigeix mesures urgents per 
combatre la inseguretat a les presons
El dissabte 9 de juliol un treballador del cen-
tre penitenciari Puig de les Basses va patir una 
gravíssima agressió, en rebre una mossegada 
al coll i múltiples cops al cap. Aquesta agres-
sió és la darrera d’una sèrie d’incidents que 
han anat succeint darrerament. 
Des de CCOO no entenem la passivitat de 
l’Administració davant dels múltiples casos 
d’agressions i la inseguretat a les presons ca-
talanes. A més, la falta de previsió de la direc-
ció dels centres fa que hi hagi unitats psiquià-
triques tancades per falta de personal a les 
quals se solen tractar alguns perfils d’interns. 
Al seu torn, la inseguretat, la falta de proto-
cols i el nombre de baixes als centres a causa 
de les agressions propicien entre el personal 
penitenciari la sensació d’abandó per part de 
l’Administració.

400 incidents violents en sis mesos
Exigim que s’apliquin mesures urgents direc-
tament dirigides a prevenir i a reduir el nom-
bre d’agressions, que en els últims cinc anys 
s’han incrementat un 100 % i que aquests da-
rrers sis mesos han superat ja la xifra de 400 
incidents violents soferts pels treballadors i 
treballadores penitenciaris catalans. De fet, ja 
ha mort algun intern en un incendi provocat 
i temem que només sigui qüestió de temps 
que li toqui a un treballador o treballadora. La 
situació és insostenible.
Fa molt temps que els treballadors i treballa-
dores avisen i notifiquen que molts interns 
refusen prendre la medicació psiquiàtrica. 
Els serveis mèdics dels centres, coneixedors 
d’aquestes incidències que fa molt de temps 
que succeeixen, no els donen la medicació di-
luïda, la qual cosa permet als interns amagar 
fàcilment la medicació psicotròpica i donar-hi 
usos no terapèutics.
L’Administració fa molts estudis d’agressivitat 
potencial per identificar interns de risc i hi ha 
acords signats al més alt nivell entre Justícia i 
Salut per tractar interns amb problemes psi-
cològics. Això no obstant, a l’hora de la veritat, 
sembla que aquests estudis no serveixen per 
a res perquè no es tradueixen en l’aplicació de 

cap mesura concreta.. D’altra banda, no s’està 
fent bon ús dels departaments DERT (depar-
taments especials de règim tancat), ja que 
s’estan destinant a acumular interns agressius 
amb patologies psiquiàtriques.
Tenint en compte tot això, hem demanat una 
bateria de mesures urgents que ja s’haurien 
d’haver implementat, com ara la creació de 
cel·les especials per a interns de gran peri-
llositat separades de la resta dels DERT, amb 
protocols especials d’actuació enfocats a 
maximitzar la seguretat dels treballadors i 
treballadores, amb la creació d’un mòdul es-
pecial per a interns de gran perillositat en un 
únic centre penitenciari català o amb el segui-
ment precís i continu dels interns psiquiàtrics, 
amb patologies de desordre mental o medi-
cats psiquiàtricament. 

Cal l’equiparació com a agents d’autoritat
Considerem també que, des de l’àmbit insti-
tucional, per part del departament, el Govern 
i el Parlament de Catalunya, s’ha de donar un 
impuls clar i decisiu a la consideració dels tre-
balladors i treballadores penitenciaris com a 
agents d’autoritat. De fet, Espanya és l’únic 
país de la Unió Europea que no ens equi-
para a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat. D’altra banda, caldria revisar els proto-
cols d’actuació i el règim de sancions en cas 
d’incidents d’agressió i de manca de respecte 
de la minoria d’interns més conflictiva, de tal 
manera que, entre d’altres, impliquin una dis-
suasió efectiva.  

Un treballador del centre penitenciari Puig de les Basses patexi 
una greu agressió

Els vint dies de vaga a Saint-Gobain han es-
tat decisius per aconseguir tombar l’ERO que 
havia presentat l’empresa i que afectava no-
ranta-tres persones a les plantes de l’Arboç i 
d’Avilés. Des de CCOO valorem positivament 
la retirada de l’expedient i esperem que 
l’empresa s’avingui ara a negociar un pla que 
garanteixi el futur de totes dues plantes. 



Les persones treballadores que estan sota el paraigua del conveni d’acció 
social volen denunciar la negativa de la patronal La Confederació a desblo-
quejar el conveni i expressen el malestar perquè els seus salaris estan conge-
lats des del 2019. També volen posar de manifest la necessitat de dignificar 
les pèssimes condicions professionals dels serveis socials externalitzats, que 
tenen unes taules salarials i una classificació professional que no estan en 
concordança amb el valor de la seva feina.
En els darrers mesos, CCOO i UGT han intentant desbloquejar la negociació 
del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social. Aquesta negociació està 
sent força complexa i difícil, a causa de la falta de predisposició de la patronal 
a parlar de matèries que impliquin cost econòmic i de la necessitat imperiosa 
d’encetar un diàleg que comporti un increment salarial per a les persones 
treballadores del sector. 
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CCOO reclama polítiques públiques i pressupostos 
socials per fer front a l’impacte de la inflació 
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Les dades de l’Enquesta de condicions de 
vida 2021 mostren la precarietat d’una part 
important de la societat catalana, sobre la 
qual està impactant amb força l’increment 
desorbitat dels preus dels béns de consum 
i els serveis bàsics. L’enquesta mostra una 
imatge crua de les conseqüències, en el 
teixit social, de la crisi de la COVID-19 i de 
la realitat a la qual s’enfronta una bona part 
de la societat catalana que és l’actual crisi 
de preus. Així, la taxa de risc de pobresa o 
exclusió social (Arope) ha pujat del 23,6 % 
de l’any anterior a la pandèmia, al 25,9 %, 
amb un increment, en aquests dos anys, 
de gairebé 200.000 persones. D’aquesta xi-

Denunciem la negativa de la patronal a desbloquejar 
el conveni d’acció social

fra, les persones que pateixen de privació 
material severa han augmentat en 125.000, 
amb una taxa que s’ha doblat en el cas del 
grup que va dels 16 als 29 anys. L’any 2019 
el percentatge de persones que arribaven 
amb molta dificultat a final de mes era del 
6,2 %; el 2021 era del 8,8 %, amb un incre-
ment notable tant pel que fa al nombre 
de persones que estan aturades (del 17,8 
al 25,5 %) com de les ocupades (del 3,7 
al 6,2 %). En el mateix període, el nombre 
de persones que no es podien permetre 
mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada va augmentar del 26,1 al 32,9 %, 
mentre que els qui no tenien recursos per 

evitar un retard en el pagament de despe-
ses relacionades amb l’habitatge principal 
passaven del 7,5 al 13 %.

IPC per sobre dels 5 punts
Aquest és l’escenari en el qual ha impactat 
la crisi de preus, que ha situat l’IPC per so-
bre dels 5 punts des de fa nou mesos, amb 
increments de dos dígits dels aliments, del 
16,4 % de les despeses lligades a l’habitatge 
i del 15 % de les del transport. En aquesta 
situació, l’encariment del preu del diner i 
el seu efecte sobre hipoteques i preus de 
lloguer comporten un risc afegit per a un 
escenari amb importants reptes en l’horitzó 
immediat. Són urgents mesures de control 
de preus i d’intervenció en l’economia per 
contenir i reduir la inflació i garantir l’accés 
a béns i a serveis bàsics. La situació de pre-
carietat social apel·la a l’ajust del model 
productiu i del model fiscal per evitar que 
la protecció social es traslladi exclusiva-
ment al deute públic, mentre es mantenen 
i s’amplien els marges de benefici de les 
grans empreses i multinacionals.
La situació reclama el compromís de totes 
les administracions, inclosa la catalana, que 
s’ha de manifestar en les polítiques actuals 
i en aquelles que permetin desplegar els 
pressupostos del 2023. 
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Persecució sindical de Pastisfred 
al president del comitè d’empresa
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CCOO denunciem que la decisió de la direcció de Pastisfred (Montblanc) d’externalitzar el 
servei de control d’accés amaga, en realitat, una situació de persecució sindical contra el 
president del comitè d’empresa, que circumstancialment desenvolupa la seva activitat en 
aquest lloc de treball per limitacions derivades d’una malaltia. Aquesta no és la primera 
externalització de l’empresa i creiem que no respon a cap causa objectiva, sinó que és una 
estratègia per deixar fora la persona que actualment exerceix la direcció del comitè, que, a 
més, és delegada de CCOO i referent sindical de CCOO a la comarca de la Conca de Barberà. 
Una decisió amb la qual Pastisfred pretén afeblir la representació sindical a l’empresa, que 
s’havia anat consolidant en els últims anys.
Lamentem la política d’externalitzacions de Pastisfred, que ja va externalitzar el servei de 
neteja. A partir del dia 8 d’aquest mes es fa efectiva la del control d’accés i ens temem que 
aquesta no serà l’última. Per tot això vam convocar una jornada de mobilització el dia 5 i 
continuarem exigint a la direcció de l’empresa que faci marxa enrere en la seva decisió.  

La Secció Sindical de CCOO a PortAventura, 
que aplega més de 2.000 persones treballa-
dores, convoca el dia 20 de juliol la plantilla 
a participar en diverses concentracions de 10 
minuts a partir de les 8.30 h i fins a les 10.30 
h, dins les instal·lacions, davant de l’edifici 111, 
per exigir a l’empresa una pujada salarial i mi-
llors condicions de treball. Durant l’any 2020, 
a causa de la pandèmia i de la greu situació 
que aquesta va generar al parc temàtic, PortA-
ventura va proposar al comitè d’empresa pac-
tar una congelació salarial per als anys 2020, 
2021 i 2022. Aquesta temporada, l’empresa 
ja ha normalitzat la seva activitat i obté uns 
beneficis iguals o superiors que abans de la 
pandèmia. 
La càrrega de treball desmesurada que afron-
ten els treballadors i treballadores del parc 
temàtic i dels hotels, per manca de personal, 
la inflació desbocada i la congelació salarial 
que pateixen han portat la secció sindical de 
CCOO a exigir a l’empresa que aquesta incre-
menti el salari a tots els treballadors i treballa-
dores. Si bé l’empresa ha estimat com a raona-
ble aquesta petició, la pujada encara no s’ha 
fet efectiva. Si en un acte de responsabilitat 
els representants dels treballadors i treballa-
dores van acordar en uns moments dramàtics 
l’esmentada congelació, ara és moment que 
l’empresa la reverteixi perquè ja no té cap sen-
tit. Si no, haurem d’avançar en el conflicte.  

Concentracions a 
PortAventura per 
exigir una pujada 
salarial i millores 
en les condicions 
laborals

X Campanya de Recollida de Material Escolar 

Ajuda’ns a frenar l’exclusió 
aportant material escolar a la XAS

Porta’ns llapis, gomes, 
bolígrafs, motxilles, 
ceres de color, ma-
quinetes, retoladors, 
estoigs, cinta adhe-
siva, quaderns, folis, 
llibretes i altre mate-
rial fungible als locals 
de CCOO o a la repre-
sentació sindical de 
la teva empresa i els 
repartirem amb cri-
teri social a escoles 
públiques i barris 

que estan en risc d’exclusió alt. El termini 
per fer l’aportació és del 20 de juny al 15 de 
setembre. 
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Celebrem la 31a Escola d’Estiu amb la mirada posada 
en la democràcia a l’empresa
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Els dies 11 i 12 de juliol la seu de CCOO a Cor-
nellà va acollir la 31a Escola d’Estiu de CCOO, 
que, amb el tema “Guanyar democràcia a 
l’empresa”, va aplegar convidats procedents 
de l’àmbit acadèmic i del sindicat per apro-
fundir en alguns dels temes centrals en l’acció 
de CCOO. A la sala d’actes —presidida per un 
mural que recordava que el primer lema de 
CCOO en unes eleccions sindicals, el 1978, era 
“Que entri la democràcia a totes les empre-
ses”— es van repassar diferents qüestions.

El catedràtic emèrit de la Universitat de Sara-
gossa, Vicente Salas, va posar damunt la taula 
la relació entre participació dels treballadors 
i productivitat. Salas va invertir l’argument 
clàssic sobre l’escassa productivitat de les pi-
mes espanyoles —que diu que si aquestes 
augmentessin de mida, la seva productivitat 
seria millor—, explicant que probablement la 
millora de la productivitat seria el que les faria 
augmentar de mida i que aquesta millora de 
la productivitat té molt a veure amb allò que 
s’anomena capital organitzacional, que són 
els intangibles que fan funcionar un col·lectiu 
ordenadament i amb certs objectius comuns. 
Aquests intangibles, que a moltes empreses 
espanyoles solen mancar, són el poder de de-
cisió dels treballadors i treballadores, la capa-
citat d’aquests d’intervenir sobre el disseny de 
treball i la formació que reben. Tot plegat aug-
menta la productivitat creant valor (i no pas 
reduint els costos, la via clàssica en el neolibe-
ralisme). És a dir, la participació en la gestió de 
l’empresa, que està poc regulada normativa-
ment, excepte en casos com les cooperatives, 
millora la productivitat, tot i que, en aquells 
països on ja està molt assumida com a part 
de la cultura empresarial, l’efecte d’incloure 
els treballadors i treballadores als consells 
d’administració es nota menys.

Per la seva banda, el professor de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social Francisco J. 
Trillo Párraga, de la Universitat de Castella-La 
Manxa, va obrir la seva intervenció afirmant 
que “no se n’està parlant prou, de la reforma 
laboral, després de la seva aprovació”, i que 

aquest canvi regulatori s’ha analitzat només 
per la seva funció reparadora respecte de la 
del 2012, mentre que s’ha deixat de banda el 
canvi de model que planteja. Trillo va fer valer 
com la reforma recupera el valor del diàleg so-
cial i retorna als sindicats el seu paper polític, 
i com, en potenciar els instruments de flexi-
bilitat interna per davant de l’acomiadament, 
es reforça la democràcia i la presència sindical. 
Finalment, va incidir en el fet que la possibili-
tat que el sindicat es presenti com a amicus 
curiae per defensar als jutjats la reforma labo-
ral era un altre progrés democràtic, però que 
cal que sindicalistes, juristes i comunicadors 
treballin per desplegar i per portar a la pràc-
tica les mesures que preveu.

Al seu torn, Carolina Vidal, secretària confede-
ral de Dones, Igualtat i Condicions de Treball, 
va dir, en una intervenció molt celebrada, que 
amb els plans d’igualtat som a les portes “de la 
revolució social més important del país des de 
l’arribada de la democràcia, que afectarà les 
pròximes generacions”. Vidal va recordar que 
no es pot guanyar democràcia sense guanyar 
igualtat i que, tal com deia la filòsofa Simone 
Weil, els centres de treball no són bombolles, 
però que els plans no valdran per a res si no 
es fa activitat sindical dins de les empreses i a 
l’hora de negociar convenis col·lectius que in-
corporin la perspectiva de gènere. Vidal va re-
cordar que cal un pacte d’estat per a les cures 
i que la lluita per la igualtat arrenca al sindicat, 
ja en els anys vuitanta, dels nostres postulats 
feministes i de classe.

El segon dia de jornada va arrencar amb la 
xerrada de Lucía Velasco, economista i ex-
perta en política digital i transicions justes, 
qui va desmuntar alguns mites sobre la digi-
talització, que, segons va dir “està seguint el 
mateix model desregulat de la globalització, 
amb la polarització dels llocs de treball en dos 
nivells de sou molt diferenciats”. Velasco va in-
cidir en la necessitat que la reconversió fruit 
de la digitalització no es faci a la babalà i que 
s’acompanyi realment, fins i tot psicològica-
ment, els treballadors i treballadores afectats 

per evitar “la ruptura del contracte social” que 
“està empenyent la societat a la infelicitat”, ja 
que passa el mort a les persones treballadores.

La jornada va concloure amb els testimo-
nis de Rafael García, membre del Consell 
d’Administració d’ADIF i delegat sindical de 
CCOO; Félix Enrique Díaz Varela, fundador de la 
cooperativa de riders 2Go Deliver, i Quique Ló-
pez, de la Secció Sindical d’ANAV, que està par-
ticipant en el procés de transició justa en el tan-
cament de les nuclears catalanes. Tots tres van 
explicar com la perspectiva dels treballadors i 
treballadores modula i modifica les decisions 
d’alt nivell, i les centra més en les persones.

Per acabar, Cristina Torre, secretària d’Acció 
Sindical i Transicions Justes, va parlar del rep-
te que “no hi hagi treballadors de primera i 
treballadors de segona”, i que, a més del des-
plegament de les mesures de la reforma, cal 
fer un canvi cultural que posi les persones al 
centre. Després d’ella, Javier Pacheco va tan-
car l’acte encoratjant els assistents a buscar la 
utopia disponible, amb un mercat de treball 
més humà i administracions públiques que 
apostin de debò per la intervenció i que legis-
lin per a la majoria treballadora.  

Primer dia de l’Escola d’Estiu de CCOO a Youtube

Segon dia de l’Escola d’Estiu de CCOO a Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=q3Py-LA9SB4
https://www.youtube.com/watch?v=4dERt4oN5UU
https://www.youtube.com/watch?v=q3Py-LA9SB4
https://www.youtube.com/watch?v=4dERt4oN5UU
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