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A l’hora de descriure la situació general dels problemes ambientals, podem afirmar que 
vivim una veritable crisi ecològica, que no és nova. Ja fa dècades que les societats 
amb més potencial industrial hem superat la capacitat del planeta a l’hora de 
generar les primeres matèries que consumim i de regenerar els impactes que produïm. 
 

Les persones que treballem en l’àmbit del medi ambient estem acostumats a moure’ns 
dins d’aquesta percepció de crisi que ara, desprès d’anys de relativa bonança, també 
arriba als sectors econòmics. Tot i haver-hi diferències importants, són dues situacions 
que mantenen un cert paral�lelisme, com la seva dimensió global, els elevats costos 
econòmics provocats, la dependència de l’energia fòssil, una major afectació als més 
febles... Fins i tot comparteixen receptes que es mostren necessàries: regulació de 
mercats, cooperació internacional, internalització de costos, etc. Però encara es manté 
una gran diferència entre les dues situacions: una gran part de la societat no és 
conscient de l’impacte sobre l’economia i la qualitat de vida d’un model de 
desenvolupament injust, brut i insostenible. 
 

Com pot afectar aquesta fase de regressió econòmica la lluita contra els 
problemes ambientals? Es podrien reproduir vells esquemes, encara no superats, que 
consideren les polítiques ambientals com una mena d’aparador o de senyal d’assoliment 
d’altres objectius. I de fet ja trobem exemples d’això en diferents nivells. En el cas de 
l’aigua, el Govern central ha reduït partides dedicades a millorar la seva gestió. També 
la Generalitat està endarrerint la reforma de tarifes que haurien de corregir la manca de 
recursos per desenvolupar els projectes de millora hídrica. Per la seva banda, patronals 
catalanes reivindiquen transvasaments en massa (amb recursos públics, això sí) per 
sobre de la minimització de consums i la participació dels treballadors en la gestió, que 
és el que haurien de promoure per ser més eficients i competitius. Belles receptes per a 
noves situacions? 

 

Tenim més exemples d’aquesta tendència negativa. S’acaba d’aprovar un nou decret 
que redueix la bonificació de la producció fotovoltaica, cosa que reduirà la capacitat de 
creixement del sector de les energies renovables. Però a nosaltres ens resulten 
especialment greus alguns posicionaments que, des del món social, critiquen les petites 
apostes que hi ha cap a un nou model de desenvolupament. Per exemple, hi ha qui 
qüestiona que la Generalitat tingui en compte criteris ambientals (com el consum i les 
emissions contaminants) a l’hora de definir procediments de compra de vehicles. Potser 
el que s’hauria de qüestionar és per què aquests productes es fabriquen a altres països i 
no a casa nostra, i adreçar els esforços per corregir aquesta situació, que fa perdre 
competitivitat i noves oportunitats d’activitat econòmica. 
 

La reducció del consum ha reduït la nostra pressió sobre els ecosistemes, cosa que es 
pot mantenir a mitjà termini per la saturació de la capacitat d’endeutament. 
Possiblement no estem en la millor situació per aplicar els canvis  profunds amb principis 
de sostenibilitat ecològica. Però no hem de caure en la greu errada de considerar 
que les polítiques ambientals tan sols s’han de considerar. Perdríem, llavors, 
l’oportunitat de reduir costos, de generar noves ocupacions o de gaudir d’un entorn de 
més qualitat. No s’hi val a badar. 
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OFICINA SINDICAL PER A L’ECOINDÚSTRIA: ACTUACIONS 2008 
 

JORDI FORCADELL 
 

 
L’any 2008 ha esdevingut un any de 
consolidació i ampliació de l’activitat 
engegada per l’Oficina Sindical per a 
l’Ecoindústria (OSE) des de 2005, 
integrada dins l’organigrama del 
Departament de Medi Ambient de la 
CONC. La seva tasca principal s’ha 
encaminat cap a àmbits de treball 
diferenciats: assessorament sindical i 
representació institucional. 
 
Respecte a l’assessorament a comitès 
d’empresa, representants sindicals, 
afiliats/des, federacions i unions 
territorials del sindicat, durant el primer semestre de 2008 s’han realitzat 40 
assessoraments, relacionats en gran mesura amb l’aplicació de la Llei d’intervenció 
integral de l’administració ambiental (IIAA), gestió de residus, emissions a l’atmosfera, 
camps electromagnètics, abocaments d’aigües residuals i sistemes de gestió ambiental a 
l’empresa. 

 
Per altra banda, és important destacar que han augmentat significativament les 
peticions d’informació per tal de proposar la creació i la inclusió de la figura del delegat 
de medi ambient en la negociació de diversos convenis col�lectius. En aquest sentit, es 
poden visualitzar els esforços portats a terme pel Departament de Medi Ambient de la 
CONC i, més concretament, de l’OSE per tal d’augmentar la sensibilitat i el compromís 
ambiental dels diferents nivells del nostre sindicat.   
 
Cal tenir en compte que pràcticament totes les federacions han utilitzat d’una manera o 
altra les eines i els serveis que ofereix l’Oficina Sindical per a l’Ecoindústria, tot i que 
destaquen FSAP, FITEQA, Minerometal�lúrgica, Sanitat i Comunicació i Transport com a 
federacions més actives en matèria mediambiental.  
 
Els assessoraments han anat dirigits a empreses ubicades principalment en l’àmbit 
metropolità de Barcelona, tot i que durant el 2008 també s’han obert a altres unions 
intercomarcals que conformen l’estructura catalana del sindicat. En aquest sentit, les 
comarques tarragonines han experimentat un important ascens a l’hora de demanar 
informació respecte a la gestió ambiental dels llocs de treball. 
 
Cal remarcar, també en el camp de l’assessorament, les jornades organitzades per 
FITEQA del Baix Llobregat sobre la gestió dels residus industrials, en què l’OSE 
col�laborà amb una xerrada sobre l’accés a la informació ambiental de l’empresa. 
Aquestes jornades es van celebrar a Martorell els dies 21 de maig i 4 de juny. Aquest 
número d’El Corriol inclou un article específic sobre aquesta acció, a continuació 
d’aquest. 
 
En un altre nivell, l’Oficina Sindical per a l’Ecoindústria ha representat el Departament de 
Medi Ambient de la CONC en diverses institucions públiques. Cal mencionar la 
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participació de l’OSE en el Consell de Qualitat Ambiental de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la 
Generalitat de Catalunya; així com la participació en la Comissió de Tècnics del Consell 
de  Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), en la redacció de dictàmens sobre 
legislació de temàtica ambiental (com, per exemple, el projecte de decret de valorització 
d’escòries siderúrgiques, el projecte de decret de procediments d’admissió de residus en 
dipòsits controlats i, especialment, en l’avantprojecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats).    
 
A cavall entre l’assessorament sindical i la representació institucional es pot classificar la 
tasca de l’OSE en dos temes d’actualitat des del punt de vista ambiental. D’una banda, 
hem participat en el debat sobre la posició del sindicat respecte a la gestió de la sequera 
que afectà greument el nostre país durant el 2007 i els primers mesos del 2008. I d’altra 
banda, l’OSE presta assessorament tècnic als nostres companys del sector cimenter de 
CCOO en el seguiment de la utilització de biomassa com a combustible alternatiu al 
petroli. 
 
En aquests moments ens trobem treballant temes igualment apassionants: estudi sobre 
energies renovables i ocupació a Catalunya, revisió del nou programa de gestió de 
residus municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, informe sobre drets 
d’informació ambiental, ambientalització d’espais del sindicat, etc. 
 
 

Per obtenir-ne més informació: Oficina Sindical per a l’Ecoindústria – Jordi Forcadell Corts 
(jforcadell@ccoo.cat ), Departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya. 

 
 

HERRAMIENTAS PARA UNA ACCIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 

 
 

JOSÉ MARÍA GINÉS 
Secretari comarcal de Medi Ambient i Infraestructures   

 CCOO del Baix Llobregat 
 

Toda actividad humana tiene un riesgo. Evaluarlo y  minimizarlo, aplicando las mejoras 
técnicas disponibles, forma parte de una concepción sindical que incluye elementos de  
desarrollo sostenible, más respetuosos con el medio ambiente y con la salud de los 
trabajadores. 
 
Los pasados días 21 de mayo y 4 de junio, CCOO realizó unas jornadas sobre 
intervención sindical en la gestión ambiental de las empresas. Esta actividad fue 
organizada por el sindicato comarcal de FITEQA y la Secretaria de Medi Ambient i 
Infraestructures de CCOO del Baix Llobregat, con el apoyo del Departament de Medi 
Ambient de la CONC y su Oficina Sindical per a l’Ecoindústria. El objetivo era ofrecer 
herramientas útiles para facilitar la intervención a los delegados y delegadas de las 23 
empresas convocadas. En las dos sesiones se trató sobre licencias ambientales y 
sistemas de gestión ambiental, ambos temas de conocimiento necesario e imprescindible 
para el desarrollo de una buena actividad sindical en las empresas. 
 
Las autorizaciones y licencias ambientales son compromisos y exigencias de las 
administraciones a las empresas. Suponen la herramienta básica de la que debe partir la  
gestión ambiental de éstas. Durante la primera jornada se distribuyeron las licencias 
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ambientales de las instalaciones de los delegados y delegadas asistentes, para así poder 
analizar su contenido respecto a los procesos productivos y la organización del trabajo 
que se deriva: consumos de agua y energía, vertidos, emisiones a la atmósfera  y 
gestión de residuos. 

 
Las competencias legales del 
derecho de acceso a la 
información ambiental que 
afecta a las empresas, tanto 
las recogidas en varios 
convenios colectivos (por 
ejemplo, el Convenio General 
de Químicas), como las 
establecidas en el Estatuto de 
los Trabajadores y en  
diferentes normas legales, nos 
posibilitan una tarea sindical 

en este ámbito, así como la capacidad de participar en el correcto cumplimento de las 
obligaciones y los objetivos ambientales de nuestros centros de trabajo. 
 
A modo de resumen, a continuación se citan algunas de las conclusiones que sobre los 
diferentes temas surgieron a partir de las exposiciones y el debate en las jornadas: 
 

• La información medioambiental, compromisos y obligaciones legales de la empresa, 
son informaciones públicas y accesibles a los representantes de los trabajadores.  

• La acción sindical medioambiental en la empresa tiene una relación directa con la 
salud de los trabajadores, la calidad de los procesos, la organización del trabajo, la 
ocupación y la responsabilidad social de la empresa sobre el entorno en que se 
ubica.  

• La necesidad de que la figura del delegado de medio ambiente sea registrada en el 
ámbito del sindicato y en el Departament de Treball de la Generalitat, con el acuse 
de recibo de la empresa. 

• El delegado de medio ambiente ha de intervenir de forma efectiva en los temas que 
afecten a la información, la formación y la puesta en marcha de las acciones 
ambientales. 

• La empresa tiene que designar a un interlocutor válido para establecer una 
comunicación permanente y efectiva con el delegado de medio ambiente. 

• La certificación de los sistemas de gestión ambiental voluntarios —como el EMAS— 
exige su aplicación correcta en los centros de trabajo en temas de participación, 
información y formación de los trabajadores. 

• Nuestras secciones sindicales deben plantear la necesidad de potenciar la figura del 
delegado de medio ambiente, realizando propuestas de prevención de riesgos y 
colaborando en su desarrollo y su cumplimiento. 

• La gestión de residuos especiales, desde su entrada en los centros de trabajo, 
clasificación, utilización y gestión posterior, debe ser una tarea de especial interés 
para garantizar una aplicación correcta de las normas legales. 

 
Al final de ambas jornadas se realizaron sendas visitas a dos centros de trabajo. Con la 
visita a Ecocat, comprobamos la importancia de una correcta gestión de los residuos en 
origen, es decir como productores, y la repercusión que tiene si éstos se gestionan 
correctamente o no antes de llegar a una planta de tratamiento de residuos industriales 
como ésta. Cabe recordar que cada material generado por nuestra actividad laboral será 
manipulado por otro compañero o compañera, dentro o fuera de nuestra empresa. Se 
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trata de tener en cuenta principios de respeto al medio ambiente, pero también de ser 
solidarios con compañeros y compañeras.  
 
En la visita realizada a la planta de Solvay, pudimos comprobar las actuaciones en 
relación con el sistema de gestión ambiental EMAS, así como las medidas de seguridad 
de las instalaciones. Se trata de una actividad laboral no exenta de riesgos importantes, 
pero con una sección sindical de CCOO que ha sido capaz de organizarse para realizar 
un seguimiento y un control sobre el desarrollo de la organización del trabajo, en lo que 
afecta a las condiciones de trabajo, la salud laboral y el medio ambiente.   
 
La acción sindical de CCOO en Solvay incluye a todos los trabajadores que desarrollan su 
actividad en el complejo (también los subcontratados), manteniendo reuniones de 
información periódicas con los representantes de estos trabajadores. Además, realiza el 
seguimiento de los controles médicos periódicos y de las medidas que puedan afectar al 
medio ambiente en la zona. Todo ello sin ocultar que se trabaja con sustancias y 
métodos de producción de potencial riesgo en los procesos diferentes de la planta 
(mercurio, cloruro de vinilo y PVC). Por este motivo, todos y cada uno de ellos tienen 
controles de emisiones independientes y los de mayor impacto ambiental son seguidos 
en línea por la Generalitat. 
 
Nuestra actividad sindical tiene por objeto, entre otros, el seguimiento y la exigencia a 
las empresas del cumplimiento de las normas legales. Trabajando en esta dirección, 
colaborando con las buenas prácticas o reivindicando cambios en los procesos según las 
situaciones, seremos capaces de reducir impactos ambientales, crecer sindicalmente y 
mejorar la viabilidad de la actividad productiva.  
 
 

BOMBETES FLUORESCENTS COMPACTES 
 

SALVADOR CLARÓS 
 

Cada dia es parla més d’eficiència energètica. El cost creixent de l’energia, d’una banda, 
i la necessitat d’actuar per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic, de l’altra, justifiquen que assistim a 
canvis tecnològics significatius en àmbits tan quotidians com la il�luminació. Les 
làmpades fluorescents compactes o de baix consum (LFC) estan substituint la clàssica i 
originària bombeta d’incandescència, sobretot en comerços, oficines i centres públics, 
però també de forma significativa a les llars. 
 
No es tracta d’una tecnologia nova, sinó dels clàssics tubs fluorescents, millorats i 
adaptats a les dimensions i a la rosca normal de la bombeta incandescent, però amb un 
consum energètic aproximadament un 75% inferior al d’aquelles i també amb una vida 
útil mitjana entre vuit i deu vegades superior, encara que això depèn de la quantitat de 
bombetes enceses. Els avantatges de substituir les bombetes d’incandescència per LFC 
són, doncs, considerables, tot i que el seu cost, malgrat que ha baixat molt en els 
darrers anys, continua sent superior al de la bombeta convencional. En abordar la 
qüestió del preu, cal entendre que la LFC no reemplaça simplement la bombeta de 
sempre, sinó que és un producte més elaborat i de més altes prestacions. De la 
capacitat dels fabricants de millorar aquestes prestacions, com ara la possibilitat de 
regular la intensitat lumínica, per exemple, que avui no tenen la immensa majoria de 
productes disponibles en el mercat, en dependrà probablement la penetració massiva del 
producte en aquest mercat.    
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L’avantatge principal de les LFC enfront de les bombetes 
d’incandescència és gràcies el seu principi de 
funcionament, que és el mateix que el dels tubs 
fluorescents: la descàrrega elèctrica en un gas, que 
permet transformar la pràctica totalitat de l’energia 
elèctrica en potència lumínica sense escalfament, cosa 
que proporciona un alt rendiment. La resta de 
prestacions i avantatges depenen del dispositiu 
electrònic auxiliar integrat en la mateixa LFC, que és 
necessari per a l’encesa, el funcionament normal i la 
regulació. També hi ha LFC que funcionen sense 
electrònica de suport, amb les clàssiques reactàncies 
dels vells tubs fluorescents, però són menys eficients. 
Les LFC electròniques tenen diversos avantatges, com la 
immediatesa de l’encesa, que no dissipen calor i que 
eliminen el clàssic pampallugueig de 50Hz dels tubs 

fluorescents. Un altre avantatge de les LFC és que, mitjançant la selecció del material 
fluorescent que recobreix internament el tub, es pot seleccionar la temperatura de color 
de la llum emesa, des de tons més càlids semblants als que proporcionen les bombetes 
d’incandescència fins a temperatures de color que s’aproximen als 5.600K, semblants a 
la llum blanca solar.  
 
La implantació de les LFC en substitució de les bombetes d’incandescència planteja, 
però, algunes qüestions encara avui controvertides. Per una banda les instal�lacions amb 
aquests dispositius lumínics empitjoren teòricament el denominat factor de potència 
perquè, a diferència de les bombetes convencionals, que presenten una càrrega lineal, 
aquestes generen distorsions harmòniques en la xarxa elèctrica, que van en detriment 
de la qualitat de l’energia subministrada. Amb tot, alguns estudis de camp realitzats en 
instal�lacions amb LFC indiquen que l’impacte degut a les càrregues no lineals sobre les 
xarxes de distribució elèctrica és menys important del que s’esperava, ja que queda 
emmascarat per altres càrregues lineals presents en les instal�lacions. Val a dir que 
aquestes distorsions també les introdueixen la major part d’electrodomèstics i, en 
qualsevol cas, depèn de la qualitat del dispositiu que les distorsions siguin més o menys 
importants. Les LFC electròniques corregeixen en bona mesura el factor de distorsió.  
 
En segon lloc, cal prestar especial atenció a la problemàtica derivada de la producció i 
posteriorment del processat de les LFC quan es converteixen en residu. A banda d’altres 
productes i materials, les LFC contenen una petita part (5 mg aproximadament) de 
mercuri, que està considerat com un metall perillós per a la salut. L’estalvi energètic 
proporcionat per les LFC, d’altra banda, és un factor de limitació de l’emissió de mercuri 
i altres contaminants, presents també en els combustibles fòssils, de tal manera que 
segons la matriu energètica dels EUA i de la major part de països d’Europa, on s’utilitzen 
combustibles fòssils per a la producció d’electricitat, les emissions de mercuri per unitat 
de llum produïda són inferiors en les LFC que en les bombetes incandescents. 
 
La substitució a gran escala de les bombetes tradicionals per LFCs planteja el problema 
de la gestió i el tractament del residu al final de la seva vida útil, tenint en compte la 
naturalesa del producte, que és fràgil i conté mercuri. Cal pensar en alguna modalitat de 
recollida diferenciada i definir mecanismes per permetin traslladar les responsabilitats 
als diferents actors que intervenen durant el cicle vital del producte. Es tracta d’assignar 
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les responsabilitats de fabricants, de comercialitzadors i d’usuaris, amb la finalitat 
d’internalitzar els costos d’implementació d’un sistema de recollida, tractament i 
reciclatge. Caldria considerar també la necessitat de fer constar en l’etiquetat les 
característiques tècniques i de qualitat que avui encara no hi consten i també el 
contingut de mercuri del producte. 

 
 
 

SEGON SEMINARI CONFEDERAL: LA GESTIÓ DE L’AIGUA A CATALUNYA 
 

GABRIEL MAS 
 

El passat dia 5 de juny es realitzà, a la sala d’actes de CCOO de 
Catalunya, el II Seminari Confederal de CCOO de Catalunya sobre 
la Gestió de l’Aigua. En el marc de la forta sequera que afectà el 
nostre país fins a la primavera passada i arran de la polèmica 
generada a partir de les mesures i propostes que se’n derivaren, 
es feia necessari realitzar un debat constructiu i rigorós de com 
afrontar la situació que amenaçava l’equilibri ambiental i territorial 
de Catalunya, i amb evidents connotacions econòmiques i 
laborals. Amb la presència de diversos mitjans de comunicació, 
assistiren a l’acte més d’un centenar de persones. 
 
El nivell i el currículum dels ponents que participaren en aquest 

seminari foren un clar exponent de l’aposta del nostre sindicat per una gestió de l’aigua 
sostenible i integrada en el marc del que es coneix com a «nova cultura de l’aigua». 
Presentat l’acte per José Manuel Jurado, responsable del Departament de Medi Ambient 
de CCOO de Catalunya, i Montse Sanahuja, de la Unió Intercomarcal de CCOO de 
Tarragona, el seminari girà en una primera part sobre les polítiques de gestió de l’aigua.  
 
En primer lloc, Gabriel Borràs, director de l’Àrea de Planificació per a l’Ús Sostenible de 
l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ens presentà les mesures que s’estan 
duent a terme en aquest àmbit i els resultats obtinguts, especialment pel que fa a 
l’estalvi en el consum. Borràs, que ja va intervenir en el primer seminari de l’any 2005, 
va definir com a innecessaris els projectes de 
transvasament d’aigua des del Roine a partir de les 
noves aportacions que es produiran amb els plans de 
l’ACA a llarg termini. Precisament, ens va il�lustrar 
sobre quina hauria de ser la futura política hídrica 
d’aquest país.    
 
Posteriorment fou el torn de Pedro Arrojo, prestigiós 
acadèmic de la Universitat de Saragossa i president de 
la Fundación Nueva Cultura del Agua. En la seva 
intervenció defensà una concepció integral del cicle hidrològic, considerant tots els 
factors que intervenen en la seva qualitat i disponibilitat (sistemes ecològics, política 
tarifària, depuració, models de gestió, etc.). Va fer un bon símil: es pot definir un bosc 
com una mena de magatzem de fusta? Arrojo va fer una defensa de la Directiva marc de 
l’aigua de la Unió Europea, i en aquesta línia va ser especialment crític amb el 
malbaratament d’aigua en el sector agrícola i l’abús amb el desenvolupament urbanístic 
frenètic dels darrers anys.  
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Finalment, i com a última intervenció del primer bloc, Joaquín Nieto, president de 
Sustainlabour, va fer una defensa entusiasta de la participació dels treballadors en la 
gestió de l’aigua, tant a nivell dels llocs de treball com de la tasca institucional que 
podem fer els sindicats de classe. 
 
La segona part del seminari es compongué d’una taula rodona formada per Manel 
Hernández, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Maria Escribà, pagès i 
representant del Compromís per Lleida, i Llorenç Serrano, secretari de Salut, Ambient i 
Treball de CCOO de Catalunya. Josep Maria Escribà aportà una visió molt interessant des 

del sector agrícola de les terres de Ponent, tot 
defensant que, més enllà del canal Segarra-
Garrigues, l’aigua destinada a l’agricultura no havia 
de servir només per desenvolupar aquest sector 
sinó que també fos utilitzada per enriquir un model 
territorial sostenible, integrat amb l’entorn i que 
dotés la zona d’un valor afegit que en permetés el 
desenvolupament. 
 
Posteriorment, com a responsable de la política 
ambiental de CCOO de Catalunya, Llorenç Serrano 
exposà la visió del nostre sindicat respecte a la 

situació de sequera en què es trobava Catalunya. Després de reconèixer la feina 
realitzada per l’ACA per tal de mitigar els efectes de la sequera i promoure l’estalvi i 
l’eficiència en el consum de l’aigua, Serrano descriví les actuacions que CCOO considera 
prioritàries per tal de definir la gestió integrada de l’aigua al nostre país. Com a idees es 
van destacar força la connexió entre la xarxa CAT i l’ATLL per Cunit; la connexió entre la 
Conca de l’Ebre i les conques internes de Catalunya com a mesura de garantia 
d’abastament; la implementació del concepte de “bancs d’aigua”; la gestió de les 
conques internes com una sola conca buscant l’autosuficiència, encara que amb 
aportacions de la conca de l’Ebre, revertint les inversions en el desenvolupament 
d’aquestes terres (Pacte de Conca i Pacte de l’Aigua). Només així Catalunya estarà 
preparada per afrontar els períodes de sequera 
cíclics que caracteritzen el clima mediterrani i que 
en comprometen la competitivitat. Finalment, 
Manel Hernández exposà les línies de treball 
seguides per l’Agència, així com el posicionament 
estratègic que aquesta ha d’afrontar en el futur . 
 
Per últim, es realitzà un debat amb tots els 
integrants de la jornada, amb una ronda final 
d’intervencions, en què el públic participà 
activament tot realitzant nombroses preguntes a 
la taula.  
 
En resum, doncs, la segona edició del seminari confederal fou un èxit tant de 
convocatòria com pel contingut de les ponències, tot fent palès el compromís de CCOO 
de Catalunya per una gestió integrada de l’aigua que substitueixi el paradigma de 
l’oferta il�limitada dels recursos hídrics. A més, creiem que l’estalvi, l’eficiència i el 
reciclatge de l’aigua poden optimitzar els resultats de les empreses i contribuir a la 
reducció dels impactes sobre el medi ambient. Els treballadors no volem ni podem 
quedar-ne al marge. Entre tots hi sortirem guanyant. 
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BIG JUMP 08: “MULLA’T PELS RIUS” 

 
La riquesa hidrològica de Catalunya s’ha d’entendre com un bé escàs. La seva gestió ha 
de ser eminentment pública, partint d’un model de desenvolupament sostenible, i per 
tant equilibrat, redistributiu en el territori i socialment acceptable.  
 
El passat 6 de juliol, 
milers de persones a tot 
Europa es van provar de 
banyar als rius. En molts 
llocs no va ser possible, 
perquè molts trams 
fluvials no tenen hores 
d’ara una qualitat 
ambiental acceptable.  
 
A Catalunya és difícil trobar un riu amb aigües on poder mullar-se. Per això la Xarxa per 
a una Nova Cultura de l’Aigua va organitzar activitats a casa nostra amb el lema “Mulla’t 
pels rius”. Un any més, CCOO de Catalunya, membres d’aquesta xarxa, ha donat suport 
participant activament  amb entitats veïnals i de defensa del territori. La reivindicació és 
clara: banyar-nos als rius no ha de ser una excepció. Des de l’Ebre al Ter, i des del 
Segre al Besòs, moltes persones van fer l’intent de banyar-se en els rius, però no totes 
ho van assolir. La gent de CCOO va participar en l’intent de capbussada a Sant Joan 
Despí, al marge esquerre del Llobregat 
 
Tal i com ho vam fer amb la marxa ciclista anual organitzada per CCOO del Baix 
Llobregat, defensem la regeneració de rius i riberes, així com el dret de gaudir d’un 
entorn natural saludable. En compliment de la Directiva Marc de l’Aigua, des de la Xarxa 
demanem que s’apliquin de forma efectiva les mesures necessàries per a garantir els 
cabals ambientals (o, dit tècnicament, de manteniment). Tot i la millora de la qualitat de 
les aigües del Llobregat, el seu ús abusiu dificulta arribar a un cabal ecològic que 
mantingui la funció de corredor entre les diverses zones d’interès natural del Baix 

Llobregat. Amb aquesta diada exigim 
solucions davant l’estat de conservació de 
les riberes del Llobregat. Posteriorment a la 
realització de les obres que actualment s’hi 
estan fent (AVE, col�lector de salmorres, 
reutilització d’aigües depurades...), les 
administracions i empreses han de recuperar 
i regenerar aquest espai fluvial.  
 
Per a CCOO i per a la resta d’entitats 
participants quan parlem del Llobregat, 

parlem d‘un riu treballador com pocs, que ens dóna aigua per beure, per regar els 
camps, per a la indústria... però que a la vegada ha de ser un símbol per a les nostres 
ciutats i pobles. Un espai natural a recuperar per a la ciutadania sota uns criteris de 
sostenibilitat ambiental i social. És imprescindible per a nosaltres i per a les generacions 
futures acabar amb els abocaments contaminants, mantenir un cabal i unes funcions 
ecològiques, i possibilitar que les persones puguem gaudir de la natura. En el fons, 
només demanem una cosa: Volem un riu viu. 
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L’ESTOL 

Notícies socioambientals d’interès sindical 
 

 

En aquesta secció, l’Estol, hi trobareu titulars d’articles de publicacions electròniques sobre 
l’actualitat ambiental i també algun web destacable.  
 

Si esteu interessats en algun dels temes que us proposem, feu-nos-ho saber mitjançant l’adreça 
ambientmedia@ccoo.cat, tot incloent-hi la referència. Us en farem arribar el text sencer.  
 

Les energies renovables podrien 
ocupar 270.000 persones el  2020 

CCOO consolida l'activitat de  
l'Oficina Sindical per a l'Ecoindústria 

Multa de 151.254 € per haver enviat 
460 neveres a l’abocador 

Un problema crónico (article de 
Jaume Sellés, CCOO Lleida) 

Endesa distribuirá coches eléctricos Aspartame, una epidemia ignorada 

Petromiralles: 100% biodiésel Les centrals nuclears sí emeten CO2  

Nissan presenta un  
nuevo vehículo eléctrico 

Un tren traurà 32.000 tràilers de 
SEAT de la Ronda Litoral a l’any 

Els 80 km/h als accesos de Barcelona 
milloren la qualitat de l’aire 

La sociedad civil se alía  
contra el cambio climático 

El Gobierno aprueba la plantación de 
45 millones de árboles autóctonos 

Incumplir Kioto puede costar más  
de 10.000 millones de euros  

First tidal power turbine  
gets plugged in 

45 millones de árboles para  
generar 3.000 empleos 

Más de 100 desaladoras solares en la 
Península en cinco años 

Los agrónomos creen que la payesía 
puede ceder agua a Barcelona 

1r Global Eco-Fòrum – Barcelona '08 : http://www.global-ecoforum.org/  
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