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Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona el Global
Eco Forum'09. És el segon any que EcoUnion organitza
aquest esdeveniment, amb èxit de participació i amb
debats de qualitat. Una de les virtuts d'aquest fòrum és,
precisament, la gran diversitat d'agents que tenen apor-
tacions per canviar l'insostenible model productiu predo-
minant. Des de CCOO hem col·laborat activament, tant
en la seva gestació (vam ser convidats al consell asses-
sor), com en la participació directa (en taules de debat i
amb força assistents sindicals).

Uns dels resultats que n’hem extret és la necessitat
d'actuar en equip, de participar o, com es diu avui en
dia, de treballar en xarxa. Pel model d'organització del
Global Eco Forum es podria pensar que era una conclu-
sió necessària, però no sempre és així. Tenim exemples
de grans instruments de participació institucional on
finalment cadascú acaba defensant el seu punt de vista.

Van ser moltes, i ben argumentades, les referència a la
participació davant dels enormes reptes de la crisi eco-
lògica que comencem a partir. Des de CCOO vam recor-
dar que els treballadors tenim un paper fonamental en la
gestió de recursos i matèries primeres. Per quines mans
passen, si no són per les nostres?

Però aquest clam per la integració de polítiques i volun-
tats pot tenir una altra lectura. Podria resultar també un
anhel, una pressió emocional sobre els representants
polítics que han de debatre la setmana vinent sobre
canvi climàtic, a Barcelona. L'objectiu és clar: preparar
el camí per a la cimera de desembre a Copenhaguen,
on s'espera aconseguir un acord que substitueixi i millo-
ri Kyoto. 

Hi ha qui diu que el problema de l'efecte hivernacle és
encara més greu que la crisi econòmica. I possiblement
són dues situacions relacionades per la manca de con-
sideració que s'ha mostrat fins ara sobre els ecosiste-
mes que sustenten les nostres societats. Els sindicats ja
tenim evidències de com el canvi climàtic afecta activi-
tats productives, o de com les afectarà. Però també de
les oportunitats que el canvi de model permet desenvo-
lupar. La Confederació Sindical Internacional estarà pre-
sent als debats de Barcelona i organitzarà una activitat
a l'ajuntament, amb una original acció final. 

Com hem reivindicat a les jornades de la bona gent
d'EcoUnion, els treballadors no podem, i no volem, que-
dar-ne al marge.

TRANSICIÓ JUSTA DAVANT EL
CANVI CLIMÀTIC

Saló de Cent (Ajuntament de Barcelona)
3 de novembre de 2009

10.30 h.
Benvinguda

Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona
Josep Mª Álvarez, Secretari General d'UGT de Catalunya
Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de
Catalunya

10.45 h.
Presentació de les reivindicacions sindicals davant la
Conferència de Copenhaguen 

Anabella Rosemberg, Responsable de Polítiques de
Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient de la CSI

11.05 h. 
Reptes d'un nou acord sobre canvi climàtic

Francesc Mateu, Director de Intermon Oxfam de Catalunya i
Andorra
Juan Lopez de Uralde, Director de Greenpeace
Cándido Méndez, Secretari General d'UGT
Ignacio Fernández Toxo, Secretari General de CCOO
Joël Decaillon, Secretari de Medi Ambient de la Confederació
Europea de Sindicats
Guy Rider, Secretario General de la CSI

12.00 h.
Cloenda

Francesc Baltasar, Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona
Elena Espinosa, Ministra de Medi Ambient, Medi Rural i Marí 

12.30 h.
Spoken Word: Acció de suport a la transició justa 

Espectacle poètic-teatral a la plaça Sant Jaume amb el grup
Red 927

12.45 h. 
Fi de l'activitat
Conducció d'activitats:
Isabel Navarro, Secretària de Canvi Climàtic i Medi Ambient
d'UGT
Llorenç Serrano, Secretari Confederal de Medi Ambient de
CCOO



La lluita contra el canvi climàtic i els treballadors necessiten una transició justa

La transició justa és un conjunt de mesures orientades a moderar l'impacte social de les mesures de reducció d'e-
missions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), com també de les mesures d'adaptació al canvi climàtic, amb la fina-
litat de recuperar la confiança en la capacitat d'avançar i consolidar una economia basada en activitats menys con-
taminants i de més valor afegit (economia verda) que garanteixin l'ocupació i la qualitat de vida per a tots els ciuta-
dans.

Una transició justa requereix un important desplegament d'inversions en sectors que contribueixin a una reducció
significativa de les emissions de GEI (rehabilitació d'edificis amb criteris d'eficiència energètica, energies renova-
bles, mobilitat sostenible, serveis ambientals, etc.), desenvolupar polítiques actives d'ocupació, polítiques de protec-
ció social i reforçar el diàleg social com a element que garanteixi la transparència, la coresponsabilitat i la participa-
ció dels agents econòmics i socials en el disseny, la implantació i la gestió de les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic, així com de les mesures socioeconòmiques d'acompanyament que assegurin el desenvolupament econò-
mic i la justícia social. 

Dóna suport amb el teu nom a la petició als líders internacionals perquè garanteixin una transició justa com a mesu-
ra d'acompanyament a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic. L'acció conjunta contra el canvi climàtic pot
aprofitar-se com un vector de canvi per transformar l'economia a favor d'un desenvolupament sostenible, de mane-
ra verda i amb drets, d'un major progrés social. Per assolir aquest objectiu és necessari operar el canvi en tots i
cadascun dels sectors econòmics, impulsar activitats d'innovació i transformar els sectors tradicionals cap a més
ecoeficiència i sostenibilitat.

El moviment sindical internacional dóna suport a accions ambicioses orientades a combatre el
canvi climàtic 

Esperem del Govern d'Espanya, desde la posició rellevant en el procés de Copenhaguen, que li confereixi ser part
de la tríada comunitària, una actitud proactiva en la regulació del concepte de "transició justa" inclòs en el text de
negociació de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Això suposa definir que les mesu-
res de mitigació impliquen una reorientació del model de desenvolupament cap a una economia baixa en carboni
que tingui en compte la protecció dels treballadors, el desenvolupament, la formació adequada a les noves neces-
sitats i l'impuls a nous sectors productius que creïn ocupació. Aquest procés no es pot realitzar sense consultes amb
els sindicats. El Govern espanyol està, a més, en excel·lents condicions per defensar aquests plantejaments en el
text per a un nou acord, ja que ha estat pioner a regular i desenvolupar en l'àmbit espanyol els instruments per al
diàleg social entorn el canvi climàtic.

Podeu ampliar més aquesta informació sobre la transició justa en el web de la Confederació Sindical Internacional.

Canvi climàtic
Actua a favor del canvi climàtic i dels treballadors!

Afegeix el teu nom i exigeix als líders mundials una "transició justa"
per a tots
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Un nou model productiu amb una altra energia per a
Lleida és el títol del Seminari que el Departament de
Medi Ambient de CCOO de Catalunya i la Unió
Intercomarcal de les Terres de Lleida vàrem organitzar
el passat 18 de setembre a la capital de Ponent.
Aquesta jornada va fer explícita la voluntat sindical d'a-
profundir en les deficiències i hipoteques del model
actual de gestió energètica que arrossega, determina i
ancora un model productiu que volem i necessitem can-
viar per a plantejar opcions reals i alternatives de pre-
sent i futur per a l'ocupació i pel medi ambient a
Catalunya. 

A més d'una lectura crítica de la situació actual i fruit de
la important capacitat de proposta del nostre Sindicat i
en conseqüència, de lideratge sindical, vàrem presentar
els resultats de l'estudi "Energies renovables i ocupació
a Catalunya. 2008", elaborat pel Departament de Medi
Ambient de CCOO de Catalunya.

Després de debatre la dependència dels combustibles
fòssils, la prospectiva de les energies renovables a
Lleida i el consum d'energia en el transport, a la segona
taula varen intervenir tres empreses del sector de les
renovables (solar, eficàcia i estalvi energètic i biomassa)
per a aportar referències productives pel canvi de model
energètic. 

I en aquesta segona taula, el company Salva Clarós,
tècnic del Departament de Medi Ambient de CCOO de
Catalunya, va exposar la importància del debat energè-
tic en el model productiu i desenvolupament territorial i
el seu impacte en l'ocupació, explicant els resultats de
l'anàlisi de l'ocupabilitat a Catalunya del sector de les
energies renovables: creixement continuat i estable de

l'ocupació d'aquestes empreses, contractació indefinida
i alta qualificació professional, amb perspectives molt
positives per a generar més llocs de treball.

L'evolució cap a la sostenibilitat afecta les condicions
laborals de molts treballadors i treballadores, per la qual
cosa les organitzacions sindicals hem de participar acti-
vament en el seu estudi (debat ciutadà i projectes nor-
matius) i  la seva pràctica (als centres de treball i en la
negociació col·lectiva). Al mateix temps, la producció i la
gestió d'energia neta són generadores d'ocupació i,
sens dubte, han d'irrompre en positiu en el context
actual de crisi econòmica (també energètica).

Es fan molts comentaris sobre la capacitat de generació
de les renovables, sobre l'esgotament de combustibles
fòssils, sobre l'estalvi i l'eficiència d'energia... Però una
postura sindical seriosa exigeix treballar a partir de con-
clusions sòlides, i de la reflexió interna i independent.
Per això és important organitzar activitats com aquest
seminari, perquè el canvi cap a la sostenibilitat en matè-
ria energètica no s'improvisa. Aquest ha estat el segon
Seminari sobre gestió energètica que fa el nostre
Sindicat  a Catalunya, després de l'anterior a Barcelona
el mes de juny i ha comptat amb la participació activa de
la Federació d'Indústria de les Terres de Lleida. Per la
sostenibilitat de l'ocupació, el nostre treball sindical con-
tinuarà!

No deixeu de consultar i difondre l’Estudi “Energies
renovables i ocupació a Catalunya” de CCOO de
Catalunya a www.ccoo.cat/mediambient (document de
síntesi i estudi complet). 

Energia
Teresa Castellà
Secretària salut laboral, mobilitat i medi ambient
CCOO Terres de Lleida

Les energies renovables ens ocupen a Catalunya
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Teresa Castellà, en un moment de la seva intervenció en el seminari sobre
energia a Lleida

Plaques solar tèrmica sobre el teulat de la Universitat de LLeida



Renovables
Salvador Clarós 
Tècnic departament de Medi Abient CCOO de Catalunya
Representant de CCOO al Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola
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La gestió i l'aprofitament energètic de la biomassa dels
boscos catalans, i en concret els de la província de
Barcelona, continua sent una assignatura pendent que,
a més de representar un risc potencial d'incendi forestal,
demostra un endarreriment en les polítiques de gestió
del medi natural i de transició cap un altre model ener-
gètic amb fonts d'energia renovable. 

Les nevades i les fortes ventades del passat mes de
gener van deixar una gran quantitat d'arbres caiguts als
boscos de Catalunya. S'estima en 27.000ha la superfí-
cie afectada, amb un volum de fusta de 180.000 m3 ,
segons l'informe de ISTAS-CCOO Evolución de los
incendios forestales en España y de la situación de los
trabajadores de prevención y extinción, 2009.  

Algunes zones, especialment castigades pel vent com el
Baix Llobregat i el Barcelonès, acumulen encara gran
quantitat de fusta, com han denunciat diverses entitats
ecologistes i ajuntaments afectats de la zona. Només a
Collserola s'estima que van caure uns 63.000 arbres,
segons el Consorci del Parc de Collserola, la major part
dels quals no han pogut ser retirats per la insuficient
capacitat al nostre país per gestionar la biomassa fores-
tal, per l'escàs valor econòmic que presenta avui el
recurs forestal i per l'eventual saturació dels mercats
europeus de la fusta. 

El mateix estudi d'ISTAS-CCOO indica que només el
13% dels boscos espanyols tenen plans de gestió. Cal
una major inversió pública també com estratègia per a
mitigar els efectes del canvi climàtic, on la gestió dels
recursos agraris i forestals serà cabdal per a la produc-
ció de combustibles de font renovable i per augmentar
els embornals de carboni. Ens trobem, doncs, davant
d'un problema ja no conjuntural per les recents ventades
sinó de caire estructural que denota un dèficit d'indústria
d'aprofitament de la biomassa i una insuficient capacitat
de gestió dels boscos.

És una situació paradoxal perquè l'acumulació de bio-
massa al bosc representa un fort perill de propagació
d'incendis, i perquè la valorització energètica de la bio-
massa i l'aprofitament per a produir combustibles deri-
vats de la fusta és un dels objectius fixats pel Pla
d'Energia de Catalunya pel proveïment energètic de
fonts renovables. I també perquè aquestes activitats

tenen un gran potencial de generació de riquesa i ocu-
pació en àmbits rurals.

El Pla d'Energia de Catalunya preveu un fort creixement
de la biomassa forestal i agrícola com a font d'energia
renovable. Però l'aprofitament actual (93,7Kteps de con-
sum d'energia primària el 2007) dista molt de l'objectiu
dels 306,6Kteps el 2015. La penetració al mercat i el fort
desenvolupament previst pels propers anys està mancat
encara de la capacitat industrial i de l'impuls administra-
tiu que permeti encarar l'explotació d'aquest sector,
sens dubte un dels més interessants per a la reconfigu-
ració d'una matriu energètica amb independència dels
combustibles derivats del petroli, i alhora d'una gestió
rentable, sostenible i segura dels nostres boscos.

Aquesta tasca demana no només l'impuls decidit per
part del Govern i de les administracions locals sinó
també l'acció de propietaris, industrials i agents socials.
És responsabilitat de tota la societat vèncer les barreres
que dificulten el desenvolupament dels plans de gestió i
de la instal·lació de plantes de tractament i valorització
de la biomassa, dificultat que sovint té a veure amb la
ubicació de les mateixes i amb el recel de determinats
grups socials a integrar aquestes activitats en l'àmbit
proper urbà. Amb les cauteles necessàries i d'acord
amb la legislació vigent, és urgent trobar a Catalunya el
consens necessari i combatre la oposició no enraonada
cap a aquestes instal·lacions. 

La gestió de la biomassa a Catalunya

Visita a la planta de biomassa forestal de 2 MW d’IBERDROLA-RENOVABLES
de Corduente (Guadalajara), inaugurada a l’estiu. Hi varen participar la secretà-
ria de SDT i el responsable de medi ambient de CCOO de Catalunya, així com
el secretari general de la UI Vallès Oriental - Maresme, companys de CCOO de
Castella-la-Manxa i de la secretaria confederal de medi ambient de CCOO.



A finals de 2008 IC presentà una proposta de llei per a
la limitació de les bosses de plàstic d'anses lliurades als
comerços normalment de forma gratuïta. Consistia sim-
plement en la obligació dels dispensadors de bosses de
final de compra, que diferenciessin en el tiquet de com-
pra el preu d'aquestes, de manera que en el preu final
s'imputés directament via preu o via descompte per no
haver-les d’agafar. El preu imputable a cada bossa que-
dava obert al parer del comerciant. Des de CCOO vam
saludar com a positiu l'impuls per a la regulació i limita-
ció de les bosses. Amb aquesta iniciativa es pretenia
canalitzar via legislació un sentiment amplament estès
contra la proliferació d'aquests bosses i expressat en
diverses campanyes impulsades per grups ecologistes i
de consumidors que havien aconseguit gran suport
social i l'adhesió de moltes entitats municipals catala-
nes.

La proposta però no va reeixir. Va tenir la lògica oposi-
ció dels fabricants de bosses, que varen posar en qües-
tió - i no sempre sense raó -  diverses dades i aspectes
del argumentari sobre el que es basava la proposta. Va
venir la consegüent reticència de les conselleries de l'à-
rea econòmica, industrial i del comerç a càrrec per PSC
i ERC. Tampoc va tenir el suport dels grups impulsors de
les campanyes, atès que aquestes entitats es manifes-
ten per la creació d'una ecotaxa finalista de 15 cts d'eu-
ro per cada bossa lliurada. 

Finalment, es decideix crear una comissió amb repre-
sentació de les conselleries responsables de Medi
Ambient, Comerç, i Economia, la patronal del sector i els
grups impulsors de la campanya, quedant exclosos el

representants del treballadors. Aquesta comissió havia
de presentar una proposta consensuada abans del 30
de juny d'enguany. 

Els resultats de la comissió varen ser l’elaboració d'un
estudi i d'un dictamen, i finalment s’arribà a un Pacte.
L'estudi encarregat, per al coneixement de l'abast de les
característiques de la distribució gratuïta d'aquestes
bosses, almenys clarifica i unifica criteris i posa al seu
lloc algunes de les dades contradictòries que s'exhibien
anteriorment. El dictamen analitza les vies legals d'inter-
venció per part de la Generalitat. El Pacte es basa en
l’acord voluntari del sector de fabricants i distribuïdors
per a la reducció del número de bosses de nanses d'un
sol ús lliurades pels equipaments comercials en un 50%
per a l'any 2012. 

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) s’encarrega
del seguiment dels objectius de l'acord, i en el cas de
resultar insuficients per a l’assoliment de l'objectiu, el
govern disposarà les mesures  pertinents com l'obligació
d'especificar i cobrar el preu de cada bossa, sense
excloure la possibilitat d'imposició d'una taxa per cada
bossa lliurada. Els representants dels grups ecologistes
han mostrat la seva disconformitat amb el Pacte assolit,
atès que no arriba al seu objectiu real, el d'un impost o
taxa ecològica que gravi tant als distribuïdors com als
compradors.  

Les bosses de plàstic estan fetes d'un material que s'ob-
té del petroli, el polietilè. La contaminació de les bosses
és física, que no química, a terra i als medis aquàtics:
llacs, mars i oceans. No constitueix cap risc directe per
a la salut de les persones, però sí poden tenir greus con-
seqüències per animals grossos aquàtics que el poden
prendre per comestible o confondre amb altres espè-
cies.  El que no sabem és si en el transcurs de la lenta
degradació aquest material es pot anar esmicolant en
trossets cada vegada més petits fins arribar a mides de
partícula, que en aquest cas sí que podrien ser directa-
ment perjudicials per ingestió.  

El temps de descomposició natural del polietilè no és
prou conegut, però en tot cas és descomunal en compa-
ració amb els temps de descomposició dels materials
naturals als que fins fa poc temps els humans estàvem
avesats. Aquests plàstics a terra s'escampen arreu en

Residus
Jordi Salvador 
Tècnic departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya

"Les bosses contaminen?"
Les bosses de plàstic després de la comissió de treball creada al febrer de 2009
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Bosses de plàstic escampades en una deixalleria municipal



ser arrossegats pel vent, i molts queden retinguts indefi-
nidament en arbres, matolls, tanques. Els que no són
retingudes ni recollides segueixen deambulant fins aca-
bar a l'aigua. Existeix un flux de bosses terra-aigua
constant i en canvi no hi és a l’inrevés, de retorn aigua-
terra. És important evitar l'ocupació del medi per part
d'aquests plàstics. El més raonable sembla atacar i limi-
tar  la seva proliferació en origen més que dedicar grans
esforços en la seva recollida i tractament com a residu.

Per altra banda, el mes de juliol passat els representants
al Congrés dels Diputats per IU-ICV van entrar una
"Proposición de Ley" sobre fiscalitat ambiental amb el
suport de CCOO i tres entitats ecologistes (WWF,
Ecologistas en Acción i Greenpeace) que pretén la
modificació d'impostos ja existents, com els hidrocar-
burs, i que n’eliminaria exempcions incomprensibles
ambientalment: a les embarcacions d'oci i aeronaus.
També demana la modificació de l’impost de societats
per tal d’afavorir les deduccions en inversions encami-
nades a l’estalvi d'energia i aigua, deduccions per afavo-
rir a la mobilitat sostenible dels treballadors, i modifica-
cions a l’IVA que passaria a ser reduït per a les rehabili-
tacions d’habitatges. 

També es proposa la creació de nous impostos estatals
sobre l'energia nuclear i l’emmagatzematge de residus
radioactius, sobre l'abocament i incineració de residus
(que ja existeixen a Catalunya), sobre les bosses de
plàstic d'un sol ús, sobre els canvis d'usos del sòl, i
sobre substàncies perilloses per a la salut humana.
Finalment tindria implicacions en el mateix sentit sobre
algunes taxes locals com les de residus, l’IBI, l’impost de
circulació, i la pernocta de turistes.

Al voltant de tot això se’ns plantegen una sèrie de pre-
guntes :

Perquè la regulació que es vol fer sobre les bosses de
plàstic de nanses d'un sol ús distribuïdes en caixa no
s'estén a totes les bosses de plàstic film de gruix deter-
minat, per exemple menor de 30 micres, i d'altres arti-
cles de plàstic film que presenten els mateixos proble-
mes ambientals que les BPNU?

Ha de regular-se la utilització de plàstics film en el sec-
tor agrícola?

Quina valoració es fa del funcionament del Punt Verd, i
en particular en cas de les bosses de plàstic?

Val la pena recollir, tractar i mirar de recuperar bosses
de plàstic per obtenir finalment productes reciclats d'un
altre us, a un cost desproporcionat en relació al pes que
les bosses signifiquen? No seria més lògica la seva inci-
neració i recuperació de la seva energia equivalent en
tot a les dels combustibles d'origen petroler?

Es prudent donar suport a determinades "ecotaxes"
sense un plantejament més ampli emmarcat en una
reflexió sobre la fiscalitat en general?

Amb quin criteri determinats productes com les bosses
de plàstic són objecte del desig incontrolable d'ecotaxa i
d'altres productes igualment o més contaminants no ho
són?

Residus
Jordi Salvador 
Tècnic departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya

"Les bosses contaminen?"
Les bosses de plàstic després de la comissió de treball creada al febrer de 2009
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Bosses de plàstic en un pila de fracció orgànica en una planta de compostatge

Moltes de les bosses de plàstic d’ús qüotidià acaben la seva vida útil en un dipò-

sit controlat, sense possibilitat de ser recuperades i reciclades.



Ecoindústria
Salvador Clarós
Seccions sindicals de Sony España SA
Tècnic del departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya
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Sony España va optar el desembre passat per portar a
terme un expedient de regulació d'ocupació (ERO), que
afectava a 275 llocs de treball en la seva factoria de tele-
visors BCN-TEC, situada a Viladecavalls (Vallès
Occidental). La direcció espanyola de la multinacional
va argumentar que la reducció  era imprescindible per a
la viabilitat del centre tecnològic i de producció de
Barcelona: "l'única solució per a sobreviure", segons un
comunicat oficial intern de l'empresa.

Un mes després, representants de Sony i del Comitè
d'Empresa van arribar a un acord que posava punt i final
a l'ERO, i que va comprometre l'empresa en la continuï-
tat de la planta de BCN-TEC. L'acord va recollir també,
a proposta de la secció sindical de CCOO, la creació de
comissions de treball per avançar, a llarg termini, en
millores per a una major competitivitat. En concret, es
tracta de tres comissions que hauran d'estudiar la viabi-
litat de la introducció del transport de mercaderies per
ferrocarril, l'aprofitament de la coberta de la fàbrica (uns
50.000m2) per a la producció d'electricitat fotovoltaica, i
el pla de mobilitat per a l'accés dels treballadors amb
mitjans de transport públic o d'una manera més eficient.
Amb aquest acord, CCOO va introduir per primer cop la
premissa medi ambiental com a factor de competitivitat
i d'estabilitat a mig i llarg termini. 

El descens de les vendes, que s'ha de situar en el con-
text de la crisi encara que existeixen causes més estruc-
turals com la caiguda continuada del marge brut, fruït de
la pròpia estructura de preus i de costos del mercat de
l'electrònica de consum a Europa, va empènyer Sony a
presentar un ERO. A això se li havia d'afegir un proble-
ma de competitivitat de la fàbrica catalana de Sony com-
parant-se a la seva homòloga a Nitra (Eslovàquia), amb
uns costos salarials dues terceres parts per sota dels de
Barcelona. Des d'aquest anàlisi, s'entén el rebuig del
Comitè al pla de viabilitat proposat per l'Empresa, basat
en una assimilació de costos i de drets laborals amb
l'Est d'Europa. CCOO va exigir en aquell moment un pla
industrial per a no desarmar el centre tecnològic i de
producció de Barcelona sabent que la flexibilitat i la con-
tenció salarial no són garantia de competitivitat respec-
te a les fàbriques asiàtiques o de l'est d'Europa, aques-
tes últimes sense inversions per a modernitzar infraes-
tructures i serveis, i sense una millor preparació laboral. 

En un estat de crisi financera i industrial, és precís crear
condicions de competitivitat. Per això, la secció sindical
de CCOO de Sony va plantejar la necessitat de compro-
metre la direcció amb inversions a llarg termini, en línia
amb els objectius d'innovació tecnològica, sostenibilitat
mediambiental, estabilitat de l'ocupació,.. recollits a
l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana
2008-2011. En aquest sentit s'encaminen les propostes
per a obtenir rendiments econòmics extraordinaris amb
la instal·lació d'una planta fotovoltaica de 2MW sobre la
coberta de la fàbrica. En la mateixa direcció, però bus-
cant la complicitat de les administracions públiques, s'ha
plantejat a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat un
estudi per allargar un ramal de la línia de Renfe R4 fins
al polígon industrial de Can Mitjans, on es troba la fàbri-
ca de Sony. El transport de mercaderies per ferrocarril
és una aposta per reduir les emissions contaminants i el
CO2, per la descongestió i per l'estalvi econòmic.

Fer front a la crisi climàtica, ambiental i energètica, no
només es presenta avui com a una oportunitat de nous
i esperançadors jaciments d'ocupació en sectors indus-
trials com el de les fonts d'energia renovables, sinó que
també ha de ser una exigència del món sindical. Les
estratègies d'estalvi, eficiència i generació energètica
renovable han de convertir-se en vectors de competitivi-
tat i de lluita contra les deslocalitzacions que afecten a
la indústria a Catalunya. 

Exterior de la factoria de Vialdecavalls

Competitivitat i medi ambient a Sony



El passat 26 d’octubre la Secretaria de
Desenvolupament Territorial, conjuntament amb la
Federació de Construcció i Fusta de CCOO de
Catalunya (FECOMA), van organitzar una visita a la
planta cimentera d’UNILAND de Vallcarca (Garraf).
Aquesta visita es va realitzar amb la col·laboració de
Ciment Català, UNILAND, i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. A la
visita hi varen assistir membres del departament de
medi ambient de CCOO de Catalunya, delegats d’altres
cimenteres catalanes, així com de la pròpia cimentera
de Vallcarca. També hi van assistir un tècnic de l’Institut
Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), i companys
de la UC de CCOO del Baix Llobregat, i de la UI de
CCOO Alt Penedès - Garraf.

L’acte es va relaitzar en el marc de la presentació dels
resultats ambientals de l’ús de fangs de depuradores
urbanes en la fabricació de ciment en la planta de
Vallcarca. Aquest va començar amb un recorregut de
tots els participants per les instal·lacions de la cimente-
ra. La primera parada va ser a la pedrera d’on fins ara
s’ha extret el material per a la fabricació del ciment.
Aquesta s’està restaurant amb criteris ambientals, amb
vàries zones (húmida, sembrat de cereals, matolls, i d’o-
liveres), per tal de oferir un hàbitat propici per a l’àliga
perdiguera, espècie autòctona protegida en el Parc
Natural del Garraf. 

Posteriorment, la comitiva va dirigir-se a la planta, i en
concret es va visitar la zona de descarrega dels fangs,
prèviament assecats, de depuradores urbanes, i des-
prés les sitges des d’on s’introdueix els fangs als forns .

Un cop acabada la visita a les instal·lacions, va comen-
çar una taula debat, titulada “L’experiència del cas
d’Uniland a Vallcarca”. La presentació de la taula va
anar a càrrec d’Albert Rodríguez, secretari general de
CCOO Alt Penedès - Garraf. A la taula hi varen interve-
nir Jordi Flores, responsable de salut laboral de la plan-
ta de UNILAND Vallcarca; Maria Comellas, directora
general de Qualitat Ambiental (DMAiH); i Jordi Forcadell,
tècnic del departament de medi ambient de CCOO de
Catalunya. Posteriorment es va obrir un torn de pregun-
tes i un debat moderat per Francesc Daban, responsa-
ble de medi ambient de FECOMA Catalunya -CCOO. La
cloenda de la taula de debat va anar a càrrec d’Aurora
Huerga, secretària de Desenvolupament Territorial de
CCOO de Catalunya.   

Seminaris i jornades

Visita a la planta cimentera d’UNILAND a Vallcarca
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Moment de la visita a la pedrera en recuperació

Zona de descàrrega dels fangs de depuradora urbana

Cloenda de l’acte a càrrec d’Aurora Huerga, secretària de Desenvolupament

Teritorial de CCOO de Catalunya



Aquest passat setembre
CCOO de Catalunya ha
publicat el primer estudi
sobre la situació laboral i el
nivell d'ocupació generada
pel sector d'energies reno-
vables. Aquest sector pre-
senta potencials avantat-
ges: noves oportunitats
d'ocupació, distribució
territorial de la riquesa, difi-
cultats de deslocalització,
etc. Aquestes activitats
poden contribuir a mitigar

el canvi climàtic i preparar-nos per a l'adaptació d'a-
quest, a reduir la dependència de petroli o a rebaixar la
contaminació atmosfèrica, importants problemes i rep-
tes que també han de formar part de l'acció sindical
moderna. 

Durant l'any 2008, el Departament de Medi Ambient de
CCOO de Catalunya i l'Institut Sindical de Treball,
Ambient i Salut (ISTAS), varen desenvolupar una tasca
de prospecció de la implantació d'energies renovables
al nostre país, amb la col·laboració del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Una de les principals conclusions d'aquesta
iniciativa és la determinació del nombre de persones
que hi treballen 15.432, 6.332 de les quals de forma
exclusiva, principalment en la petita i mitjana empresa.
Un 80% dels treballadors i treballadores del sector
tenen un contracte indefinit, el que supera la mitjana
catalana. També es destaca que, tot i el moment de
recessió econòmica, el sector de les renovables mostra
unes bones perspectives de creixement. 

L'Acord Estratègic (redactat pel Govern i agents
socials) i el Pla de l'Energia de Catalunya inclouen
objectius de creixement de generació d'energia renova-
ble per a l'horitzó de 2015, encara que aquests podrien
ser més ambiciosos, especialment des de que a la UE
s'ha aprovat el paquet sobre energia i canvi climàtic
conegut com 20-20-20 pel 2020, és a dir 20% de quota
d'energia d'origen renovable, reducció d'un 20% de les
emissions de C02 i aconseguir un 20% d'estalvi en el
consum d'energia elèctrica.

D’altra banda, és a punt de
publicar-se dues guies
sobre la identificació de ris-
cos en el sector de tracta-
ment de residus a
Catalunya. La coordinació
en l’elaboració de les guies,
així com el treball de camp
realitzat (quasi dues-centes
visites a instal·lacions de
tractament de residus) va
anar a càrrec dels tècnics
del Departament de Medi
Ambient de CCOO de

Catalunya, amb el suport dels tècnics de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC).

Aquest document pretén ser una eina útil per als sub-
jectes d’aquest sector alhora de la identificació de ris-
cos laborals, amb la recol·lecció dels resultats i expe-
riències derivades de les visites dels tècnics de CCOO
a 166 instal·lacions de tractament de residus, arran del
desenvolupament del conveni de col·laboració entre el
nostre sindicat i l’ARC. Una de les guies va dirigida als
gestors de residus i l’altra als treballadors i treballado-
res del sector. Més enllà de l’elaboració de propostes
de millora, que correspon als responsables de la salut
laboral en les empreses, el nostre objectiu ha estat
avançar en la detecció de problemes laborals i, fins i
tot, ambientals. Esperem que el resultat d’aquestes
guies sigui d’utilitat per als treballadors i gestors en l’a-
plicació d’una política integral efectiva de prevenció de
riscos més segura, justa i sostenible.

Finalment, també cal destacar l’elaboració d’un estudi
sobre l’accés a la informació ambiental municipal per
part de l’Oficina Sindical per a l’Ecoindústria (OSE), del
DMA de CCOO Catalunya. Aquest estudi es presenta
com una ampliació d’un anterior de l’any 2008 per tal de
comprovar el grau d’aplicació de la legislació ambiental
en matèria d’informació i participació pública. Ens hem
centrat en la petició de llicències ambientals d’empre-
ses a diferents administracions locals catalanes per a
evidenciar la fluïdesa de la comunicació, la predisposi-
ció a oferir-la i, en definitiva, comprovar el grau d’apli-
cació de la legislació al respecte.

Publicacions
Departament de medi ambient CCOO de Catalunya

“ “Energies renovables i ocupació a Catalunya, situació 2008”
“Guia pràctica d’indentificació de riscos per als treballadors i treballadors” i “La

identificació dels riscos i la millora de la prevenció” en el sector de tractament de
residus a Catalunya

“Estudi sobre l’accés a la informació ambiental municipal”
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Alemania planea construir 40 parques eólicos
en alta mar y crear así 30.000 puestos de

trabajo

Argentona premia els veïns que generen
menys escombraries

El biogàs guanya pes com a via d’aprofita-
ment dels purins

El coche eléctrico se abre paso en el mundo
empresarial

Estudiaran crear una planta de biomassa a
les muntanyes de Prades Families face nuclear tax on power bills

Francia recupera la “ecotasa”
Las empresas termosolares estudian presen-
tar demandas patrimoniales contra el Estado

por el cambio legislativo

Nuclear power: The consumer always pays Separar a ciegas no sirve para reclicar

Barcelona Climate change Talks 2009

http://www.bcn.cat/climatechange/ca/welcome.html

 

Edició d’El Corriol:  
Departament de Medi Ambient  
Secretaria de Salut, Ambient i Treball  
CCOO Catalunya  

 
        Amb el suport de:  
        Generalitat de Catalunya 

                       Departam ent de M edi Am bient i Habitatge  

Consell redactor: J. Forcadell, S. Clarós, J. M. Jurado, G. Mas, J. C. Moral, J. Salvador i A. Huerga
Maquetació: G. Mas. Direcció: J. M. Jurado. Distribució: CCOO de Catalunya.
El DMA no es fa necessàriament responsable de les opinions dels colólaboradors ocasionals d'El Corriol
odels continguts de les notícies incloses a "l'Estol".

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

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




