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El dimarts 4 d’abril comença
l’11è Congrés de CCOO de
Catalunya
Tot està preparat per a la celebració de l’11è Congrés
de CCOO de Catalunya, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6
d’abril al Palau de Congressos de Barcelona, sota el
lema “Fem CCOO”.
El congrés començarà a les 15.30 h del dimarts 4 d’abril.
Aquella tarda es presentarà l’Informe general a càrrec
del secretari general, Joan Carles Gallego, al voltant de
les 17.15 h, i també es podran escoltar les salutacions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i dels representants d’altres sindicats i patronals. El
dia 5 a la tarda es farà la votació de les candidatures als òrgans de direcció i a la Secretaria General.
Precisament, la intervenció del nou secretari general, que servirà de cloenda del congrés, tindrà lloc
al migdia del 6 d’abril.
Les dades del congrés
En el congrés, hi participaran 651 delegats i delegades, elegits amb criteris de paritat al llarg de les
1.129 assemblees que han tingut lloc arreu de Catalunya durant el procés congressual. Les federacions i les unions comarcals i intercomarcals aporten 315 delegats, respectivament; pensionistes, 7;
Acció Jove, 2; els autònoms, 1; l’Àrea Pública, 1, i la Comissió Executiva sortint, 10. Aquest congrés
es caracteritza per la gran participació que ha tingut l’afiliació durant tot el procés congressual, i cal
destacar que serà retransmès en temps real i en obert per a tothom que vulgui seguir tots els detalls
d’aquest important esdeveniment, mitjançant el web de CCOO de Catalunya, www.ccoo.cat.

editorial
TOT A PUNT
La setmana vinent celebrem l’11è Congrés de
CCOO de Catalunya i s’inicia una nova etapa en
la vida del sindicat.
Un congrés que culmina tot un procés que vam
iniciar el mes de desembre i on han estat cridats a participar més de 140.000 afiliats i afiliades a diversos nivells, des de l’empresa, el
sindicat intercomarcal, la federació i la unió territorial, fins a arribar al congrés de Catalunya.
Un procés que ha fet seus els compromisos assumits en els processos participatius de l’Assemblea sindical oberta
i la Conferència de Dones i Homes, en relació
amb les propostes i les formes de debat. La limitació de mandats, la paritat dels òrgans de
direcció, l’elecció de la Secretaria General o la
manera de debatre el document del Pla d’acció
en el congrés en són alguns exemples.
La nova etapa que s’inicia també és la de la renovació de persones, d’equips i de formes de
treball. Una renovació que és generacional i de
gènere, i que també s’està produint a totes les
estructures del sindicat.
Estem a punt d’iniciar una nova etapa perquè
tenim la fortalesa d’una organització que ha sabut respondre a uns anys difícils gràcies a la
feina col·lectiva, que ens ha permès continuar
sent la primera organització sindical i social de
Catalunya.

El web del congrés amb tota la informació és: http://www.ccoo.cat/11congres/

Les organitzacions territorials i sectorials de CCOO
de Catalunya escullen les seves direccions
Entre el 28 de febrer i el 24 de març les organitzacions territorials i sectorials de CCOO de Catalunya
han celebrat els seus congressos en el marc del
procés congressual del sindicat. A més de fixar les
línies estratègiques per als propers quatre anys,
territoris i federacions han escollit les seves direccions i les seves secretaries generals. Aquestes
són les persones escollides per liderar cada una de
les organitzacions de CCOO de Catalunya.

SECRETARIES GENERALS:
Construcció i Serveis: Aurora Huerga
Pensionistes i Jubilats: Miquel Lluch
Indústria: José Antonio Hernández
Vallès Oriental - Maresme - Osona: Gonzalo Plata
Vallès Occidental - Catalunya Central: Enrique Rodríguez
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf: Josep Maria Romero
Serveis: Lluís Jiménez
Sanitat: Ana Rosa Sevillano

Serveis a la Ciutadania: Manel Fages
Educació: Manel Pulido
Comarques Gironines: Bartomeu Compte
Tarragona: Vicente Moya
Terres de Lleida: Cristina Rodríguez
Barcelonès, coordinador: Vicenç Tarrats
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya, coordinadora: Irene Ortiz

www.ccoo.cat
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La plantilla de TV3 reclama la
dimissió del Consell de la CCMA
L’assemblea de treballadors i treballadores
de TV3 va aprovar unànimement el manifest
“TV3, plural i per a tothom” i va reclamar la
dimissió del consell de la corporació i que
s’avanci en la reforma de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). La plantilla va mostrar el seu rebuig
al nomenament de Vicent Sanchis com a nou
director després de forçar Jaume Peral a dimitir de manera fulminant. El Consell de la
CCMA va avalar la designació feta des d’un
partit polític, un consell que està deslegitimat
perquè té la meitat dels seus membres “caducats” i no té president des de fa un any. Per
tot això s’ha reclamat el canvi de consell de
govern mentre no es faci una llei nova, tal com
va acordar una moció del Ple del Parlament.

Important jornada de lluita el 23 de
març per l’ocupació, salaris dignes i
la recuperació dels drets socials

Covestro i Ercros anuncien la
continuïtat de les plantes de
Tarragona
CCOO valora molt positivament les decisions empresarials de Covestro de mantenir
l’activitat de la planta de MDI de Vila-seca, i
d’Ercros de mantenir la producció de clor, ja
que impliquen el manteniment d’un nombre
important de llocs de treball tant al polígon
químic de Tarragona com al poble de Flix.
A més, això pot repercutir en la creació de
llocs de treball indirectes a la zona, ja prou
castigada en els darrers anys. En un any en
què s’ha de fer efectiu un canvi en la tecnologia utilitzada per a la producció de clor, tal
com estableix la directiva europea, l’anunci
d’Ercros i Covestro és un bon auguri sobre la
recuperació econòmica del sector químic al
nostre país.

Campanya contra els paradisos
ﬁscals
El 3 d’abril ha estat declarat Dia d’Acció
Global per l’Abolició dels Paradisos Fiscals,
una campanya a escala global per tornar a
demanar polítiques concretes que posin fi
als problemes que es deriven de l’existència
d’aquests territoris financers opacs. Des de la
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, de la qual forma part CCOO de
Catalunya, volem conscienciar sobre aquesta
problemàtica i sortir als carrers amb missatges de rebuig i denúncia respecte a aquest
ﬂagell. L’acció principal tindrà lloc el dilluns
3 d’abril a les 19 h amb una concentració a
la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb el
lema “Acabem amb els paradisos fiscals!”.
T’animem a llegir i signar el manifest contra
els paradisos fiscals aquí i a difondre’l:

http://manifest.ﬁscalitatjusta.cat

Després de tres anys de creixement econòmic
i increment dels beneficis empresarials, que no
es reﬂecteixen en la millora de les condicions laborals de la classe treballadora, CCOO i UGT van
convocar una important mobilització en defensa de
l’ocupació, dels salaris dignes i de la recuperació
dels drets socials. La mobilització també va servir
per reclamar pensions dignes i mostrar el rebuig a
l’augment desorbitat de preus de subministraments
bàsics com la llum o el gas.
A Barcelona es van organitzar una sèrie de columnes reivindicatives de sectors i empreses en lluita,
que van sortir de diferents punts per acabar conﬂuint al migdia davant la seu de la patronal Foment

del Treball, on van escoltar les reivindicacions de la
jornada a càrrec dels secretaris generals d’ambdós
sindicats.
Entre els sectors convocats vam trobar la dependència, els centres especials de treball, educació
0-3 anys, neteja d’edificis i locals, seguretat privada, construcció i fusta, càrnies, escorxadors,
mineria, sector muntatge i manteniment elèctric,
telefonia, Lacrem, Nylstar, funció pública i sector
Generalitat, hostaleria, etc.
A Girona i Lleida es van fer concentracions davant
les seus de les organitzacions empresarials, i a Tarragona, davant el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.

Mor Apolo Giménez, històric sindicalista
del Metall al Vallès Occidental
CCOO expressa el condol per la mort d’Apolo Giménez, històric membre
del sindicat al Vallès Occidental.
Nascut el 7 d’agost del 1937, ha estat un històric sindicalista del
Metall i del Vallès Occidental, treballador i dirigent de CCOO a l’antiga
Lucas - CAV Condiesel, i referent sindical i polític (militant al Partit
Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, des del 1955). Lluitador contra
la repressió franquista i vinculat al moviment associatiu de Terrassa
(president de l’Associació de Veïns de la Maurina entre el 1968 i el
1999), va rebre la Medalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa l’any 2013.
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CCOO de Catalunya presenta una enquesta
sociopolítica a la seva aﬁliació amb més de
9.000 participants
El Centre d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO
de Catalunya ha elaborat una enquesta sobre
opinions i actituds sociopolítiques de l’afiliació
del sindicat en la qual han participat unes 9.000
persones. Els resultats del sondeig ens mostren
una afiliació amb un alt grau de participació social a través d’entitats i associacions, que fins i
tot augmenta respecte de les enquestes del 1998
i el 2008, especialment en clubs esportius, però
també en entitats de cooperació i solidaritat. Les
dones participen més en associacions de solidaritat i cooperació, i els homes, més en partits
polítics.
Els problemes prioritaris en la majoria de les respostes són l’atur i la precarietat, i el menys dels 5
proposats, les relacions Catalunya-Espanya. Les
dones consideren una mica més prioritari el problema de la violència masclista que els homes. Hi
ha un alt nivell d’acord amb les propostes de paritat de sexes tant a l’empresa com a la política,
que és més alt en el cas de les dones.
En relació amb la política d’entrada de persones
estrangeres, unes tres quartes parts dels enquestats responen amb una actitud oberta. Tot i
així, cal destacar que l’opció amb més suport és
la que pren com a referència les necessitats de
la nostra societat en termes econòmics: “Deixar
entrar la mà d’obra necessària i integrar-la”.
Continuant amb la política d’estrangeria, si bé
la posició més igualitària, representada per la
proposta “Els mateixos drets que els autòctons”,
és la més freqüent, la segona més freqüent és
“Drets bàsics només si tenen una situació legal
al país”, que és la menys igualitària, ja que no
atorga drets a les persones que no tenen papers.
Entremig tenim un 37,2% que oscil·la entre drets
bàsics assistencials i el reconeixement de la ciutadania a través del vot.
Aposta pels serveis públics
Hi ha una aposta clara pels serveis públics i la
recuperació del que s’hagi externalitzat. Aquest
plantejament és més acusat en el cas de la

sanitat, encara que s’admet una mica més
l’externalització de la gestió en el cas de l’educació
i la privatització en el cas dels serveis socials.
Aquesta aposta majoritària pels serveis públics és
més alta com més edat i més antiguitat afiliativa
es té. En relació amb les prestacions socials trobem un alt nivell d’acord en la necessitat d’una
renda garantida de ciutadania. També s’està més
aviat d’acord en la resposta “Evitar que hi hagi
persones que s’instal·lin de forma permanent en
la recepció d’ajuts públics”. La major part de respostes evidencien la creença que el model actual
de prestacions socials no és suficient.
Pel que fa a la política d’habitatge, hi ha un suport
molt alt amb la proposta d’incorporar la “Dació en
pagament”. I cal destacar que hi ha una posició
més favorable a l’habitatge social de lloguer que
al de propietat.
Hi ha una gran coincidència en la major part de
les propostes sobre fiscalitat, però es produeix
alguna controvèrsia. D’una banda, s’observa un
alt grau d’acord amb les propostes d’increment
d’impostos a les rendes altes i a les grans fortunes, així com amb la reducció de l’IRPF a les

rendes baixes i mitjanes. En canvi, hi ha una clara
divisió d’opinions pel que fa a la rebaixa general d’impostos. Com més edat, més antiguitat i
més nivell d’estudis es tenen, més en desacord
s’està amb la proposta de reducció generalitzada
d’impostos.
En general, s’observa que les persones amb
més antiguitat afiliativa són les que expressen
opinions, en temes com la fiscalitat o els serveis
socials, que més s’acosten a les posicions del
sindicat.
Hi ha un acord majoritari en el fet que cal una
política econòmica que prioritzi la indústria i
les tecnologies de la informació i la comunicació. I per millorar la qualitat de l’ocupació, el
que es considera més prioritari és “Incrementar
l’activitat de la Inspecció de Treball contra el frau
en la contractació”.
Majoritàriament es pensa que cal lligar l’evolució
dels salaris a l’evolució de l’IPC. La proposta de
“Deixar-ho en mans de la negociació col·lectiva”
rep un suport menor, i no es considera la proposta de lligar els salaris a la productivitat.
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Identitat nacional
En l’escala d’identitat nacional, la resposta més
freqüent és “Tant català/ana com espanyol/a”,
però la mitjana se situa en la resposta “Més
català/ana que espanyol/a” i l’opció “Només
català/ana” és la segona resposta més alta. La
tendència general, doncs, es decanta clarament
per la catalanitat. Les dones expressen més catalanitat en les seves respostes. Les persones
més joves (de 31 a 45 anys) estan per sota de la
mitjana. Com més antiguitat afiliativa i més nivell
d’estudis es tenen, més identificació catalana.
El 91% de les persones que contesten la pregunta sobre l’afinitat amb formacions polítiques s’identifiquen amb partits d’esquerra. ERC
(24,8%) és el partit amb més afinitats, seguida
per Podem (23,8%) i ICV (19,8%). En relació
amb els grups parlamentaris, Catalunya Sí que
es Pot (CSQP) és el grup que obté la majoria
d’adhesions, amb un 50,9%, seguit de Junts Pel
Sí (28,4%) i el PSC (8,9%).
Per tant, s’observa un perfil ideològic clarament
d’esquerres. Aquesta majoria d’esquerres és similar a la que s’apreciava a les enquestes del
1998 (88%) i del 2008 (92%). Tot i així cal tenir en
compte que hi ha tres forces polítiques (Podem,
CUP i Ciutadans) que no eren presents en aquelles
enquestes. La forta disminució de l’afinitat amb el
PSC és una de les dades significatives d’aquesta
comparació amb l’enquesta d’afiliació del 2008,
quan l’afinitat amb el PSC era del 31,5%.

El 91% de les persones
que contesten la pregunta sobre l’aﬁnitat amb
formacions polítiques
s’identiﬁquen amb partits
d’esquerra

Golejada a favor del dret a decidir
Hi ha un 85,7% d’afinitat a partits o grups parlamentaris que estan a favor del dret a decidir i
que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum. El perfil polític que aquest fet presenta és
el clarament identificat amb el dret a decidir,
que coincideix bàsicament amb els resultats de
l’enquesta als delegats i delegades al X Congrés
de CCOO de Catalunya.
Sense trencar la tendència general, les persones més joves mostren, comparativament, més
afinitat que la resta amb partits més nous de
l’escena política: Podem, CUP i Ciutadans. En
canvi, com més edat i més antiguitat afiliativa
es tenen, més afinitat amb ICV. En el tram de
31 a 45 anys l’afinitat més alta és amb Podem
i CSQP, en el tram de 46 a 64 és amb ERC i
CSQP, i en el tram de 65 i més anys és amb ICV i
CSQP. S’incrementa l’afinitat amb les esquerres,
ERC, ICV, EUiA i CUP, com més estudis es tenen.
S’incrementa l’afinitat amb Ciutadans, PSC i Po-

dem com menys estudis es tenen. En els grups
d’afiliació més nova, les formacions polítiques
amb més afinitat són ERC i Podem. Així doncs,
l’edat, els estudis i l’antiguitat són factors que
actuen sobre l’afinitat política.
Respecte de l’estatus polític de Catalunya, la resposta més freqüent és “Un estat dintre d’una Espanya federal” amb un 42,8%. Un 40,3% de les
respostes aposten per l’estat independent i un
13,3% es pronuncia per la continuïtat del model
autonòmic. Per tant, un 83,1% voldrien un canvi
en la situació actual. En el darrer baròmetre del
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) només un 67,6%
de la població enquestada planteja un canvi similar. La diferència més important és en l’opció
federal, que en el nostre sondeig és molt superior
a la que apareix en els resultats del CEO.
Les dones, al contrari que els homes, són lleugerament més independentistes que federalistes. El
federalisme s’incrementa amb l’edat i l’antiguitat
afiliativa.
Els resultats del sondeig indiquen que l’afiliació
de Comissions Obreres de Catalunya expressa la
diversitat de la societat catalana dins d’una clara
orientació cap a l’esquerra.
Tota l’enquesta, la podeu trobar en aquest enllaç:

http://bit.ly/2oBaEhs

CCOO lamenta la mort d’Enric Pubill, president de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
CCOO de Catalunya lamenta la mort, el dimecres 29 de març, d’Enric Pubill i Arnó, president
de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del
Franquisme.
Nascut el 28 de desembre del 1930 a Barcelona,
Enric Pubill viu la Guerra Civil (1936-1939) a Barcelona. Va treballar a un taller d’enquadernació
familiar i de lampista. L’any 1947 s’integra al
Moviment Escolta, on entra en contacte amb
gent de les Joventuts Socialistes Unificades de
Catalunya (JSUC), cosa que el porta a militar al
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). A
l’etapa de les JSUC organitza accions de propa-

ganda antifranquista i és detingut el 1949. Pateix
interrogatoris i tortures a la Jefatura Superior de
Via Laietana, a Barcelona. És condemnat a tres
anys de presó, que augmenten a divuit per imposició del capità general Juan Bautista Sánchez.
Compleix prop d’onze anys de presó a la Model
i al penal de Burgos, i quan surt reprèn els contactes amb el PSUC, on treballa en el camp de
la solidaritat i, posteriorment, com a responsable
de propaganda del partit al seu districte. Impulsor
del Memorial Democràtic i membre de diferents
candidatures a les eleccions generals i catalanes
d’ICV i d’En Comú Podem, des del 2010 era presi-

dent de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics
del Franquisme, entitat que té la seu a la primera
planta de l’edifici de CCOO a la Via Laietana, 16,
de Barcelona.
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Les candidates i candidats de CCOO a les eleccions
sindicals són els que tenen un millor assessorament
D’acord amb les dades de la Direcció de Treball, Afers Socials i Famílies
de Barcelona, en els arbitratges electorals del 2016, CCOO ha obtingut un
72,6% d’èxit i és l’organització amb un millor resultat. La segueix la UGT,
amb un 53,5%, i la USO, amb un 40%. Per sota del 40% s’hi troben la CGT,
les empreses i la resta d’organitzacions sindicals. Les dades fan referència
al percentatge de laudes estimatoris obtinguts sobre el total de reclamacions sotmeses a consideració dels àrbitres.
L’Estatut dels treballadors preveu que aquelles reclamacions que hi hagi
en els processos d’elecció de comitès d’empresa i delegats i delegades
de personal siguin resoltes mitjançant un sistema d’arbitratges obligatoris.
L’activitat de reclamació té una gran importància per fer efectius els drets
dels treballadors i treballadores que hi participen, així com la transparència
i les garanties democràtiques de les eleccions davant dels possibles vicis i

abusos. Per CCOO és una prioritat oferir el millor assessorament i la millor
cobertura a les persones que es presenten per ser representants de la
plantilla a la seva empresa. Les reclamacions fan referència als diferents
aspectes del procés d’elecció: conveniència de realitzar eleccions, àmbit
electoral, cens, candidatures, escrutini, etc.
Les reclamacions poden ser interposades pels sindicats, però també per
les empreses o els treballadors i treballadores individualment. CCOO no
és només el sindicat que obté un millor resultat, sinó també el que cursa
un major nombre de reclamacions, gairebé el doble que el següent actor.
Aquest fet s’explica perquè CCOO és el sindicat que promou i està present
en un major nombre de processos i el que exerceix una participació més
activa en la defensa dels drets dels seus candidats i candidates i del conjunt de treballadors i treballadores que hi participen.

6
Núm. 265 - divendres, 31 de març de 2017

Participa als premis de poesia
Martí i Pol i José M. Valverde
BASES DEL PREMI DE POESIA MARTÍ I POL

BASES DEL PREMIO DE POESÍA JOSÉ M. VALVERDE

CCOO de Catalunya convoca el 28è Premi de Poesia Martí i Pol, en llengua
catalana. Hi podran participar les persones que no hagin obtingut el primer premi en les dues edicions anteriors del Premi de Poesia Martí i Pol.
No es podran presentar poemes guardonats en altres certàmens.

CCOO de Catalunya convoca el 21.º Premio de Poesía José M. Valverde, en
lengua castellana. Podrán participar las personas que no hayan obtenido el
primer premio en las dos ediciones anteriores del Premio José M. Valverde. No
se podrán presentar poemas galardonados en otros certámenes.

El tema és lliure. L’extensió del poema o del conjunt de poemes ha de ser
d’un mínim de 80 i d’un màxim de 140 versos (la prosa poètica es compta
per línies).

El tema es libre. La extensión del poema o del conjunto de poemas tiene que
ser de un mínimo de 80 y de un máximo de 140 versos (la prosa poética se
contará por líneas).

El treball ha de ser presentat en format digital a l’adreça electrònica
cultura@ccoo.cat.
Els treballs han d’anar acompanyats amb les dades següents de l’autor o
autora:
– nom i cognoms
– adreça postal
– telèfon fix i/o mòbil
– adreça electrònica
El jurat estarà format per poetes i poetesses, escriptors i escriptores, i una
persona en representació de CCOO, en qualitat de secretari o secretària
d’actes.
S’atorgarà un primer premi dotat amb 400 € i un accèssit dotat amb 200 €.
Els treballs premiats, així com els finalistes —un màxim de tres–, seran
publicats (almenys en format digital) i tindran difusió a través dels diferents mitjans de comunicació del sindicat.
El termini de presentació de poemes es tanca el dia 23
d’abril del 2017.
Seran desestimats aquells treballs que no reuneixin totes les condicions
demanades.
La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà pública en un acte que tindrà
lloc a la seu del sindicat (Via Laietana, 16, Barcelona), el dia 13 de maig del
2017, a les 11 del matí.
La participació en el premi implica l’acceptació total de les bases.

El trabajo tiene que ser presentado en soporte digital a la dirección electrónica cultura@ccoo.cat.
Los trabajos deberán ir acompañados de los siguientes datos del autor o
autora:
– nombre y apellidos
– dirección postal
– teléfono fijo y/o móvil
– dirección electrónica
El jurado estará formado por poetas y poetisas, escritores y escritoras, y una
persona en representación de CCOO, en calidad de secretario o secretaria de
actas.
Se otorgará un primer premio dotado con 400 € y un accésit dotado con 200 € .
Los trabajos premiados, así como los finalistas —un máximo de tres–, serán
publicados (al menos en formato digital) y tendrán difusión a través de los
distintos medios de comunicación del sindicato.
El plazo de presentación de poemas se cierra el día 23 de
abril de 2017.
Se desestimarán aquellos trabajos que no reúnan todas las condiciones
indicadas.
La resolución del jurado será inapelable y se hará pública en un acto que
tendrá lugar en la sede del sindicato (Vía Laietana, 16, Barcelona), el día 13
de mayo de 2017, a las 11 de la mañana.
La participación en el premio implica la aceptación total de las bases.

