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CCOO de Catalunya elabora una
guia sindical en relació amb la
utilització de proves per a la
detecció del coronavirus per part
de les empreses
L’avenç en les fases de la desescalada depèn en gran manera que el Departament de Salut garanteixi, a través de l’atenció primària del servei
púbic de salut, poder realitzar proves PCR en un termini de vint-i-quatre
hores des de l’inici dels símptomes
CCOO entén que la vigilància i l’interès
epidemiològic són competències de les
autoritats sanitàries públiques, i no un
interès legítim que puguin invocar empreses ni serveis de prevenció per a la
realització de les proves del coronavirus SARS-CoV-2 de manera unilateral
i fora del control del sistema públic.
Per aquest motiu, el nostre sindicat ha
elaborat una guia sindical en relació
amb l’aplicació d’aquestes proves
que trobeu en aquest enllaç.
L’aplicació de proves diagnòstiques
no substitueix, en cap cas, la implementació de les mesures preventives
i l’existència d’un pla preventiu o de
contingència acordat amb la representació legal de les persones treballadores, adoptant totes les mesures preventives que recomanin el servei de prevenció i les autoritats sanitàries.
Des del sindicat també valorem positivament l’acord assolit en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals (CRL) pel que fa a la utilització de proves diagnòstiques per part d’empreses
i que actualitza l’acord anterior relatiu a “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2”

TRUCA’NS:

933 100 000

de dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h
dissabte de 9.00 a 14.00 h
O CONSULTA EN LÍNIA: https://consulta.ccoo.cat

editorial

Massa gent
sense cobrar
Fa pocs dies CCOO va traslladar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), 230 noms
d’empreses perquè es revisessin els seus expedients de regulació i les prestacions associades.
En aquest cas, eren més de 15.000 els treballadors i treballadores afectats que no havien
cobrat. Si bé s’ha constatat una millora clara en
l’agilització del pagament de les prestacions,
segueix sense solució la gestió de les reclamacions. Massa empreses tenen avui dia plantilles
que majoritàriament no han cobrat o que han
cobrat parcialment i, en alguns casos, des del
març. Això comporta una extrema vulnerabilitat i insolvència per a moltes llars treballadores
que no demanen un ajut, sinó una prestació per
la qual han cotitzat i que els correspon.
Som conscients de la dedicació i l’esforç de la
plantilla del SEPE en el seu conjunt i de les mesures de millora introduïdes per l’Administració,
però també coneixem el col·lapse en l’atenció
personalitzada i en el seguiment de les reclamacions. I això no és assumible.
Calen més recursos immediats i una millor
coordinació entre serveis públics d’ocupació
per facilitar que s’atenguin les reclamacions i
es resolguin per reconèixer el dret i facilitar el
cobrament de la prestació al més aviat possible.
En el cas de reclamacions col·lectives, cal que
es contacti amb les empreses per solucionar
amb diligència els errors existents. Cal recuperar l’atenció telefònica, perquè hi ha molta
gent que no pot utilitzar mitjans telemàtics, i
la bretxa digital no pot comportar una minva
en l’exercici dels drets. I, finalment, cal que es
doni prioritat a les bases reguladores baixes i a
la data de presentació de la reclamació per anticipar situacions d’insolvència.
Cal evitar que després de la pandèmia de la
COVID-19 ens arrasi la pandèmia de la pobresa.

www.ccoo.cat
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Regularització laboral dels sis-cents falsos
autònoms de la Corporació Alimentària
Guissona
Els sis-cents falsos autònoms i autònomes
que encara operen a la Corporació Alimentària Guissona, del Grup bonÀrea (Lleida),
passaran al règim general de la Seguretat Social i se’ls aplicarà el conveni col·lectiu sectorial de referència. Era una de les poques empreses de la indústria càrnia que es resistia a
fer el pas. CCOO, que té la majoria de la representació, vigilarà el procés que ha liderat
i que finalitzarà a l’octubre. CCOO d’Indústria
i la direcció de la Corporació Alimentària
Guissona han intensificat els contactes durant les últimes setmanes per regularitzar els
sis-cents falsos autònoms i autònomes que
encara treballaven a les seves instal·lacions.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha
facilitat el marc i el procés perquè aquesta
“laboralització” es materialitzi.

CCOO denuncia disset acomiadaments a
l’empresa Luís Simões

L’empresa de transport i logística Luís Simões, subministradora de la planta de Coca-Cola a Martorelles, ha acomiadat disset
conductors per causes tècniques i econòmiques tot i que la companyia treballa a “ple
rendiment”, ha denunciat CCOO. La companyia va començar a tramitar un expedient
de regulació d’ocupació (ERO) dies abans de
l’inici de la pandèmia de la COVID-19. CCOO
creu que la mesura és “una represàlia per
haver assolit un acord de pagament d’unes
hores extraordinàries que es devien” i que no
es deu precisament a una baixada d’activitat
de la companyia. Aquesta té la intenció
d’oferir aquests llocs de treball a personal
autònom extern o a treballadors d’empreses
subcontractades, amb una clara voluntat
de precaritzar les condicions de treball del
col·lectiu de treballadors de logística.

En aquest sentit, hem aconseguit destacar la necessitat que aquestes proves es
realitzin en l’àmbit laboral seguint les indicacions i els criteris de les autoritats
sanitàries, prioritzant la PCR com a prova de referència per al diagnòstic de la
COVID-19 i emfatitzant les mesures preventives i organitzatives com a element
fonamental per protegir la salut de les persones treballadores i controlar la pandèmia.
Es reforça, per tant, que, d’acord amb les indicacions de Salut, cal fugir de
l’aplicació massiva de les proves diagnòstiques i de l’ús dels tests ràpids en les
decisions per a la reincorporació a la feina de les persones treballadores.
El serveis de prevenció, protegint el seu negoci
Denunciem, una vegada més, com els serveis de prevenció — que en molts
casos han estat més aviat absents durant el primer tram de la pandèmia i no
han sabut complir amb els procediments de Sanitat, que els requereix fer
avaluacions específiques del risc de contagi— reapareixen amb força en el
moment de la desescalada, oferint tests ràpids i massius a les empreses, en molts casos
presentant-los com a obligatoris i repetint un patró que ja feia temps que practicaven: sostenir
bona part del seu negoci en la mercantilització de reconeixements i proves mèdiques, però
sent poc útils a l’hora de prendre decisions preventives i de protegir la salut de les persones
treballadores.
Reclamem a la Generalitat de Catalunya un control exhaustiu de les proves utilitzades a les empreses i del seu ús real que superi els procediments i les normes dictades actualment. En efecte,
ara com ara, cal una autorització prèvia per part de la Direcció General d’Ordenació i Regulació
Sanitària, fonamentada, però, en una mera declaració responsable de l’empresa sol·licitant: malgrat que el mateix Departament de Salut ho desaconsella, deixa la porta oberta a l’ús privat dels
tests ràpids, els resultats dels quals no són objecte de comunicació a l’autoritat sanitària, amb
la qual cosa queden fora del sistema de vigilància epidemiològica. En aquest sentit, convindria
disposar d’un registre públic de les autoritzacions concedides i de l’ús concret que cada entitat
farà de les proves per a una major transparència de la gestió privada.
Interès públic de les proves PCR
Recordem que l’avenç en les fases de la desescalada depèn, en gran manera, que les comunitats autònomes garanteixin, tal com estableix la normativa actual, poder realitzar proves PCR
en un termini de vint-i-quatre hores des de l’inici dels símptomes. Actualment a molts centres
d’atenció primària això encara no és possible. És fonamental, per tant, que la Generalitat realment posi a disposició de l’interès públic aquestes proves, en lloc de permetre que entitats
privades es lucrin en un moment com aquest.
Finalment, exigim la convocatòria de manera urgent de la Comissió de Seguiment del Diàleg
Social per poder definir l’agenda de treball i desenvolupar un procés de concertació social efectiva que doni les millors solucions possibles a la gestió de la crisi actual i el desenvolupament
d’una nova estratègia catalana de seguretat i salut, mandat del Parlament de Catalunya, amb
un veritable pla de xoc, que s’ha demostrat del tot necessari.

Gaudeix de molts descomptes per estar afiliat o afiliada a
CCOO de Catalunya
Tots els afiliats i afiliades a CCOO de Catalunya podeu gaudir de descomptes en tot
tipus d’establiments i serveis. Si voleu preparar les vacances, fer-vos unes ulleres,
anar al dentista, al podòleg o al fisioterapeuta, o estudiar a la UOC, entre moltes
altres coses, podeu consultar la relació de tots els establiments col·laboradors a:

Clica aquí
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Nissan anuncia el tancament de les plantes de
producció a Catalunya
Nissan planteja una reestructuració
mundial que afecta el 20 % de la seva
capacitat de producció
Nissan ha anunciat el tancament de les fàbriques que la multinacional té a Barcelona, en el
marc d’un procés de reestructuració a escala
mundial per fer front a la situació financera de
la companyia. La multinacional ja va anunciar
fa mesos una reestructuració que afectava més
de 12.000 llocs de treball al món, dels quals 600
es van reestructurar a Espanya, amb un expedient de prejubilacions.
La decisió s’emmarca en l’estratègia global de
l’aliança Nissan-Renault-Mitsubishi, en la qual
s’ha produït un repartiment de la gestió de les
diferents àrees geogràfiques de negoci al món,
de manera que el continent europeu ha quedat sota la direcció de Renault.
CCOO manifestem la nostra oposició a les
decisions de Nissan respecte de la capacitat
productiva a Europa, que afecta les plantes
catalanes, i qüestionem que la decisió de reduir l’aparell productiu a la UE sigui encertat
per a l’estratègia de l’aliança. Tot al contrari: al
sector de grans constructors de l’automoció,
l’hegemonia financera i comercial com a empresa capdavantera només s’entén amb les
sinergies de tots els socis de l’aliança. Per esdevenir un líder mundial s’ha de ser un operador global i liderar comercialment tots els
segments de producció i totes les zones del
món. A Europa hi ha una aposta ferma amb el
New Green Deal, amb una injecció de 100.000
milions d’euros directes, amb una aportació
privada de 250.000 milions més. Una part importantíssima es destinarà a la mobilitat sostenible, i ni Nissan ni l’aliança poden renunciar a
aquest projecte cap al vehicle elèctric, la conducció intel·ligent i la mobilitat compartida.
És una errada històrica abandonar Barcelona
Si l’aliança global dels tres socis vol seguir liderant el sector de l’automoció al món, aquesta
ha de ser capdavantera en el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades als
vehicles, els seus processos de producció i la
futura estratègia de mobilitat, sobretot a les

Les treballadores i treballadors de Nissan i CCOO al seu costat no descansarem fins
a convèncer la multinacional de mantenir les operacions industrials a Espanya
grans àrees metropolitanes. És un greu error
abandonar una de les capitals del món com
és Barcelona, hub tecnològic del sud d’Europa.
Les fàbriques de Nissan a Espanya tenen un
nivell de rendibilitat dels més alts del grup, a
més d’una alta flexibilitat per desenvolupar
diferents projectes en producció, com s’ha
demostrat amb la fabricació de fins a cinc
models diferents alhora.
Les inversions per omplir de producció les fàbriques espanyoles amb un nou model elèctric, tal com s’ha treballat en els darrers mesos,
no és gaire alta: cal adaptar la planta de pintura tal com estava compromès en els acords
als quals vam arribar amb la reducció de 600
companys i companyes ara fa uns mesos. No
poden incomplir els acords i enganyar els treballadors i treballadores i les institucions, que
tenien compromesos els ajuts per realitzar la
inversió acordada.
El tancament de les operacions industrials a
Espanya suposa uns riscos financers molt elevats per a la multinacional, a més d’un impacte molt greu per a l’ocupació a Catalunya, que
és el més important.
Un tancament amb costos enormes
Els costos del tancament comporten uns
riscos en indemnitzacions als treballadors i
treballadores, indemnitzacions de contractes
comercials, indemnitzacions a proveïdors,
costos judicials mercantils i costos judicials la-

CAIXA DE RESISTÈNCIA
Els comitès de Nissan han obert una caixa de resistència per donar suport econòmic a
les treballadores i treballadors que estan en vaga indefinida des del passat 4 de maig.
Les aportacions es poden fer al número de compte ES21 0049 1944 2623 1003 0440.

borals; a més de la despesa en infraestructures i sòl industrial per descontaminar-lo. Una
quantitat ingent de diners (calculem que més
de 1.000 milions d’euros) que demostra la decisió equivocada de la multinacional.
Tot això, a més de l’impacte en la imatge que
quedarà a Europa del tan valorat honor japonès en la gestió dels negocis i la crueltat de
respondre a una societat que ha fet una aposta
per ells fa més de 40 anys, amb un tancament
quan passem la pitjor crisi de la història en els
darrers 80 anys. És imperdonable i atempta
contra els valors de la societat japonesa.
Això no s’acaba aquí
Les treballadores i treballadors de Nissan i
CCOO al seu costat no descansarem fins a
convèncer la multinacional de mantenir les
operacions industrials a Espanya. Instem les
institucions espanyoles, catalanes i municipals que treballin al nostre costat fins a tenir
una solució.
L’aliança amb Renault a Europa ha de ser una
oportunitat i no un problema per a les fàbriques de Nissan i Renault a Espanya, mantenint
l’activitat a totes les plantes, desenvolupant
els projectes de futur, aprofitant les sinergies,
reforçant el compromís social de les multinacionals amb l’entorn en el qual operen, primer
amb els treballadors i treballadores, i mantenint l’ocupació de més de 25.000 famílies que
depenen de la continuïtat de l’empresa.
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El CITE de CCOO de Catalunya presenta un estudi sobre
condicions sociolaborals de les treballadores de la llar
llatinoamericanes a Barcelona
De la precarietat i la pobresa a la pobresa severa, a la misèria i a la manca de llar
Des de fa anys, des de CCOO de Catalunya
—conjuntament amb diferents entitats de
dones immigrants treballadores de la llar— es
duen a terme iniciatives per visibilitzar la realitat del sector del treball de la llar i les cures, i
per promoure accions per dignificar-lo.
En aquest sentit, l’estudi Condicions de vida
de les treballadores de la llar i les cures centreamericanes a Barcelona, elaborat pel Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO de Catalunya, analitza les
condicions de vida de les dones migrants
centreamericanes, treballadores de la llar i les
cures, a Barcelona, i posa de manifest l’elevat
risc d’exclusió social i pobresa que pateixen.
Marc legal discriminatori
Entre les raons que expliquen aquesta exclusió hi té un pes preponderant una manca de
drets, causada per un marc legal discriminatori (d’estrangeria, però també laboral), que les
segrega a feines amb escassa valoració social,
una alta irregularitat i una constant vulneració
de drets laborals i, fins i tot, humans.
L’estudi vol visibilitzar una realitat quotidiana
i propera però que està oculta a la nostra mirada, perquè té lloc dins dels domicilis privats,
i que amaga greus situacions d’explotació laboral, de precarietat, de maltractament i, fins i
tot, d’abús i d’assetjament sexual, i de soledat.
També, però, l’estudi vol plantejar propostes i

reclamar la necessitat de dur a terme de manera coordinada (administracions, agents socials i societat civil) les actuacions necessàries
per valorar les feines domèstiques i de cures i
per dignificar el sector.
Des del sindicat volem remarcar que, tot i que
la crisi sanitària per coronavirus ha comportat
un aprofundiment de la situació de vulnerabilitat i d’indefensió del col·lectiu, és cert que hi
influeixen diversos factors que ja havien estat
denunciats amb anterioritat tant per CCOO
de Catalunya com per diverses associacions i
entitats socials, i que, per tant, eren evitables.
Abans de l’inici de la pandèmia, les seves condicions de vida i de treball a Barcelona ja es
caracteritzaven per una extrema precarietat,
pobresa i exclusió social.
Sense ingressos
Ara, amb la declaració de l’estat d’alarma, han
perdut la seva principal font d’ingressos i no
compten amb uns estalvis que els permetin subsistir mentre es torna a la “normalitat”.
Moltes d’aquestes treballadores han quedat
excloses de les prestacions socials, com ara el
subsidi extraordinari per a treballadores de la
llar, per la seva condició de treballadores sense autorització administrativa. En definitiva,
han quedat fora de tot circuit de rescat institucional i no compten amb cap suport davant
la seva caiguda imminent en la pobresa extre-

ma, més enllà de la caritat i la solidaritat de les
iniciatives de la societat civil o de les ajudes
assistencials dels serveis socials.
Sens dubte, és una situació sobrevinguda,
però també evitable. Aquesta emergència ha
posat de manifest, una vegada més, la urgència de dignificar la feina de la llar i les cures; la
urgència d’un estat del benestar social ampli,
que posi la vida i les cures al centre, i la urgència d’una regularització administrativa que
permeti a aquestes treballadores essencials,
que sostenen la vida i la seva reproducció,
viure una vida digna.
L’estudi ha comptat amb la col·laboració de
les associacions Mujeres Pa’lante, Las Libélulas i Mujeres Migrantes Diversas, i del Grup
d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques de
la Universitat Autònoma de Barcelona (GEDIME), i amb el suport de l’Àrea de Serveis Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Barcelona.
Podeu veure l’estudi Condicions de vida de les
treballadores de la llar i les cures centreamericanes a Barcelona aquí

Assemblea virtual d’Acció Jove de CCOO de Catalunya
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya va celebrar el passat dimarts, 26 de maig,
una assemblea virtual que es va poder seguir pel canal de YouTube del sindicat en
aquest enllaç i també pel web www.ccoo.cat.
La situació laboral del jovent i la importància d’estar organitzats va centrar
l’assemblea, on també es van presentar les candidatures de la delegació final
d’Acció Jove, que assistirà a la Conferencia de Juventud de CCOO, prevista per al
17 de juny.
L’assemblea va comptar amb diferents vídeos i amb les intervencions, entre d’altres,
d’Irene Ortiz, coordinadora d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya; de Carlos
Gutiérrez, secretari de Joventut de la Confederació de CCOO, i de Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya.
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CCOO critica que Funció Pública de la Generalitat
decideixi unilateralment la reincorporació progressiva
d’empleades i empleats públics
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública implementarà unilateralment un pla de reincorporació progressiva als seus
llocs de treball de les empleades i empleats públics de la Generalitat
de Catalunya, sense acord amb CCOO. La manca de voluntat negociadora de la representació de l’Administració des de l’inici ha impedit
qualsevol avenç en el procés.
L’Àrea Pública de CCOO destaca que l’Administració ha exclòs la plantilla dels departaments d’Educació i de Salut de les mesures de flexibilitat
horària, conciliació, vacances i permisos, i, a més, ha eliminat el permís
per deures inexcusables del personal amb fills o filles menors o persones
dependents a càrrec, fets que han impossibilitat arribar a qualsevol acord.
Propostes importants ignorades
Les nostres propostes, adreçades a la millora de la protecció de la salut
dels grups vulnerables, la conciliació i la modalitat de treball no presencial, no han estat recollides:
•
Reincorporació presencial als centres de treball del personal mínim imprescindible, prioritzant la prestació de serveis en la modalitat de treball no presencial.
•
Criteris homogenis als departaments sobre les mesures de reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de serveis
presencials.
•
Reforçament dels canals en línia per a la formalització de tota
mena de tràmits.
•
Gaudiment del permís per deures inexcusables per al personal
amb especial vulnerabilitat davant de la infecció i personal amb
fills o filles menors o persones dependents a càrrec (la contraproposta de l’Administració va ser que el personal demanés una
reducció de jornada perdent sou).
•
Eines adequades per desenvolupar el treball no presencial (teletreball) de manera segura.
•
Eliminació de l’obligatorietat de gaudir del període de vacances i
del permís per assumptes personals.

•
•

Reforçament de la seguretat en les dependències on es puguin
preveure incidents.
Fer un seguiment de l’aplicació als plans de contingències dels
diferents departaments.

Pla de transició discriminatori
CCOO entén que la situació és excepcional i que era necessari que
l’Administració es presentés amb una actitud negociadora per poder
consensuar les mesures proposades per la part sindical abans de la
posada en marxa del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Resultava imprescindible compartir i concretar les mesures sobre els aspectes organitzatius i la seva adaptació a través de la negociació concreta en cada àmbit, però només el sindicat IAC-CATAC
ha estat disposat a signar un acord insuficient i discriminatori cap als
col·lectius d’educació i de sanitat, de manera incondicional, fet que ha
provocat l’agraïment de l’Administració per la seva actitud.
Pel que fa al retorn del 60 % de la paga pendent del 2013, el conseller Puigneró va comentar que té temps fins al desembre del 2020
retornar-la.

CCOO de Catalunya lamenta la mort del dibuixant Juste de Nin, que
va col·laborar amb el sindicat a la dècada dels setanta
CCOO de Catalunya lamenta la mort del dibuixant i creador de moda Juste de Nin, a l’edat de
setanta-cinc anys. Juste de Nin va col·laborar amb CCOO de Catalunya amb els seus dibuixos,
des del 1973, a la publicació Luchas Obreras i, posteriorment, a la nostra
històrica revista Lluita Obrera, fins a principis dels anys vuitanta. I ho
va fer amb els pseudònims d’El Zurdo, primer, i l’Esquerrà, després. Els
seus dibuixos formen part de la història gràfica i visual de la nostra
organització.
Amb motiu del 50è aniversari del sindicat, l’any 2014, hi va participar
lliurant un dibuix original per a l’ocasió.
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La Fundació Cipriano García
de CCOO presenta la seva
col·lecció d’audiovisuals en el
Dia Internacional dels Arxius,
que se celebra el 9 de juny
La Fundació Cipriano García de
CCOO de Catalunya, mitjançant
el seu Arxiu Històric, presenta la
seva col·lecció d’audiovisuals en
el Dia Internacional dels Arxius,
que se celebra el 9 de juny. I ho fa
amb el títol “El treball i la protesta:
imatges en moviment”. La difusió
està prevista a través del web de
la Fundació Cipriano García:
https://colleccions-audiovisuals.ccoo.cat/

Es tracta d’un valuós patrimoni
fílmic de CCOO de Catalunya
que havia estat preservat i difós
des de finals dels anys setanta
per la fundació privada Institut
del Cinema Català, amb la qual
va col·laborar l’Arxiu Històric de
CCOO de Catalunya, que està gestionat per la Fundació Cipriano García. Més recentment es va fer el seu dipòsit a una institució pública com és la Filmoteca de
Catalunya, encarregada avui de la conservació i gestió d’uns materials audiovisuals
d’extraordinària rellevància en termes històrics i cinematogràfics.
Una bona part d’aquestes col·leccions audiovisuals van estar enregistrades per joves filmakers catalans, vinculats als moviments d’oposició a la dictadura, a les Comissions Obreres i al Partit Socialista Unificat de Catalunya, tots ells constituïts en
els principals baluards de l’antifranquisme. Aquest patrimoni va ser el resultat de la
tasca compromesa d’uns joves realitzadors i càmeres (Joan Esteban, Manel Esteban,
Carlos Durán, Jordi Farrerons, Joan Antoni Gonzàlez Serret, Francesc Llobet, Paco
Marín, Joan Puig, Pere Joan Ventura i Roc Villas), la majoria dels quals, posteriorment,
van fer llargues i reconegudes carreres professionals als mitjans audiovisuals com a
productors, operadors tècnics de televisió i directors de documentals i pel·lícules.
Aquests professionals compromesos amb la lluita antifranquista van produir documents que enregistraven les realitats del món del treball i de l’emigració a la gran
ciutat, en concret, a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. De manera molt destacada van ser testimonis i van generar documents fílmics de l’evolució i les accions
de l’antifranquisme català, de les lluites per les llibertats i de la protesta entre finals
dels anys setanta i fins a la transició a la democràcia al nostre país.
El que avui es presenta és una eina per difondre aquestes imatges històriques, que
ens parlen del treball i la protesta a través de les seves imatges en moviment.

Deu anys sense
l’Ángel Rozas
El proper 1 de juny farà deu anys que va morir
l’històric sindicalista de CCOO Ángel Rozas. Des
del sindicat, mitjançant la Fundació Cipriano García, se li farà un homenatge amb el títol “La dignitat obrera”, que coincideix amb la 5a edició del
Premi Ángel Rozas, a la recerca en ciències socials
per a investigadors i investigadores novells.
Aquest homenatge a l’Ángel Rozas tindrà lloc
entre l’1 i el 30 de juny, i consistirà en la difusió
per les xarxes socials de textos i imatges de trenta
persones que van tenir algun tipus de relació rellevant amb ell.
Qui va ser l’Ángel Rozas?
L’Ángel Rozas Serrano va ser un obrer de la construcció, sindicalista i comunista. Va néixer a Olula
del Río (Almeria), l’any 1927, i va morir a Barcelona,
l’any 2010, ciutat on havia emigrat el 1943. Per la
seva militància clandestina va ser víctima de tortures a les comissaries franquistes. Va ser processat
per diferents causes davant el Tribunal d’Ordre Públic i va passar per la Presó de Burgos.
El 1964 va ser un dels fundadors de Comissions
Obreres de Catalunya. L’any 1969 va haver de marxar a l’exili. Va arribar a París de forma clandestina,
i poc temps després va participar en la creació de
la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, una
mena de comitè de suport als treballadors i treballadores espanyols a l’estranger i d’ambaixada
“oficiosa” fins al 1977, quan va tornar a Barcelona.
L’any 1978 va ser escollit membre del Secretariat
de Comissions Obreres de Catalunya. A mitjan anys
vuitanta, va passar a ser president de la Comissió
de Garanties del sindicat fins a l’any 1995. Entre
el 1992 i el 2009 va ser president de la Fundació
Cipriano García, amb l’objectiu de preservar la memòria i difondre la història del sindicalisme des de
l’Arxiu Històric.

