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CCOO veu necessari prendre mesures
de contenció de la COVID-19 trobant
l’equilibri entre la protecció de la salut
i l’impacte social i econòmic
Totes les mesures tindran un efecte de quinze
dies, inicialment, i estan pendents de la validació
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC).
Aquestes dures mesures pretenen tenir un efecte de contenció que eviti una evolució creixent
del contagi que pugui tenir una fase de descontrol i obligui a prendre mesures més dràstiques,
segons el Departament de Salut.

El Govern de la Generalitat ha informat de les
mesures de contenció de l’evolució del virus a
Catalunya, després que els indicadors de contagis s’hagin disparat en les darreres setmanes i,
sobretot, veient el creixement del risc de rebrot,
que pot multiplicar-se en els propers dies i setmanes si no es prenen decisions.
En concret, han proposat reduir en la mesura
del possible la mobilitat i els espais de sociabilitat. En l’àmbit laboral, recomanen el treball a
distància en totes les tasques que sigui possible,
el reforç de les mesures de protecció (distància,
EPI i neteja), flexibilitat horària per evitar aglomeracions i evitar espais comuns d’esbarjo i dinars.
El comerç haurà de reduir la capacitat fins al 30
% i garantir el control de manera efectiva a tots
els locals de més de 400 metres quadrats.
Es vol mantenir l’oferta de servei en el transport
públic al 100 % i, en alguns casos, per sobre, independentment que la demanda baixi en diferents trams horaris.
Es vol reduir l’aforament al 30 % a les instal·lacions
esportives que tinguin control d’accés i tancar
les que no en tinguin.
També es proposa reduir la capacitat al 50 % en
l’àmbit de la cultura.
Es farà el tancament del sector de la restauració
(bars i restaurants), però es permetrà l’entrega a
domicili. Els restaurants dels hotels podran obrir
per garantir el servei als hostes.
Hi haurà tancament del sector del joc i dels congressos i fires.
S’optarà per fer les classes teòriques de les universitats de manera virtual.

Situació molt greu
Des de CCOO entenem que la ciutadania en tots
els seus àmbits ha de prendre consciència de la
gravetat de la situació i de la necessitat de prendre mesures de protecció individual que evitin
efectes col·lectius. Hem de ser conscients de la
necessitat de ser proactius en el control de la
pandèmia.
També exigim al Govern que comenci a reforçar
el sistema sanitari català per fer front al control
sanitari del virus amb criteris preventius, però
també per recuperar la resta d’atenció a les
patologies que no són la COVID-19 i que estan
agreujant les condicions de salut de la ciutadania, amb l’allargament de les llistes d’espera o
la falta d’atenció especialitzada i el col·lapse de
l’atenció primària. És imprescindible fer inversions en el sistema de salut per no haver de frenar la sociabilitat i l’economia i el treball en les
diferents fases d’afectació que ens podem trobar en aquesta pandèmia.
Per fer front a les mesures anunciades avui pel
Govern, demanem que s’estableixin ajuts en
compensació pels efectes que els sectors afectats tindran en aquests quinze dies i el reforç i
la coordinació entre les oficines del SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) i del SEPE (Servicio
Público de Empleo Estatal) per garantir les prestacions a les persones treballadores que es veuran afectades.
Per gestionar aquesta pandèmia hem de trobar l’equilibri entre salut i socioeconomia. Més
inversions en el sistema sanitari evitaran frenar
l’activitat econòmica i laboral. Si hem d’aturar
l’activitat, cal compensar els sectors afectats.
Equilibri just!

editorial

Teletreball:
què, qui, com?
El dimarts va entrar en vigor la
nova Llei del
treball a distància. Bona
notícia, ja
que era fonamental fixar
les regles del
joc d’una forma
laboral, la del teletreball, que ha vingut per quedar-se i que
actualment ja practica el 30 % dels treballadors i treballadores en actiu a Catalunya. Ara
sabem qui ha de pagar què, si el teletreball
és obligatori o no, qui protegeix la salut del
teletreballador o teletreballadora, com es
limita l’horari, quin és el paper dels convenis
col·lectius, etc. És clar que els protagonistes
són les persones treballadores i les empreses.
Doncs aquest cap de setmana el Govern de la
Generalitat, mitjançant els responsables de
Sanitat, va demanar, a través dels mitjans de
comunicació, que tothom que pugui faci teletreball davant l’augment dels contagis. Pam!
Què, qui, com? Algú ha parlat amb empreses
i sindicats? Ho sabia el Departament de Treball? I els treballadors i treballadores essencials com es protegeixen? Aquesta és una
nova demostració d’improvisació del Govern
que ha generat una gran incertesa entre els
treballadors i treballadores absolutament innecessària. La Generalitat i els agents socials
ens hem dotat d’instruments de diàleg en
forma de taules de seguiment que serveixen
precisament per ordenar aquestes propostes i
per clarificar de quina manera s’han d’aplicar.
Cal recordar que el teletreball és voluntari i
que s’han de respectar tots els drets dels treballadors i treballadores, i quan els missatges
venen del Govern, com els del cap de setmana,
semblen un “ordeno y mando” que no s’avé
amb els fonaments de l’acord i el diàleg social,
que són la base de les relacions laborals. Així
no. Una mica de seny, si us plau.

www.ccoo.cat
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Signat el conveni d’estalvi, primer
acord sectorial que regula el
teletreball
L’acord, amb vigència fins al 31 de
desembre del 2023, regula el treball
a distància partint del reial decret llei
recentment promulgat i millorant les
condicions que s’hi exposen. A més, el
conveni regula la desconnexió digital
per a tot el sector i millora les condicions
de treball, com la jornada anual o els
permisos retribuïts.
La signatura del Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis suposa la formalització del
preacord subscrit el passat 28 de juliol entre la patronal (CECA) i els sindicats (CCOO,
FINE i UGT). El text inclou millores salarials,
una reducció de la jornada anual i millores
dels permisos retribuïts, entre altres coses.
El més nou de l’acord, però, és la regulació
del teletreball i de la desconnexió digital.

La patronal bloqueja el conveni
d’hostaleria
En la darrera reunió per a la negociació
del Conveni col·lectiu interprovincial del
sector d’hostaleria i turisme de Catalunya,
la patronal va explicar com està afectant
la crisi el sector turístic, va manifestar que
en aquest context no està en condicions
de negociar i que, donada la situació, no
li preocupa la pèrdua de vigència del
conveni col·lectiu. Per part de CCOO es
va plantejar la necessitat de mantenirne la vigència per evitar la pèrdua de
drets de les persones treballadores i per
evitar la judicialització de les relacions
laborals: mantenir el conveni és necessari
perquè les empreses no competeixin
sobre la base de la desregulació de drets
i l’abaratiment dels costos laborals. CCOO
vam proposar impulsar un pacte nacional
de turisme per situar el sector en millors
condicions de cara el futur i fer-lo més
sostenible i competitiu. CCOO demana
que les empreses incloguin les persones
treballadores amb contractes fixos
discontinus als ERTO.
CCOO lamenta l’actitud de la patronal
quan exposa que podria valorar pactar
el manteniment del conveni a canvi de
retallades.

Èxit de la Festa del Treball Digne
2020, dedicada a la cultura
La pandèmia del coronavirus ha obligat CCOO de Catalunya aquest any a celebrar la seva Festa
del Treball Digne de manera telemàtica, el passat 3 d’octubre. Enguany ha estat dedicada a la
cultura i, en aquest sentit, tota la festa va estar plena d’actuacions musicals i expressions culturals.
Presentada per l’actriu Rosa Andreu, la festa va comptar amb les actuacions de Mayte Martín,
Dani Flaco, Sandra Bautista i Radio Vintage Club. També es van afegir a la festa la Coral Roig
Encès i el poeta i sindicalista Esteve Bosch.
En el marc de l’esdeveniment es va lliurar el carnet solidari de CCOO de Catalunya a l’ONG
Proactiva Open Arms. Es va viure un moment molt emotiu quan vam rebre la salutació des
d’Itàlia del seu director, Òscar Camps. També es va lliurar el Premi Aurora Gómez, a la lluita
feminista en l’àmbit laboral, que aquest any ha anat a parar a la Secció Sindical de CCOO de
l’Ajuntament de Barcelona.
El nostre secretari general, Javier Pacheco, va realitzar un parlament en què va realçar el valor
dels continguts de la festa i la importància de donar ple suport al món de la cultura, un sector
molt afectat per les conseqüències de la crisi del coronavirus.
En el marc de la festa es va posar a disposició de les persones que hi volien col·laborar un bo d’ajut
de 6 euros que donava dret a una samarreta de disseny exclusiu amb el lema #CulturaÉsTreball.
Malgrat l’èxit del format de la festa d’enguany el sindicat espera poder-la celebrar en anys futurs
de manera presencial, i que la gent es pugui tornar a barrejar i pugui gaudir d’un moment de
germanor i de bones sensacions.

Per veure el vídeo de la festa clica
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C C O O v a lo r a m o lt p o s it iv a m e n t e l n o u a c o r d
a s s o lit p e r a la r e n o v a c ió d e ls E R T O , q u e
c o n t in u a r a n s a lv a n t llo c s d e t r e b a ll
CCOO considera que el nou acord dels ERTO és una regulació molt favorable als interessos dels treballadors i treballadores. Els ERTO poden
seguir sent l’alternativa als acomiadaments. Sense aquesta regulació,
aconseguida després d’una dura negociació, més d’un milió de treballadors i treballadores haurien perdut el seu lloc de treball. Aquest
acord estén la protecció dels ERTO fins al 31 de gener del 2021.
L’acord per a la renovació dels ERTO neix després d’una dura negociació, però és fruit d’un consens que ha de servir perquè passi allò que
mai no havia passat: que, davant una caiguda de l’economia sense
precedents, la destrucció d’ocupació estigui sent comparativament
molt menor que en qualsevol altra crisi.
L’acord millora la protecció dels que fa més de sis mesos que estan
en ERTO, que passen de cobrar el 50 % del seu salari al 70 %. A més,
es reforça el compromís de mantenir l’ocupació, ja que les empreses
que s’acullin a aquests ERTO no podran acomiadar (com era la pretensió de la CEOE).
L’acord introdueix una prestació extraordinària per als fixos discontinus, encara que s’acabi el període d’activitat habitual que tenien en
els anys normals, i, per tant, el seu ERTO, amb la qual cosa s’evita que
quedin sense cap protecció fins a la temporada següent.

No es consumeix l’atur
A més, els treballadors i treballadores no consumeixen la seva prestació d’atur, i poden continuar acollint-se a ERTO aquells que no tenien el temps de cotització suficient. Així mateix, s’han habilitat els
ERTO de rebrot, perquè totes les activitats que a partir d’aquest mes
d’octubre pateixin restriccions d’activitat (total o parcial) puguin tornar a acollir-se a ERTO en un moment de molta incertesa.
Tots els detalls de l’acord, els trobareu en aquest enllaç

29 d’octubre, mobilització europea per la
sanitat pública
La Federació de Sanitat de CCOO dona suport a la mobilització convocada a escala europea, el proper 29 d’octubre,
en defensa de la sanitat pública. CCOO fa una crida a tots els
sectors vinculats, com ara l’atenció primària o l’hospitalària,
així com també a aquells que tenen a veure amb la dependència i els professionals de la sanitat privada. L’objectiu és posar
en relleu la necessitat de millorar el finançament de la sanitat
pública a favor de la ciutadania i dels professionals, una necessitat
que ha posat en evidència la pandèmia de la COVID-19. La protesta es
visibilitzarà en una concentració que tindrà lloc a Barcelona, a la plaça de
Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, a les 12 del migdia.
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Les plantilles de Robert Bosch i Aryzta
intensifiquen les mobilitzacions
El Comitè d’Empresa de Robert Bosch
ha convocat noves accions de protesta contra l’ERO presentat per l’empresa
per tancar la planta de Castellet, amb
la qual cosa s’intensifica la mobilització
de la plantilla en defensa dels seus llocs
de treball. Les treballadores i treballadors van començar la vaga el dilluns 5
d’octubre fins avui dijous, 15 d’octubre,
per deixar ben clar el seu rebuig a l’expedient. Durant aquests dies han tingut lloc diferents
concentracions de protesta.
CCOO d’Indústria dona suport a la mobilització i a les reivindicacions de la plantilla de Robert
Bosch i exigeix a la multinacional la retirada de l’expedient i que s’assegui a negociar una alternativa industrial que garanteixi la continuïtat de l’activitat i dels llocs de treball.
Així mateix, les treballadores i treballadors d’Aryzta Bakeries Iberia han fet mobilitzacions per
demanar el suport de l’Administració en defensa dels seus llocs de treball. CCOO exigeix la
retirada de l’expedient, ja que considera que aquesta decisió empresarial no està justificada i
només respon a una deslocalització de l’activitat a altres plantes del grup, a la qual el sindicat
s’oposa fermament.

Vaga en el transport sanitari de
Catalunya
Els sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT van convocar vaga indefinida, a partir del 9 d’octubre,
al transport sanitari de Catalunya, que afecta uns cinc mil professionals del sector, tant del
transport sanitari no urgent (TSNU) com del transport sanitari urgent (TSU). Els objectius de
la vaga eren aconseguir que la patronal ACEA no apliqués la retallada salarial anunciada en
el concepte “a compte de conveni” a la nòmina del mes de setembre i successivament, i un
pla real d’equiparació de les treballadores i treballadors de transport sanitari de Catalunya a
les condicions del conveni col·lectiu de treball que tenen a l’empresa pública SEM-Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA.
Els sindicats convocants consideren que els treballadors i treballadores del sector tenen dret a
les mateixes condicions essencials, com poden ser remuneració, durada de la jornada, categories professionals, variables, períodes de descans, treball nocturn, limitació de la contractació en
pràctiques… També tenen dret a les mateixes condicions de protecció en matèria de seguretat
i salut, a causa d’aquesta excessiva càrrega de treball, jornades que generen un enorme esgotament, risc de contagi i risc per a la salut mental, i falta de mitjans adequats, tant materials com
humans, per lluitar en l’actual situació de pandèmia per la COVID-19. Aquest col·lectiu també té
dret a les mateixes condicions en matèria de retribució salarial que els treballadors i treballadores de l’empresa pública SEM-Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, a les mateixes condicions
en relació amb les cotitzacions a la Seguretat Social i a les baixes mèdiques i al fet que no se’ls
retalli el salari en l’actual situació de pandèmia.

CCOO s’oposa
al tancament
de l’escorxador
municipal de
Mercabarna
Després d’un mes de negociacions entre Mercabarna i l’empresa AAG per
intentar donar continuïtat a l’activitat i
l’ocupació de l’escorxador municipal de
Barcelona, finalment les parts no han
arribat a cap acord i, malgrat que hi ha un
projecte presentat (que no s’ha arribat a
traslladar al Consell d’Administració de
Mercabarna), es manté la decisió de tancament. Una decisió que deixa al carrer
més de 120 treballadors i treballadores.
Davant d’aquesta situació, CCOO reitera el seu ferm rebuig al tancament de
l’escorxador municipal i considera inadmissible que l’Ajuntament de Barcelona
i un govern progressista, com a accionista majoritari a Mercabarna, permeti
aquesta decisió tenint una alternativa
de continuïtat de l’activitat i l’ocupació.
Així mateix, CCOO presentarà una demanda judicial contra Mercabarna, AAG
i Condialiment Serveis, i prepararà mobilitzacions contra aquesta decisió i en
defensa dels llocs de treball.

CCOO lamenta la
mort del cineasta
Francesc Betriu
El passat 8 d’octubre coneixíem la notícia de la mort del director de cinema
Francesc Betriu, a l’edat de vuitanta
anys. CCOO lamenta la seva mort i vol
destacar que Betriu va ser un gran lluitador pels drets
dels treballadors
i les treballadores del sector
del cinema a les
files de CCOO en
l’època de la transició política. No
l’oblidarem.
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Gran mobilització pel futur del Penedès
El dissabte 3 d’octubre CCOO i UGT van convocar una mobilització a Santa Margarida i
els Monjos pel futur del Penedès, oberta al
conjunt de la ciutadania, amb el lema “Volem futur al Penedès. Amb treball digne, amb
indústria, amb una economia productiva i
sostenible”. Centenars de treballadors i treballadores del territori, acompanyats per ciutadans i ciutadanes de la comarca i diferents representants institucionals, van llançar un fort
missatge en suport dels llocs de treball i del
futur econòmic i social del Penedès.
CCOO i UGT van fer visible la problemàtica
dels conflictes recents existents al territori
d’empreses com Alfisa, a Santa Margarida i
els Monjos; Saint-Gobain, a l’Arboç, o Robert
Bosch, a Castellet i la Gornal, així com empreses amb conflictes passats com Calsonic,
Magneti Marelli o d’altres sectors amb im-

portant presència en aquestes comarques.
El Penedès necessita un pla d’inversions i polítiques d’industrialització, per evitar que creixi
l’atur i les desigualtats al territori, i, en aquest
sentit, cal dotar de contingut la Mesa per a la
Industrialització del Penedès i apostar per un
pla de xoc d’ajut i d’impuls socioeconòmic.
L’acte va tenir lloc en format concentració,
seguint les instruccions del PROCICAT. Va
comptar amb les salutacions de l’alcaldessa
de Santa Margarida i els Monjos, Immaculada Ferret, i de Joan Sans, president del Consell Comarcal del Baix Penedès i alcalde de
l’Arboç. Hi van intervenir també representants
de les empreses Alfisa, Saint-Gobain i Robert
Bosch, i va finalitzar amb els parlaments dels
secretaris generals dels sindicats impulsors de
la convocatòria. El secretari general de CCOO
de Catalunya, Javier Pacheco, va destacar la

importància de la mobilització per redreçar la
greu situació que viu el territori i va recordar
que amb polítiques adequades el futur del
Penedès és possible.

www.odontquality.cat
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CCOO de Catalunya organitza
la XV Escola de Dones 2020 el
22 d’octubre per via telemàtica

XV ESCOLA DE DONES
DE CCOO DE CATALUNYA
22.10.2020

Les tecnologies
i el gènere

La situació de crisi sanitària i de confinament
derivada de la pandèmia ha posat en evidència moltes mancances que s’han hagut de
resoldre de manera urgent i gairebé sobre la
marxa. La llista és llarga i una d’elles està relacionada amb el desplegament de les xarxes
de telecomunicació i amb la regulació de
noves formes de treball, fet que ha evidenciat més que mai les profundes desigualtats
socials, econòmiques i d’accés als mitjans tecnològics que existeixen.

punt de vista de les seves potencialitats i els
seus usos o la robòtica en els processos productius, entre d’altres. Les tecnologies tenen
gènere? I sexe? Les dades massives (big data)
tenen en compte la mirada de les dones? Té
sexe la tecnologia? Té gènere la digitalització?
I el teletreball? Les dades de què disposem
ens expliquen fenòmens que ens afecten per
ser dones? Ho farem des de la mirada social,
cercant espais de trobada entre l’acadèmia i la
mirada sindical.

Enguany la XV Escola de Dones té l’objectiu
d’esdevenir un espai de reflexió col·lectiva
sobre com es pensen i es dissenyen els processos tecnològics, la digitalització des del

Es vol reflexionar i pensar col·lectivament per
veure si és cert que de les crisis podem treure l’oportunitat de plantejar nous camins per
emprendre.

PER FER LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU AQUÍ

PROGRAMA
9.30 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CCOO de Catalunya, i Alba Garcia Sànchez,
secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

10 h

CONFERÈNCIA INAUGURAL: “LA TECNOLOGIA TÉ SEXE? I GÈNERE?”
Thais Ruiz de Alda, experta en innovació digital i fundadora i presidenta de Digital Fems
Condueix: Alba Garcia Sànchez

11 h

DIÀLEG: “DONES, MERCAT DE TREBALL, RECERCA I TECNOLOGIES, RELACIONS DE GÈNERE”
Sara Moreno Colom, del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de
l’Institut d’Estudis del Treball (Departament de Sociologia de la UAB)
Núria Vergés Bosch, del Departament de Sociologia de la UB
Condueix: Neus Moreno Sáenz, de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de
Catalunya

12.15 h Pausa
12.30 h TAULA RODONA: “POLÍTIQUES SINDICALS AMB ULLS DE DONES PER A LA RECUPERACIÓ”
Elena Blasco Martín, secretària de las Mujeres e Igualdad de la CS de CCOO
Carmen Juares Palma, de la Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya
Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
Condueix: Cristina Torre López, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
13.30 h CLOENDA a càrrec d’Alba Garcia Sànchez
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Deu anys sense Simón Rosado
Era el dia 11 d’octubre del 2010 quan la família
de CCOO vam rebre amb una forta consternació la mort del nostre company Simón Rosado, secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial
de CCOO de Catalunya en aquell moment, i
membre històric de l’organització. Simón havia mort víctima d’un atac de cor que va patir
durant la matinada. Simón era incansable i
aquell mateix dia havia participat en una manifestació del col·lectiu d’aturats i aturades i
setmanes abans de la seva mort havia estat
una peça clau en la preparació i la celebració
de la vaga general del 29 de setembre contra

la retallada de drets socials i laborals del Govern Zapatero. Per això la seva mort va ser tan
colpidora com inesperada.
Nascut l’11 de març del 1957 a Hervás (Càceres), va treballar a Derbi entre el 1974 i el 1984,
i va ser president del seu comitè d’empresa
des del 1979. El 1974 va ingressar a CCOO dins
de la Coordinadora de CCOO del Vallès Oriental. Aquell mateix any va ingressar a les Joventuts Comunistes del PSUC. El seu compromís
el va portar a ser detingut el 1976 arran de la
vaga organitzada per la COS contra la reforma política i per la llibertat política i sindical i
l’any 1977, per la vaga pel Conveni provincial
siderometal·lúrgic.
Del 1980 al 1988 va ser secretari general de la
Unió Local de CCOO de Mollet del Vallès. Entre el 1984 i el 1988 va ser secretari general de
la Unió Comarcal de CCOO del Vallès Oriental
i, posteriorment, va ocupar el càrrec de secretari general de la Federació del Metall i la
Mineria de CCOO de Catalunya. Des de l’abril
de l’any 2000 era membre del Secretariat de
CCOO de Catalunya.

El seu recorregut polític també era extens.
L’any 1989 va formar part del Comitè Central del PCE i del Comitè Executiu del PSUC.
Va participar en els congressos del PSUC des
del 4t i als del PCE, des del 9è. Quan va morir, a més, era membre del Consell Nacional
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV).
Simón era i és un referent per als sindicalistes del nostre país. Avui el recordem amb
molta estimació i respecte. El seu record i
els seus ensenyaments sempre seran amb
nosaltres.

CCOO acull la presentació del llibre de Txema Castiella
‘El Guti. L’optimisme de la voluntat’
La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, juntament amb Edicions 62, va organitzar la presentació del llibre El Guti. L’optimisme
de la voluntat, de Txema Castiella. L’acte va tenir lloc el passat 7 d’octubre, a la sala d’actes de CCOO de Catalunya, però la gran majoria
d’assistents s’hi van connectar per via telemàtica per motius de seguretat sanitària.
A més de l’autor, l’acte va comptar amb les intervencions de Ramon Espasa, Salvador Milà,
Miquel Roca i Javier Pacheco, i va ser moderat per Milagros Pérez Oliva.
Figura clau de les esquerres
El llibre tracta de la biografia d’una figura clau de les esquerres catalanes que encara perdura en el record de moltes persones. El Guti va ser una figura important de la política catalana, i una part de la vitalitat, la intel·ligència i el tarannà unitari de la resistència al franquisme
porta la seva petjada. Les transformacions col·lectives van ser la seva passió entorn de quatre grans objectius: la reconquesta de la llibertat, la construcció d’un socialisme democràtic,
el ple reconeixement nacional de Catalunya i el somni d’una Europa social i il·lustrada.
El Guti va posar-se al servei entusiasta d’aquestes causes, com a militant i dirigent del PSUC,
el partit dels comunistes i dels antifranquistes de Catalunya.

Per veure el vídeo de la presentació clica

