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BALANÇ DE GESTIÓ DEL SINDICAT INTERCOMARCAL DE LA 
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA A LES COMARQUES DE 

TARRAGONA 2017-2021 
 

Introducció 
 

El mandat del 2017 al 2020 ha estat un mandat convuls, amb la polarització de la 

política i la societat catalana, a la qual hem hagut de fer front com a sindicat, intentant no 

deixar-nos arrossegar per posicionaments d’extrems. Ha estat a voltes força complicat 

però el sindicat ha sortit endavant sense esdevenir ostatge dels interessos dels diferents 

actors polítics. 

 

També en l’intern hem hagut de fer front a baixes molt importants dins l’estructura 

del Sindicat Intercomarcal. La jubilació a meitat del mandat del nostre Secretari General, la 

malaltia dels responsables dels dos sectors més potents en afiliació dins la federació, com 

són el sector de l’administració local i el de carretera, com també de la responsable de la 

dona i de salut laboral, que ens van abocar a demanar ajuda a la FSC de Catalunya, que 

va saber reaccionar a temps, proporcionant-nos reforços per a l’estructura. 

 

Gràcies a aquests reforços, a la reestructuració de les funcions de la resta de 

membres de l’executiva, gràcies a que els jubilats de la federació ens han acompanyat en 

el procés sempre que ho hem necessitat, gràcies a la feina molt polivalent que hem hagut 

de fer i a la bona sintonia entre els membres de la federació i el treball dins les seccions 

sindicals hem estat capaços de tirar endavant el nostre S.I.i, aquest darrer any, per motiu 

de la COVID-19, ho hem fet en condicions en les quals cap de nosaltres es podia haver 

imaginat. 

 

En aquest punt voldria destacar la enorme tasca que han dut a terme les delegades 

i delegats de CCOO atenent als treballadors de les seves respectives empreses, fent 

extensiva l’atenció a tots aquells que ho han necessitat, tant si eren afiliats com si no.  
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Com així ho hem fet tots els membres de l’estructura, passant-nos moltíssimes 

hores al telèfon i davant l’ordinador, interpretant la normativa, compartint  la informació 

entre els companys, atenent les consultes telefòniques a través de la web habilitada, 

lluitant per la incorporació a la feina dels treballadors fixes discontinus, trucant als afiliats i 

a les afiliades, responent tot tipus de consultes sobre els ERTOs, ajudes etc… 

 

Si hi ha una organització en aquest país, que ha estat a l’alçada de les 

circumstàncies i ha reaccionat amb un temps record a la emergència social generada per 

la parada total de l'activitat per motiu de la pandèmia, aquesta organització és, sense cap 

mena de dubte, CCOO.  

 

 

Afiliació 
 
 L’afiliació és el principal actiu del sindicat i durant el darrer mandat l’acció 

sindical, el reforç de l’assessorament en l’àmbit de l’administració local i la formació 

ens han donat l'oportunitat de poder demostrar que som un sindicat seriós, 

treballador i compromès en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores i 

els resultats obtinguts en afiliació ens avalen. 

 

Vàrem començar el mandat amb 2.661 persones afiliades: 996 dones 

(37,43%) i 1665 homes (62,57%) i l’hem acabat amb 2.902 persones afiliades: 1171 

dones (40,35%) i 1731 homes (59,65%).  

 

A la finalització del mandat hem incrementat l’afiliació en un 10,93%, amb 
un 20,10% més de dones afiliades i un 5,48% més pel que fa els homes.  

 

 Cal destacar el mèrit que suposa haver aconseguit aquest creixement 

afiliatiu a pesar d’unes circumstàncies francament adverses, enmig de la 

polarització de la societat catalana respecte el procés independentista i en temps de 

pandèmia, crisi social i econòmica. 
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En el darrer còmput del mes de febrer, el nostre Sindicat Intercomarcal 

representa el 8’7% de l’afiliació del total de la FSC de Catalunya, amb 2919 

persones afiliades, continuant amb una tendència clarament a l’alça. 

 
Evolució de l’afiliació  

ANY* DONES %DONES HOMES %HOMES TOTAL 

2016 975 37,27 1641 62,73 2616 

2017 1090 39,1 1698 60,9 2788 

2018 1064 37,89 1744 62,11 2808 

2019 1131 39,7 1718 60,3 2849 

2020 1171 40,35 1731 59,65 2902 

*Dades a 31/12 dels diferents anys 

 

 
Eleccions sindicals 
 

Pel que fa a l’altre pilar fonamental del sindicat, les eleccions sindicals, que 

medeixen la nostra representativitat; ja fa molts anys que la CONC-CCOO és la 

primera força sindical a Catalunya. Concretament, a les comarques de Tarragona la 

representem a nivell Intercomarcal amb un 10,63% del total de delegats i delegades 

de CCOO i la FSC de Catalunya en representa el 21,38% del total. 

 
Al Sindicat Intercomarcal de la FSC a les comarques de Tarragona vam 

iniciar el mandat, l’any 2017, amb una diferència en positiu de 16 delegats respecte 

el segon sindicat i l’acabem també en positiu, amb una diferència de 10 
delegats. 
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Val a dir que no vam poder sumar els excel·lents resultats de les eleccions 

sindicals obtinguts per CCOO en el sector de Justícia amb un +7, perquè el sindicat 

Justícia y Progreso va impugnar-les per deficiències en el cens i es repetiran 

properament.  

En el darrer còmput dinàmic del mes de febrer, al nostre Sindicat 

Intercomarcal compta amb un total de 497 delegats i delegades, que representen 

un 36,01% del total de la RLT dins el nostre àmbit. 

 

 ELEC. RLT CCOO % UGT % USO CGT CSC CSIF TREB AL- 
TRE 

DIF.
UGT 

TOTAL FSC 
TARRAGONA 

373 1380 497 36,01 487 35,29 52 60 62 71 22 129 10 

TOTAL UI 
TARRAGONA 

1477 5715 2234 39,09 2110 36,92 292 221 93 99 77 589 124 

TOTAL FSC 
CATALUNYA 

2734 10950 4495 41,05 3757 34,31 189 505 373 316 193 1122 738 

TOTAL 
CATALUNYA 

12373 50531 21019 41,6 18747 37,1 2489 1568 925 519 952 4312 2272 

 

Cal ressaltar que durant aquest any 2020 la feina en Eleccions Sindicals ha 

estat molt complicada ja que l'aparició de la pandèmia no ens ha permès poder 

arribar a renovar tots els mandats que caducaven. Tot i així, a partir de juny vam 

poder reiniciar la feina en aquesta àrea i progressivament anar realitzant els 

processos endarrerits i els que ja tocaven.  

 
Diferències per sectors i mandats amb el segon sindicat 

 02/2017 02/2021   
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Sector CCOO- 
UGT 

%CCOO- 
%UGT 

CCOO- 
UGT 

%CCOO- 
%UGT 

Variació Variació 
% 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 19 3,58 16 2,89 -3 -0,69 

GENERALITAT 12 9,3 6 5,66 -6 -3,64 

ESTAT 3 6,82 -4 -10 -7 -16,82 

AIGÜES -12 -26,08 -2 -4,25 10 21,83 

ONCE -14 -100 0 0 14 100 

INTERVENCIÓ SOCIAL 1 2,78 -17 -36,17 -18 -38,95 

CARRETERA -13 -5,99 -22 -8,33 -9 -2,34 

MAR 18 29,51 8 19,51 -10 -10 

FERROVIARI -13 -43,34 -7 -24,14 6 19,2 

AERI -5 -33,33 -3 -27,28 2 6,05 

POSTAL 1 3,03 2 6,25 1 3,22 

TELECOMUNICACIONS -3 -12,5 -6 -20,69 -3 -8,19 

GRÀFIQUES, PAPER I 
FOTOGRAFIA 

30 27,78 50 46,29 20 18,51 

M. COMUN., OCI, 
CULTURA I ESPORTS 

-8 -10,53 -11 -15,49 -3 -4,96 

Total 16 1,17 10 0,72 -6 -0,45 

Territori CCOO- 
UGT 

%CCOO- 
%UGT 

CCOO- 
UGT 

%CCOO- 
%UGT 

Variació Variació 
% 
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TARRAGONA 16 1,17 10 0,72 -6 -0,45 

 
 
 Cal destacar els excel·lents resultats del sector de Gràfiques, paper i 

fotografia i la labor d’assessorament en l’acció sindical que ha dut a terme el 

company Francesc Ascaso. Els resultats en empreses com SCA, Gomà Camps, 

International Paper i Saica Pack que han fet que la diferència amb el segon sindicat 

augmentés en 20 delegats. 

 

Una part fonamental d’aquest èxit ha estat el treball dels delegats i delegades 

i les seccions sindicals, que s'han involucrat al cent per cent. 

 

Pel que fa al sector d’Intervenció social, on els resultats no ens han 

acompanyat, ens va fer molt de mal el preavís electoral de la Fundació Diagrama, 

en plena pandèmia i vàrem tenir moltes dificultats per poder fer llista tot i que ho 

vam intentar fins al darrer moment. Va ser un +7 del segon sindicat. 

 

 A continuació mostrem els resultats electorals per comarques: 

 
Diferències per comarques amb el segon sindicat (febrer 2017-febrer 2021) 

DATA COMARCA ELEC. RLT CCOO % UGT % USO CGT CSC CSIF TRE
B 

ALTRE
S 

DIF.UGT 

28 
FEB 
2017 

ALT CAMP 29 122 48 39,34 66 54,1 2 3 0 1 0 2 -18 

BAIX CAMP 58 205 70 34,15 80 39,02 5 23 0 2 7 18 -10 

BAIX EBRE 39 109 38 34,86 43 39,45 25 0 1 1 0 1 -5 

BAIX PENEDES 36 104 52 50 36 34,62 0 1 1 4 0 10 16 
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CONCA DE 
BARBERÀ 

10 33 15 45,45 12 36,36 1 0 0 0 5 0 3 

 MONTSIÀ 26 61 37 60,66 23 37,7 1 0 0 0 0 0 14 

PRIORAT 3 4 1 25 2 50 0 1 0 0 0 0 -1 

RIBERA D'EBRE 12 32 20 62,5 10 31,25 0 0 0 1 1 0 10 

TARRAGONÈS 181 680 233 34,26 222 32,65 17 37 9 59 10 93 11 

TERRA ALTA 7 15 5 33,33 10 66,67 0 0 0 0 0 0 -5 

TOTAL TARRAGONA 401 1365 519 38,02 504 36,92 51 65 11 68 23 124 15 

 
DATA COMARCA ELEC. RLT CCOO % UGT % USO CGT CSC CSIF TRE

B 
ALTRE
S 

DIF.U
GT 

31 
DES 
2017 

ALT CAMP 28 118 46 38,98 62 52,54 2 3 0 3 0 2 -16 

BAIX CAMP 63 214 74 34,58 83 38,79 6 23 0 2 8 18 -9 

BAIX EBRE 40 110 37 33,64 45 40,91 25 0 1 1 0 1 -8 

BAIX PENEDES 37 103 50 48,54 38 36,89 0 1 1 4 0 9 12 

CONCA DE 
BARBERÀ 

9 32 13 40,63 13 40,63 1 0 0 0 5 0 0 

MONTSIÀ 28 64 37 57,81 26 40,63 1 0 0 0 0 0 11 

PRIORAT 3 4 1 25 2 50 0 1 0 0 0 0 -1 

RIBERA D'EBRE 12 31 19 61,29 10 32,26 0 0 0 1 1 0 9 

TARRAGONÈS 186 702 232 33,05 233 33,19 17 41 9 64 8 98 -1 
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TERRA ALTA 9 17 5 29,41 12 70,59 0 0 0 0 0 0 -7 

TOTAL TARRAGONA 415 1395 514 36,85 524 37,56 52 69 11 75 22 128 -10 

 

DATA COMARCA ELEC. RLT CCO
O 

% UGT % USO CG
T 

CS
C 

CSI
F 

TR
EB 

ALTR
ES 

DIF.
UGT 

31 
DES 
2018 

ALT CAMP 32 127 47 37,01 72 56,69 0 3 0 3 0 2 -25 

BAIX CAMP 61 223 85 38,12 83 37,22 7 19 0 2 8 19 2 

BAIX EBRE 42 112 37 33,04 46 41,07 26 0 2 0 0 1 -9 

BAIX PENEDES 40 114 63 55,26 33 28,95 3 1 1 4 0 9 30 

CONCA DE 
BARBERÀ 

9 32 14 43,75 12 37,5 1 0 0 0 5 0 2 

MONTSIÀ 28 66 37 56,06 27 40,91 1 0 0 1 0 0 10 

PRIORAT 6 9 5 55,56 3 33,33 0 1 0 0 0 0 2 

RIBERA D'EBRE 14 33 23 69,7 9 27,27 0 0 0 0 1 0 14 

TARRAGONÈS 175 685 226 32,99 228 33,28 16 40 9 59 7 100 -2 

TERRA ALTA 9 17 7 41,18 10 58,82 0 0 0 0 0 0 -3 

TOTAL TARRAGONA 416 1418 544 38,36 523 36,88 54 64 12 69 21 131 21 

 

DATA COMARCA ELEC. RLT CCOO % UGT % USO CGT CSC CSIF TRE
B 

ALTRE
S 

DIF.U
GT 
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31 
DES 
2019 

ALT CAMP 27 116 41 35,34 58 50 0 10 0 2 0 5 -17 

BAIX CAMP 57 214 86 40,19 80 37,38 5 14 0 9 10 10 6 

BAIX EBRE 39 95 29 30,53 41 43,16 13 5 5 0 0 2 -12 

BAIX PENEDES 42 127 63 49,61 33 25,98 4 0 2 6 9 10 30 

CONCA DE 
BARBERÀ 

8 25 9 36 10 40 1 0 0 0 5 0 -1 

MONTSIÀ 29 78 35 44,87 27 34,62 5 0 8 1 0 2 8 

PRIORAT 6 9 5 55,56 3 33,33 0 1 0 0 0 0 2 

RIBERA D'EBRE 10 26 10 38,46 14 53,85 0 0 0 0 1 1 -4 

TARRAGONÈS 168 706 229 32,44 243 34,42 17 34 23 57 6 97 -14 

TERRA ALTA 9 17 7 41,18 10 58,82 0 0 0 0 0 0 -3 

TOTAL TARRAGONA 395 1413 514 36,38 519 36,73 45 64 38 75 31 127 -5 

 

DATA COMARCA ELEC. RLT CCO
O 

% UGT % USO CG
T 

CS
C 

CSI
F 

TR
EB 

ALTR
ES 

DIF.
UGT 

31 
DES 
2020 

ALT CAMP 25 126 49 38,89 58 46,03 0 10 0 2 0 7 -9 

BAIX CAMP 56 216 93 43,06 76 35,19 5 15 1 9 7 10 17 

BAIX EBRE 42 108 33 30,56 42 38,89 14 6 7 1 0 5 -9 

BAIX PENEDES 40 129 58 44,96 36 27,91 4 0 2 10 9 10 22 
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CONCA DE 
BARBERÀ 

8 31 18 58,06 10 32,26 3 0 0 0 0 0 8 

MONTSIÀ 27 83 30 36,14 31 37,35 7 0 12 1 0 2 -1 

PRIORAT 4 6 4 66,67 2 33,33 0 0 0 0 0 0 2 

RIBERA D'EBRE 11 31 12 38,71 15 48,39 3 0 0 0 0 1 -3 

TARRAGONÈS 152 651 196 30,11 227 34,87 18 30 30 52 5 93 -31 

TERRA ALTA 8 18 8 44,44 10 55,56 0 0 0 0 0 0 -2 

TOTAL TARRAGONA 373 1399 501 35,81 507 36,24 54 61 52 75 21 128 -6 

 

DATA COMARCA ELEC. RLT CCO
O 

% UGT % USO CG
T 

CS
C 

CSI
F 

TR
EB 

ALTR
ES 

DIF.
UGT 

28 
FEB 
2021 

ALT CAMP 24 117 46 39,32 52 44,44 0 10 0 2 0 7 -6 

BAIX CAMP 54 206 94 45,63 67 32,52 3 15 1 9 7 10 27 

BAIX EBRE 43 109 33 30,28 43 39,45 14 6 7 1 0 5 -10 

BAIX PENEDES 39 128 57 44,53 36 28,13 4 0 2 10 9 10 21 

CONCA DE 
BARBERÀ 

8 31 18 58,06 10 32,26 3 0 0 0 0 0 8 

MONTSIÀ 28 84 31 36,9 31 36,9 7 0 12 1 0 2 0 

PRIORAT 6 10 5 50 2 20 0 2 0 0 1 0 3 

RIBERA D'EBRE 11 31 12 38,71 15 48,39 3 0 0 0 0 1 -3 

TARRAGONÈS 152 646 193 29,88 221 34,21 18 27 40 48 5 94 -28 
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TERRA ALTA 8 18 8 44,44 10 55,56 0 0 0 0 0 0 -2 

TOTAL TARRAGONA 373 1380 497 36,01 487 35,29 52 60 62 71 22 129 10 

 

 Si analitzem els resultats per comarques n’hi ha dues que tenen un 

decreixement important pel que fa als resultats: Tarragonès i Baix Ebre i això 

s’explica per la irrupció de sindicats de caire independentista que han aconseguit 

arrebatar-nos part de la nostra representació. 

 

Pel que fa al Tarragonès, això ha estat així a l’Ajuntament de Tarragona, on 

no vam aconseguir fer llista perquè bona part de la nostra representació se’n va 

anar a la CSC. També esperàvem uns millors resultats a la Diputació de Tarragona, 

on la nostra representació va fer una gran treball però aquest sindicat va irrompre 

amb força, guanyant les eleccions sindicals. També ens ha fet mal al sector de la 

Generalitat dins la comarca. Tampoc han ajudat els resultats obtinguts a 

PortAventura, on el segon sindicat va guanyar les eleccions per una àmplia majoria. 

 

Pel que fa al Baix Ebre, la davallada també la podem atribuir als sindicats 

independentistes, que han multiplicat per 7 la seva representació. 

 

 En el proper mandat reforçarem l’acció sindical en aquestes comarques 

incidint en aquelles empreses i ajuntaments on tenim marge de millora. 

 

Per finalitzar, cal destacar que durant bona part del mandat hem comptat 

també amb la col·laboració de l'equip de Eleccions Sindicals de la Unió 

Intercomarcal a qui agraïm la seva col·laboració, especialment al Javier López, amb 

qui hem pogut comptar quan ens ha convingut  i que conjuntament amb el reforç de 

l’equip d’eleccions sindicals liderat pel Juan Tejada, amb la Lisseth Rusa i el Javier 

Barcala ha contribuït a que mantinguem la distància amb el segon sindicat. 
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Formació 
 

La nostra prioritat ha estat donar una formació bàsica, tant de formació 

sindical com de salut laboral i prevenció de riscos, a tots els delegats i delegades, 

perquè aquests tinguin eines per afrontar les possibles dificultats que es puguin 

trobar en la realització de la seva tasca sindical. 

 

En aquest sentit s’ha fet una bona feina i la formació sindical i de salut laboral 

s’ha fet extensiva a bona part del nou actiu sindical. 
 

Durant el mandat hem format un total de 135 delegades i delegats. 

 

Durant el 2020 els cursos pendents de formació s’han fet online i 

interfederatius, per tal de cobrir la demanda del conjunt sindical. 

 

També cal destacar la millora en la formació del quadres sindicals, molt més 

pluridisciplinar i pràctica, abarcant tècniques de negociació i tècniques de 

comunicació, entre d’altres, formació d’una altíssima qualitat i que valorem molt 

positivament. 
 

S’han dut a terme accions formatives per a oposicions en l’àmbit de Correos i 

de l’Agrupació de Justícia, que ens han suposat un increment en l’afiliació. 

Aquestes experiències formatives ens han demostrat que són un mecanisme útil de cara 

a ampliar de la base afiliativa i aconseguir apropar i fidelitzar als futurs treballadors públics 

al nostre sindicat. 
 

Hem aconseguit tirar endavant, de la mà de l’empresa FORMAR-TE, la 

preparació per al procés selectiu d’auxiliars administratius dins l’administració local. 

Una experiència que hem de repetir per a d’altres processos que vindran pel que fa 
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a l’estabilització de les plantilles dins l’administració, que ha estat promoguda i 

treballada pel company Joan Vericat de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, 

en col·laboració amb la federació i el company de FORMAR-TE, que ha estat molt 

eficient en la seva gestió. 

 

També ens cal destacar i agrair la labor afiliativa duta a terme pel companys 

de l’empresa International Paper.  

 
 
Negociació col·lectiva 
 

 La negociació a l’administració local és la que presenta el gruix més important 

d’aquesta activitat. 

 

 Agrair-li al Jordi Carnicer tota la feina que ha fet dins el sector de  

l’Administració local a les comarques de Tarragona, el seu gran coneixement de la 

matèria, el rigor i l'excel·lència de tots els seus escrits. Al Jordi ens el vam enyorar 

tots, els nostres, els companys d’altres sindicats i també la contrapart amb qui 

negociavem. 

 

També al Jaume Pros, que ens ha acompanyat a les negociacions suplint la 

figura del Jordi Carnicer mentre trobàvem un relleu, sempre disposat a ajudar, fent 

fàcil el que sembla difícil i de qui hem tingut el privilegi d’aprendre només d'escoltar-

lo. A l’Ismael Martínez, el relleu esperat, amb qui hem aconseguit mantenir els bons 

resultats i el prestigi que s’havia llaurat el Jordi Carnicer dins el sector i 

pràcticament mantenir la diferència que ens separa del segon sindicat. 

 

Durant aquest mandat portat les negociacions de 24 convenis col·lectius i 

pactes supletoris, 10 ERTOs amb gestió i assessorament directe i 28 RLTs i VLTs. 
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Ens queda pendent donar un bon impuls als Plans d'Igualtat i als registres 

salarials de les empreses, que ens seran una eina fonamental per tal de detectar i 

corregir discriminacions per raó de gènere en el si de les empreses i que 

impulsarem en el nou mandat. 

 

 També, durant el proper mandat promourem conjuntament amb la FSC de 

Catalunya que sigui el nostre delegat al Port de Tarragona, el Blas Díaz, qui 

representi institucionalment a CCOO dins el Consell d’Administració del Port. 

 

 
Acció sindical i salut laboral 
 
 Si hi ha una organització en aquest país, que ha estat a l’alçada de les 

circumstàncies i ha reaccionat amb un temps record a la emergència social generada per 

la parada total de l'activitat per motiu de la pandèmia, aquesta organització és, sense cap 

mena de dubte, CCOO.  
 

La FSC de les comarques de Tarragona hem estat allà on els treballadors 

ens han necessitat. Lluitant per la incorporació de les plantilles fixes discontinues a 

la feina en temps de pandèmia, per tal de que no quedessin desprotegides; abans 

fins i tot de què la normativa estatal regulés ajudes i la casuística per aquests 

treballadors: així ho van fer els companys de Portaventura, a través de la 

negociació i la visibilització del problema als mitjans de comunicació i ho vam fer 

també la federació amb els companys del Patronat de Turisme de Salou, a qui vam 

aconseguir reincorporar i de Ryanair, que en aquest darrer cas no va ser receptiva 

al problema de la seva plantilla.  

 

Destacar la labor del Francisco Cebrián, el nostre delegat de referència dins 

el sector aeri, que ha vist com la pandèmia deixava a terra més del 90% dels vols, 

que no ha parat de lluitar per la protecció de tots els companys, i no content amb 
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això han promogut juntament amb la federació i amb la Unió Intercomarcal 

Tarragona una ronda de contactes amb els diferents partits polítics per tal de 

traslladar els problemes i la visió de futur que s’hauria de tenir amb una 

infraestructura, com és l’aeroport de Reus, que hauria de ser cabdal per al territori i 

a la que no se li treu el profit que les nostres comarques necessiten.  

 

La salut laboral que ha estat molt atacada durant la pandèmia en col·lectius 

com el del Servei d’Atenció Domiciliària, un col·lectiu feminitzat i precaritzat i que ha 

estat essencial en la protecció de les persones més vulnerables dins el nostre 

territori. Hem anat al TLC i hem interposat denúncia per possible incompliment de la 

normativa de salut laboral a la Inspecció de Treball contra la Fundació Educativa i 

Social. En aquest temps, mentre s’espera encara la resolució de la Inspecció de 

Treball, que no compta amb el suficients efectius per fer front a tot un allau de 

denúncies, l’empresa ha resolt finalment proporcionar mascaretes FFP2 per dur a 

terme les cures.  

 

Hem vetllat per la protecció dels treballadors especialment sensibles amb 

patologies de risc per apartar-los de l’activitat a la major brevetat durant la 

pandèmia i hem incidit en l’organització de l’activitat per tal de minimitzar els riscos 

per a la salut per a tots els treballadors.  

 

Tampoc hem faltat a cap 25 de Novembre, ni a cap 8 de Març, hem tenyit de 

lila els carrers i les xarxes socials contra la violència masclista, contra la bretxa 

salarial i a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Som un sindicat 

feminista, lluitem per la Igualtat i perquè les dones guanyin espais de poder. Per 

aquest motiu donarem impuls als registres salarials de les empreses i els Plans 

d'Igualtat que ens seran una eina fonamental per tal de detectar i corregir 

discriminacions per raó de gènere. 
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Hem estat al costat dels companys d’Edreams, hem recolzat els companys 

d’indústria formant part del piquet vaga de la indústria petroquímica a Tarragona, 

ens hem manifestat amb ells pel greu accident a IQOXE, perquè la subcontractació 

dels serveis no pot afectar la prevenció de riscos laborals, ja que ens hi va la vida. 

També vàrem estar al costat del col·lectiu de cambreres de pisos als hotels de 

Portaventura l’any 2018, en contra de la precarietat i els abusos de l’empresa 

Clarosol i per unes condicions de treball dignes. 

 

Ens vam manifestar l’any 2018 amb Correos, per un correu públic i de qualitat 

i també amb els companys de Justícia, per una justícia àgil, de qualitat i sense 

retallades. Aquí vull destacar la gran labor del company Joan Carles Ballesté a qui 

no podrem agrair mai prou tota la seva dedicació dins l’agrupació de Justícia a les 

nostres comarques, amb una afiliació a CCOO altíssima tot i la competència de 

l’STAJ pel que fa a la quota sindical  i amb uns resultats electorals excel·lents.  

 

 Ens hem manifestat a favor d’uns serveis públics i de qualitat, que en temps 

de pandèmia han mostrat com de malmesos estaven i com n’és d’important que els 

cuidem i el dotem dels recursos humans suficients. 

 

Al costat dels companys de l’Ajuntament de Cunit, per reclamar la jornada 

laboral de 35 hores i amb el col·lectiu d’ambulàncies, que continúa en lluita. 

 

Si ens hem deixat cap protesta dins les nostres comarques ens haureu de 

disculpar, però és probable que també hi haguem sigut. 

 

Agraïments 

 

Gràcies a tots els que heu sigut i ara ja no hi sou, perquè sense vosaltres no hauria 

estat possible: molt especialment al Ramón Córdoba per haver pensat en mi per al seu 

equip, per la seva manera de fer i de solucionar els problemes, per tota l’ajuda que ens ha 

prestat i per tot el que hem après al seu costat, també al Francesc Ascaso i la Mari Arroyo 
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pels bons moments viscuts i per la seva gran labor com a sindicalistes d’empresa, on han 

deixat el llistó molt alt; gràcies també al Jaume Pros, al Jordi Carnicer, al Manolo Fages, a 

tot l’equip de la FSC de Catalunya i com no, gràcies a tots els meus companys, al Juan 

Tejada, l’Ismael Martínez, la Lisseth Rusa, el Javier Barcala i el Javier López per fer-ho 

possible.  

 

Gràcies a totes i tots per la feina que feu, perquè sou la llavor dels canvis que 

vindran i perquè hem d’aconseguir entre totes i tots fer d’aquest món, un lloc molt millor: 

amb més drets, més justícia social i més vida. 
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