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DIPUTACIÓ a l’AIRE! 
 

* Butlletí de la Secció Sindical de la CGT *  
 

3a època | Número 15 | 2on Semestre de 2017 
 

 
Llegiu-lo, comenteu-ho, difoneu-lo, feu-ne còpies, pengeu-lo als suros... FEU-LO VOSTRE! 

 

 
 

25 DE NOVEMBRE DE 2017: MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
25N 2017: ENS VOLEM VIVES, LLIURES I REBELS! JUNTES SOM MÉS FORTES! 

 
El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de la 
No Violència Contra les Dones i Nenes el juliol de 1981, en 
el context del primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). 
En aquesta trobada les dones van denunciar la violència 
de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament 
sexual en l’àmbit social i dels governs, incloent-hi la 
tortura i els abusos que patien moltes presoneres 
polítiques. 
 
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent 
assassinat de les germanes Mirabal, tres activistes 
polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 
mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits 
empresonats, en mans de la policia secreta del dictador 
Rafael Trujillo a la República Dominicana. 
 
Cada 25 de novembre dones d’ arreu del món ocupen els 
carrers per cridar que no volen més violències contra les 
dones. Reivindiquen el dret a una vida lliure de violències, 
però també celebren trobar-se perquè són supervivents. 
Moltes dones a diversos països denuncien les violències 

patriarcals dels estats, dels grups armats i les transnacionals que exerceixen el seu poder sobre els 
cossos de les dones com a territoris de conquesta. 
 
Aquest 25 de novembre les feministes catalanes omplim els carrers i aixequem les nostres veus, per 
exigir i construir unes vides lliures de violències; conscients que les violències masclistes representen 
una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població. Les violències 
masclistes, (contra moltes dones i criatures, lesbianes, transexuals, bisexuals, transgènere, intersexuals, 
amb diversitat funcional, de diferents orígens, cultures, creences i religions) legitimen i perpetuen les 
desigualtats en un sistema heteropatrialcal, capitalista, colonial i racista basat en mecanismes de control 
i poder sobre els nostres cossos i les nostres vides. 
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Malgrat que diverses legislacions, incloses les internacionals, insten els governs a eliminar, prevenir, i 
protegir de les violències patriarcals; les dades que surten a la llum arreu del mon i també a casa nostra 
sobre feminicidis dins i fora de la parella i agressions sexuals, palesen que és un fenomen greu molt 
estès, que no decreix i que hi ha una manca de voluntat política per abordar-ho. 
 
En aquests moments volem remarcar que 
per a aconseguir una vida lliure de violències 
cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida. 
A Catalunya vivim un augment en la escalada 
repressiva: càrregues policials de l’1 
d’octubre amb denúncies d’agressions 
sexuals, i l’existència de preses polítiques. 
Les feministes també estem compromeses 
en la defensa de la democràcia i de les 
llibertats al nostre país i entenem que, la 
criminalització i/o judicialització de formes 
pacífiques de protesta social i reivindicació 
política, també són formes de violència, que 
hem de denunciar. 
 
El passat 21 d’octubre en la Primera 
Assemblea Feminista per l’abordatge de les 
violències masclistes de Catalunya, vam 
denunciar amb força: 
 

 Que les violències sexuals formen 
part de la història de les nostres 
vides. Es produeixen en molts llocs: a 
la casa, al carrer, als ascensors, en 
espais d’oci, a la feina; de nit i de dia; 
per desconeguts però sobretot per 
coneguts, familiars, gent propera, 
veïns, persones que treballen en el 
mateix lloc que la dona; individualment o en grup. 

 Que l’abordatge de les violències masclistes per part dels mitjans de comunicació és sovint 
inadequat i contribueix a minimitzar o justificar les violències i a victimitzar més les dones que 
les pateixen. Creen un estat d’opinió que malauradament influeix en les decisions polítiques i 
judicials que es prenen. 

 Que en el ciberespai, un lloc quotidià de relacions per al jovent, apareix un nou concepte de 
violència 2.0. En les xarxes socials es desenvolupen conductes verbals agressives contra el que 
difereix del cànon normatiu heteropatriarcal, violències sexuals i experiències associades al mite 
de l’amor romàntic. 

 Que es donen situacions de violència institucional com a conseqüència de la inacció i omissió de 
les institucions públiques, de processos administratius lents i burocràtics i de processos judicials 
que aborden les violències masclistes com a conductes aïllades i fan recaure les sospites sobre 
qui les pateix. 

 
EXIGIM 
 

 Que totes les estructures socials, i molt especialment les organitzacions i institucions amb 
responsabilitats de govern, es comprometin en la prevenció i l’eradicació de les violències 
masclistes. 
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 Que es desenvolupin i implementin instruments internacionals como el Conveni d’Istanbul i les 
recomanacions de la CEDAW per l’abordatge de les violències masclistes. 

 Que per poder establir la veritable dimensió de les violències masclistes, es requereixen estudis 
periòdics i complets, estudis qualitatius en els quals es reculli la veu de les dones, i en els quals 
es detalli la prevalença de totes les formes de violència, causes i conseqüències: la violència 
exercida en l’àmbit de la parella i exparella, les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual 
i per raó de sexe, i l’assetjament per identitat sexual en l’àmbit laboral, la trata amb finalitats 
d’explotació sexual i laboral de dones i nenes, i tot tipus de violències masclistes. 

 Que les polítiques publiques i el Sistema Judicial assumeixin les responsabilitats envers les 
violències masclistes i que garanteixin els requisits de “veritat, justícia i reparació”. Que generin 
estructures reals de protecció, que respectin els processos i les necessitats de les dones i 
implementin mesures de justícia real i efectiva. 

 Que a totes les empreses existeixen protocols de prevenció i eradicació dels assetjaments 
sexuals i assetjaments per raó de sexe. 

 Que els models d’atenció siguin feministes, de manera que han de ser integrals i 
multidisciplinaris i han d’incloure processos de recuperació, reparació i acolliment per a les 
dones i els seus fills i filles, així com per a nenes, adolescents i joves. Que totes les persones que 
les atenguin tinguin obligatòriament formació específica i feminista. 

 Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que inclogui un 
sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal 
professional que intervé en els processos educatius. 

 Que els mitjans de comunicació i de producció cultural, així com les xarxes socials assumeixin la 
seva responsabilitat en l’eliminació de les violències masclistes, i que en facin un tractament 
adequat. 

 Que s’eliminin totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir 
a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva en situacions de violències masclistes. 
Volem l’accessibilitat universal a tots els serveis. Que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o 
refugi polític per motius directes de persecució per violència masclista, d’opció sexual i 
d’identitat de gènere. 

 
CAL SITUAR I RECONÈIXER: 
 

 Que les nostres demandes van més enllà d’un Pacte d’Estat que no dona solucions reals al 
problema de les violències masclistes 

 Que continuem i continuarem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és 
responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix. 

 Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les 
pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la transformació de la feminitat i 
de la masculinitat. 

 Que la autodefensa feminista dona seguretat física i emocional, és creativa, i és una forma eficaç 
per fer front a les violències masclistes de forma individual i col·lectiva. 

 Que les dones teixim xarxes i que sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les 
organitzacions feministes som referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, 
l’equitat, la pau i la sostenibilitat. I per això estem amb totes les dones que arreu del món 
compartim la mateixa lluita. 

 Que els països només seran veritablement lliures si les dones vivim sense violències masclistes. 

 Que els moviments feministes som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones 
no hi ha revolució. 

 
Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i l’autodefensa feminista, 
diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures: 
 
PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA. 
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PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES. 
PERQUÈ ENS VOLEM VIVES; 
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, AUTODEFENSA FEMINISTA 
ENS VOLEM VIVES, LLIURES I REBELS!!!!!!! 
JUNTES SOM MÉS FORTES!!!! 
ELS CARRERS SERAN SEMPRE NOSTRES!!!! 
 
Catalunya, 25 novembre 2017 
 
* CGT ENSENYAMENT 
PUBLICAT ORIGINALMENT AL SEU WEB:  
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5002   

 
EL NOU PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE 

L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ 
SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA NO ÉS PROU GARANTISTA 
 
El 30 d’abril de 2015 el Ple de la 
Diputació de Barcelona aprovà el 
Pla d’igualtat de Gènere de la 
Corporació, document en el qual 
s’especifiquen les mesures a portar 
a terme dins de la pròpia 
organització per tal de corregir 
injustícies i discriminacions que les 
dones i les persones LGTBI+ 
patim/pateixen en contextos 
laborals, i en especial situacions 
d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere. 

En concret, les mesures del Pla d’Igualtat de Gènere proposades per a l’any 2017 per eradicar aquests 
tipus de violències patriarcals que s’exergeixen sobre aquelles persones que trenquem/trenquen els rols 
de gènere, que trequem/trenquen el binarisme, que posem/posen en dubte l’hegemonia del mascle, 
que introduïm/introdueixen línies difoses sobre la masculinitat/feminitat… van ser: 

 Mesura 9.1. Elaborar un protocol per prevenir, detectar i identificar situacions d’assetjaments 
sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexuals [Àrea responsable: Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies]; i 

 Mesura 9.2. Difondre el protocol per prevenir, detectar i identificar situacions d’assetjaments 
sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexual [Àrea responsable: Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies]. 

Igualment, la Llei Orgànica 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, d’àmbit català, 
obliga els organismes públics a: 

 aprovar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe 

(Art. 18) i disposar d’aquest instrument, com a molt tard, l’agost de 2017; 

 adoptar mesures específiques, negociades amb la representació legal del personal treballador, 

per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe; i 

 promoure condicions de treball que evitin aquests tipus d’assetjament (Art. 33). 

http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5002
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Ara bé, tenint en compte que les situacions d’assetjament suposen una greu vulneració dels drets 
laborals i dels drets a la llibertat del personal treballador; que, a més, estan tipificades com a delictes en 
el nou Codi penal (Art. 172 ter, de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal); i que  l’empresariat té l’obligació, segons la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, de vetllar perquè l’entorn laboral sigui 
saludable i lliure de tot tipus de violències, la Secció Sindical de CGT de la Diputació de Barcelona va 
presentar una instància, amb data del 16 de juny de 2016, interpel·lant la Presidència de la Corporació 
per tal que el protocol de prevenció i abordatge d’aquestes tipologies d’assetjaments pogués estar 
consensuat, negociat i aprovat abans dels terminis imposats per llei (agost del 2017). 

Aquesta fita de comptar amb aquest instrument amb 
anterioritat als límits temporats fixats per la pròpia norma 
d’àmbit català (Llei 17/2015) no ha estat possible: la Direcció 
de Serveis de Recursos Humans (DSRH) va notificar en la 
Mesa General de Negociació de l’11 d’octubre de 2017 que la 
proposta de protocol lliurat a les Seccions Sindicals per 
correu electrònic, amb data de 22 de setembre de 2017, el 
donava com a definitiu i les Seccions havien d’indicar si 
donaven o no el seu vistiplau. En aquest sentit, les Seccions 
Sindicals de CCOO i UGT es van pronunciar a favor, mentre 
que des de la CGT no vam ratificar el document perquè 
considerem que hi ha algunes línies vermelles. Entre elles, hi 
ha la composició de la Comissió Tècnica d’Investigació (CTI), 
ja que des del nostre punt de vista no garanteix el principi 
d’independència. 

Amb data de 4 de juliol de 2017, la Secció Sindical de CGT va traslladar una sèrie de millores en un dels 
esborranys del protocol proposats des de la DSRH (veure document adjunt). Les propostes més 
rellevants o línies vermelles eren aquelles que feien referencia a l’àmbit d’aplicació del protocol, els 
requisits que es poden demanar a les empreses contractades per part de la Diputació de Barcelona, la 
calendarització de la política preventiva de la Corporació, el termini temporal que hauria de tenir la CTI 
per a emetre un informe, la reiteració de la conducta assetjadora i la falsa denúncia. 

Algunes de les propostes, és cert, han estat incorporades per la DSRH, però la composició de la CTI és 
un escull infranquejable, un requisit indispensable per a la Secció Sindical de la CGT. Compara: 

Composició actual de la CTI Proposta de la Secció Sindical de la CGT 

 Un tècnic o tècnica de prevenció de riscos 
laborals de l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals (OPRL). 

 Una tècnica o tècnic de l’OPRL amb expertesa en 
temes d’igualtat de gènere.   

 Una o un jurista de la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans (DSRH), que a més farà les 
funcions de secretària o secretari. 

 A proposta de la part social, un expert o una 
experta en temes d’igualtat de gènere. 

 

 2 persones figures tècniques siguin proposades 
per a l’organització: una amb expertesa en 
prevenció de riscos laborals (amb especialitat de 
Tècnic/a Superior en PRL amb especialitat en 
psicosociologia) i una altra amb expertesa en 
gènere (amb titulació específica en aquest 
àmbit); 

 2 figures tècniques que siguin proposades per la 
part social: una amb expertesa en prevenció de 
riscos laborals (amb especialitat de Tècnic/a 
Superior en PRL amb especialitat en 
psicosociologia) i una altra amb expertesa en 
gènere (amb titulació específica en aquest 
àmbit); i  

 La figura jurídica que provingui de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i 
ostenti les funcions de secretaria. 

 No paritària 
 No Independent 
 Expertesa 
 Nombre parell 

 Paritària 
 Independència 
 Expertesa 
 Nombre senar (1 amb vot qualitatiu) 
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A més, aquesta composició de la CTI, no paritària i que no garanteix el principi d’independència, és un 
mal precedent per a quan es negociï l’actualització del protocol d’assetjament laboral. Sí, un mal 
precendent! 
 
*SECRETARIA DE GÈNERE DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
NOTA INFORMATIVA DIFOSA EL 16 D’OCTUBRE DE 2017 

 

CONCENTRACIÓ A CAN SERRA EL DIJOUS 30 DE NOVEMBRE. 
COMUNICAT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS DE LA 

CGT I DE CCOO 
 
A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona, 
 
En compliment del mandat de l'Assemblea general de treballadors i treballadores celebrada el 
proppassat dia 19 de setembre, i davant l'evident manca de voluntat de la Diputació d'arribar a acords 
a la Mesa General de Negociació per a assegurar els nostres drets i condicions de treball posats en 
qüestió arran de l'informe de la Sindicatura de Comptes del mes de juliol, les Seccions Sindicals de la CGT 
i de CCOO CONVOQUEM:  
 
CONCENTRACIÓ DAVANT DE CAN SERRA (Rbla. de Catalunya, 126) EL DIJOUS DIA 30 DE NOVEMBRE A 
LES 11h AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE CORPORATIU DE LA DIPUTACIÓ 
 
Fem una crida a difondre aquesta convocatòria i a 
participar-hi de forma activa. Per la qual cosa, cridem 
a tota la plantilla a fer un esforç per ser-hi, a més del 
personal dels centres de treball propers (que poden 
aprofitar la mitja hora de l'esmorzar).  
 
Us animem a fer i a portar aquell dia cartells, 
pancartes, xiulets i qualsevol altre estri que considereu 
oportú per a fer sentir la nostra veu i indignació als 
polítics de la Diputació. 
 
Per a més informació sobre la situació actual, us 
adjuntem els comunicats difosos recentment per les 
nostres Seccions Sindicals (Veure documents 
adjunts1). 
 
El dia 30 de novembre manifestarem la nostra 
determinació en deixar ben clar als polítics que ELS 
NOSTRES DRETS I CONDICIONS DE TREBALL NO SE 
SUSPENEN: Els defensarem per garantir-los i millorar-
los. Fem-ho entre tots i totes!  
 
Us emplacem, així mateix, a restar atents i atentes a altres futures convocatòries. Salut! 
 
*SECCIONS SINDICALS DE LA CGT I DE CCOO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
COMUNICAT DIFÓS EL 14 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
                                                 
1 Disponibles a: https://cgtdiba.wordpress.com/2017/11/14/concentracio-a-can-serra-el-dijous-30-de-novembre-comunicat-
conjunt-de-les-seccions-sindicals-de-la-cgt-i-de-ccoo/  

https://cgtdiba.wordpress.com/2017/11/14/concentracio-a-can-serra-el-dijous-30-de-novembre-comunicat-conjunt-de-les-seccions-sindicals-de-la-cgt-i-de-ccoo/
https://cgtdiba.wordpress.com/2017/11/14/concentracio-a-can-serra-el-dijous-30-de-novembre-comunicat-conjunt-de-les-seccions-sindicals-de-la-cgt-i-de-ccoo/
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LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA NEGOCIACIÓ 

COL·LECTIVA 
 
La prevenció de riscos laborals encara es troba, en termes generals, poc present a la negociació 
col·lectiva malgrat que pot jugar un gran paper com a complementària i subsidiària del marc legal 
existent, probablement degut a la manca d’una veritable cultura preventiva. Aquesta Corporació no és 
una excepció. La normativa reguladora, de forma resumida, queda recollida en els paràgrafs que 
segueixen. 
 
El “Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público”, a l’art. 37 (matèries objecte de negociació) diu “j) Las que así se 
establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales”. 
 
En el “Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención”, diu a l’art. 5 (procediment), apartat 1, que “a partir de la información obtenida sobre la 
organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo 
existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de 
los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a 
continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos 
técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión 
sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 
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A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la 
información recibida de los trabajadores sobre los aspectos 
señalados”. 
 
El mateix RD a l’art. 6.2 diu que “sin perjuicio de lo señalado en el 
apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial 
con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en 
particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos 
que integran el proceso productivo”. 
 
Així doncs, la metodologia d’avaluació dels riscos laborals i els 
supòsits de revisió serien objecte de negociació.  
 
D’altra banda, el mateix RD 39/1997, a la disposició addicional 
setena diu que “en la negociación colectiva o mediante los acuerdos 
a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los 

Trabajadores, podrán establecerse criterios para la determinación de los medios personales y materiales de 
los servicios de prevención propios, del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario 
para llevar a cabo actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño 
de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores 
y de su distribución en la misma, así como en materia de planificación de la actividad preventiva y para la 
formación en materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención”. 
 
Per tant, els criteris per determinar els mitjans personals i materials dels SPP, els criteris per dur a terme 
la planificació de l’activitat preventiva i la formació en matèria preventiva, així com el model de com 
s’organitza la prevenció, serien també objecte de negociació. 
 
L’art. 35.4 de la “Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales” permet negociar 
formes de participació quan diu que “no obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios 
colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que 
se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios 
trabajadores. 
 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, 
del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los 
Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se 
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de 
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados 
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por 
órganos específicos”. 
 
Pel que fa a la integració de la coordinació empresarial trobem referències a l’art. 11 del “Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales”, quan diu que 
“sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la 
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normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran 
medios de coordinación cualesquiera de los siguientes: 
 

a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en 
su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 
d) La impartición de instrucciones. 
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de 
procedimientos o protocolos de actuación. 
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventives”. 

 
També la disposició addicional segona d’aquest RD diu que “de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los convenios colectivos podrán incluir 
disposiciones sobre las materias reguladas en este real decreto, en particular en aspectos tales como la 
información a los trabajadores y sus representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y 
servicios o la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación y fomento de las medidas de 
prevención y protección adoptades”. 
 
La negociació col·lectiva permet obtenir instruments (acords, convenis,...) més dúctils que les lleis atesa 
la seva major proximitat als centres de treball i cal saber aprofitar la seva força vinculant que genera 
drets i obligacions relacionats amb el treball. 
 
*MAR ARCE DÍAZ, VÍCTOR GARCIA BECHER I JAUME GARGANTÉ QUERALT 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
ALGUNS NÚMEROS A PARTIR DE LES “DADES DEFINITIVES” 

DE SEGUIMENT DE LA VAGA GENERAL DEL 3-O COMPUTADES 
PER LA DIBA 

 

Hem fet alguns números a partir de les “dades definitives” de 
seguiment de la Vaga General del 3-O que ens va facilitar al 
Comitè de Vaga el Servei de Relacions Col·lectives de la Diputació 
en data 19 d’octubre. Sobre la confusió deliberada generada per 
la pròpia Diputació al voltant d’aquesta convocatòria de vaga i 
l’anomenada “aturada cívica” promoguda a corre-cuita a partir 
del vespre de l’1 d’octubre pels sindicats integrants de la “Taula 
per la democràcia” i per la pròpia Diba, podeu consultar el nostre 
comunicat  difós el 9 d’octubre (http://bit.ly/2xGBmdD), així com 
l’escrit que vam adreçar dies abans al Diputat d’Hisenda, Joan 
Carles Garcia Cañizares (http://bit.ly/2z0olNc), reprovant la seva 
actuació i la de la corporació. Així mateix, podeu fer un cop d’ull 
també al comunicat fet públic posteriorment per la CGT de 
Catalunya (http://bit.ly/2zmlRvQ), el contingut del qual 
compartim. 
 
Del comunicat esmentat inicialment, val la pena recordar i 
reproduir íntegrament el següent fragment: 

http://bit.ly/2xGBmdD
http://bit.ly/2z0olNc
http://bit.ly/2zmlRvQ
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 El dia 3 d’octubre hi havia una convocatòria de VAGA GENERAL a tota Catalunya en tots els sectors econòmics, 

formalitzada legalment per la CGT de Catalunya el 21 de setembre, i amb serveis mínims dictats per l’autoritat 
laboral. Aquesta establia, doncs, un marc legal per a què tots els treballadors i treballadores que volguessin es 
poguessin absentar aquell dia del seu lloc de treball i sortir al carrer a protestar. 

 

 L’anomenada “aturada cívica” promoguda per altres organitzacions sindicals, que no havien formalitzat cap 
preavís de vaga, constitueix una figura jurídica inexistent, que va ser instrumentada a corre-cuita els dies 1 i 2 
d’octubre per tal de buidar de contingut social la jornada de vaga convocada pel sindicalisme alternatiu i 
invisibilitzar els convocants de la mateixa. 

 

 L’actuació de la Diputació de Barcelona durant els dies 2, 3 i 4 d’octubre en relació a la convocatòria de vaga general 
és altament irregular, i des de la CGT la reprovem de forma absoluta. Aquesta constitueix, des del nostre punt de 
vista, una clara vulneració de drets fonamentals (en concret, el dret de vaga i el dret a la llibertat sindical) i, en 
aquest sentit, ens reservem el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes. 

 

 En la mesura en què aquesta actuació, segons el nostre parer, té a veure amb una decisió personal del Diputat 
d’Hisenda, sr. Garcia Cañizares, des de la nostra Secció Sindical considerem adequat reclamar que aquesta 
persona renunciï a la seva condició de Diputat provincial. Si no fos així, considerem que la Presidenta de la 
Diputació, sra. Mercè Conesa i Pagès, l’hauria de cessar del seu càrrec de Diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació. 

 
De les dades a les quals hem tingut accés hem considerat interessants els següents percentatges: 
 
En primer lloc, les i els qui NO TREBALLEN el 3-O: Seria el percentatge d’empleats i empleades que no 
va venir a treballar aquell dia, sigui perquè es van agafar permisos abans o (Cañizares mediante) 
després, perquè van fer vaga pròpiament, o perquè han estat computats per l'empresa com a "aturada 
cívica" (els que han demanat de recuperar les hores). 
 
En segon lloc, les i els ABSENTS el 3-O (siguin computats com a Vaga o "Aturada"): Seria el percentatge 
de l’agregat de gent que no va venir a treballar perquè van fer vaga, o bé perquè han estat computats 
per l’empresa com a "aturada" (s’exclou d’aquí els que l’empresa fa constar com a persones amb permís 
aquell dia, tot i que tenim constància que una part de les mateixes se’l demanen a posteriori, atès que 
Recursos Humans permet fer-ho). 
 
En tercer lloc, les i els computats per la Diba com a VAGA: Seria la gent que van fer vaga pròpiament, és 
a dir, els que no han demanat posteriorment cobrir al dia amb cap permís ni recuperar hores. 
 
En tots els percentatges anteriors no es té en compte la gent que li tocava fer serveis mínims. 
 
Algunes coses a destacar de les xifres a les quals hem tingut accés: 
 
LES I ELS QUI NO TREBALLEN 
 
De 3.860 persones possibles (suma de les assignades teòricament als diferents orgànics), el 3-O només 
es presenten a treballar 1.478. Això vol dir, descomptant els serveis mínims, que un 70,2% de la plantilla 
(prop de tres quartes parts) no acudeix al lloc de treball aquell dia, la qual cosa suposa una incidència 
força alta (és a dir, la Diputació en cap cas funciona el 3-O com un dia "normal"). Aquesta és molt alta a 
totes les Àrees, i en mitjana, especialment a Atenció a les persones (el 81,7% de la plantilla no acudeix a 
treballar), Desenvolupament Local (76,5%) i Cultura, Educació i Esports (73,4%). 
 
D'un total de 137 orgànics n'hi ha fins a 113 (un 82,5% del total) en els quals la meitat o més del personal 
no es presenta a treballar el 3-O. D'aquests, en 53 (38,7% de tots els orgànics) no es presenten a 
treballar tres quartes parts de la plantilla, i en 6 (4,4% de tots els orgànics) no es presenta a treballar 
ningú. Aquests orgànics on hi va tenir incidència total el 3-O (ningú no hi va treballar) són: Gerència, 
Direcció de Serveis de Formació, Servei de Comerç Urbà, Oficina de Mercats i Fires Locals, Gerència de 
Serveis d'Educació, i Servei d’Urbanisme. 
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LES I ELS ABSENTS 
 

Si considerem estrictament els absents per vaga o "aturada", tal com els 
ha computat l'empresa (és a dir, excloent les persones amb permís), ens 
trobem 1.182 persones absents de la feina el 3-O. Això suposa un 
"seguiment" d'un 33,5% en total, descomptant els serveis mínims. És a 
dir, una tercera part de la plantilla. De fet, aquesta és la dada que 
entenem que es podria prendre, en realitat, com a seguiment aproximat 
de la jornada de vaga, atesa la distorsió a la baixa posterior de les xifres 
induïda per la irregular i reprovable intervenció d’en Garcia Cañizares i 
dels Serveis de Recursos Humans. Tot i que aquí hi ha gent (fins a 739 
persones) que no li descompten el dia perquè recuperaran les hores 
(computats com a "aturada" per la Diba), cal tenir en compte que 
aquestes persones s'acullen a aquesta opció només després de la pròpia 
jornada de vaga (a partir de la circular cañizárica del dia 4).    
 
Per Àrees, els percentatges més alts d'absents en el sentit que hem dit 
correspondrien a Desenvolupament Local (57,2%), Cultura, Educació i 

Esports (45,6%), i Territori i Sostenibilitat (40,7%). Dels 137 orgànics n'hi ha fins a 43 (un 31,4% del total) 
amb la meitat o més de la plantilla absent el 3-O. I d'aquests, 16 orgànics (11,7% del total) amb tres 
quartes parts de la mateixa absents, i 2 (1,5% del total) amb tota la plantilla absent.  
 
LES I ELS VAGUISTES 
 
Si considerem els computats estrictament com a vaguistes per l'empresa, és a dir, els absents (sense 
permís) del seu lloc de treball el 3-O que no han demanat posteriorment recuperar hores i, per tant, 
se'ls hi descompta el dia, ens trobem 443 persones, que suposaria un seguiment d'un 12,5% en total, 
descomptant els serveis mínims. 
Tot i que el percentatge és força 
més reduït que en els apartats 
anteriors cal tenir en compte que, 
fins i tot malgrat tota la distorsió 
motivada per la intervenció 
cañizárica, aquest seria el major 
seguiment que hem tingut a la 
Diba en una vaga convocada en 
solitari per la CGT, almenys de les 
que tenim memòria. 
 
Per Àrees, el seguiment més alt en 
aquests termes seria, en mitjana, 
a Desenvolupament Local (21,1%), 
Territori i Sostenibilitat (16,4%), i a 
Cultura, Educació i Esports 
(14,6%). Per orgànics, destaquen: 
Gerència (100%), Serveis de Disseny i Innovació de la Formació (60%), Servei d'Urbanisme (58,3%), i la 
Gerència de Serveis de Residència d'Estada Temporal i Respir (50%). De fet, aquests quatre serien els 
únics orgànics en els quals, sempre segons els còmputs de l'empresa, la meitat de la plantilla o més 
haurien fet vaga en sentit estricte. 
 
*SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ATURADA NACIONAL: FOMENT DE LA INDEFENSIÓ 
 

La decisió del Govern d'obligar el conjunt dels empleats públics2 a recuperar les hores no treballades 
corresponents al dia 3 d'octubre demostra, tal com vam criticar de bon principi, que l'única decisió 
responsable era secundar la convocatòria legal de vaga i no pas invocar la inexistent figura de l'aturada 
de país. 
 
El passat dia 3 d'octubre, Catalunya va viure una jornada de vaga general en resposta a la convocatòria 
dels sindicats CGT, Intersindical-CSC, IAC, Ustec i COS que va comptar, addicionalment, amb el suport 

d'altres organitzacions sindicals. En paral·lel, però, i generant 
una confusió extrema entre els treballadors i les treballadores 
del país, els sindicats majoritaris CCOO i UGT i altres 
organitzacions -incloent-hi les patronals PIMEC I CECOT- es 
desmarcaven d'aquesta convocatòria i feien una crida a 
participar en una jornada “d'aturada de país”. 
 
Tal i com vam explicar en el seu moment mitjançant aquest 
article (http://bit.ly/2A3NKpA), el concepte d'aturada de país 
invocat per les grans centrals sindicals i recolzat pel Govern de 
la Generalitat és una construcció retòrica sense traducció 

legal. No existeix res al nostre ordenament jurídic equivalent a una aturada de país i, per tant, fer una 
crida a participar-hi com es va fer no podia ser cap altra cosa que condemnar els treballadors i les 
treballadores a la indefensió, lluny de la seguretat jurídica que atorgava la convocatòria legal de vaga 
dels sindicats esmentats. 
 
La millor prova de la vacuïtat de l'operació és l'anunci traslladat pel Govern de la Generalitat a més de 
200.000 empleats públics de l'obligació de recuperar les hores deixades de treballar el 3 d'octubre, 
malgrat la pròpia web de personal de la Generalitat va anunciar que no es descomptaria del salari les 
absències amb motiu de la participació a l'aturada de país. 
 
QUÈ SE N'HA QUEDAT DE L'ATURADA DE PAÍS? 
 
L'exercici de confusió provocat per l'anunci de l'aturada de país ha estat majúscul. Molts treballadors i 
treballadores no van exercir el seu legítim dret de vaga pensant que les seves empreses i l'Administració 
participaven de l'aturada i que, per tant, no se'ls descomptaria del salari la part corresponent a la 
jornada, com és preceptiu en cas de vaga general. I han estat moltes les empreses que, de forma 
manifestament il·legal, han aprofitat el desconcert provocat per imposar sancions als treballadors que 
van fer vaga (http://bit.ly/2xFgMKk) argumentant que aquesta no estava legalment convocada. Una 
absoluta falsedat, doncs la convocatòria realitzada pel sindicalisme alternatiu va complir amb tots els 
requisits legals i no va ser ni ha estat posteriorment objecte d'impugnació. 
 
RETÒRICA I IRRESPONSABILITAT 
 
Atenent a les conseqüències de la convocatòria d'una aturada de país que només va servir per afeblir i 
generar incertesa al conjunt de la classe treballadora de Catalunya que estava legalment cridada a 
participar d'una vaga general, resulta legítim i lícit reprovar l'actitud dels sindicats majoritaris de negar-
se a donar suport a la iniciativa del sindicalisme alternatiu i pretendre abocar els seus afiliats i seguidors 
a una situació sense empara legal i al marge de l'especial grau de protecció que la legislació atorga al 
dret de vaga. 
 

                                                 
2 Es refereix als empleats públics de la Generalitat de Catalunya.  

http://bit.ly/2A3NKpA
http://bit.ly/2xFgMKk
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A Catalunya, diguin el que diguin CCOO, UGT o el propi Govern de la Generalitat, el passat 3 d'octubre es 
va celebrar una jornada de vaga general i la participació dels treballadors i les treballadores no pot 
comportar cap altra conseqüència que no sigui el corresponent descompte a la seva nòmina. 
 
Malauradament, les organitzacions sindicals que es van desmarcar de la convocatòria oferint una 
alternativa mancada de legitimitat van atemptar de forma imprudent contra el dret de vaga, afectant la 
credibilitat de l'acció sindical i actuant, una vegada més, d'esquena als interessos dels treballadors i les 
treballadores. 
 
*COL·LECTIU RONDA 
ARTICLE PUBLICAT ORIGINALMENT AL SEU WEB:  
https://www.cronda.coop/Actualitat/Articles/Aturada-nacional-foment-de-la-indefensio  

 

CINC ANYS DEL CAS MERCURI. PERSONES CONDEMNADES 
TREBALLANT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
La sentència 10/2015 del Tribunal superior de Justícia de Catalunya condemna per delicte de tràfic 
d’influències en el procés de selecció d’un lloc directiu a l’ajuntament de Montcada i Reixach, a Daniel 
Fernández González, a Manuel Bustos Garrido entre altres,  a 4 anys, 6 mesos i 1 dia d’inhabilitació 
especial per a treballar o càrrec electe, en el cas de Daniel 
Fernández a les Corts Generals i en el cas de Manuel 
Bustos en l’administració local, a més d’un any i 4 mesos 
de presó i 60.000€ de multa i en Manuel Bustos està 
acusat en altres peces del cas Mercuri pendents de 
sentència. 
 
Ja sabíem que la diputació de Barcelona  era  i és una 
agència de col·locació per ex-càrrecs electes, que per 
diferents causes han deixar de ser-ho i els han col·locat 
com a assessors, personal eventual o personal directiu, 
però no s’havia donat el cas de persones condemnades 
com el cas de Daniel Fernández que està treballant a la 
Gerència de Biblioteques de la diputació de Barcelona, Manuel Bustos que manté una situació 
administrativa de servei actiu tot i que està de baixa i cal afegir en Xavier Izquierdo que treballa a la 
direcció de serveis d’Edificació i Logística que conjuntament amb Manel Bustos està acusat en la peça 30 
del cas Mercuri pels delictes de tràfic d’influències, prevaricació i malversació de cabals públics per la 
retirada de multes al fill del ex-alcalde. 
 
Exigim una revisió d’aquestes relacions laborals i com a Diputació de Barcelona es replantegi i eviti que 
persones condemnades o acusades, processades i pendents de sentència per casos de corrupció, 
tinguin aixopluc a la Corporació. 
 
*JORDI CANFEU GRÀCIA 

 

L’ANTONI FOGUÉ CONTINUA A LA DIPUTACIÓ 
 
Antoni Fogué, l’ex-president de la Diputació de Barcelona encara continua entre nosaltres, a la 
Diputació de Barcelona. Va ser president de la Diputació de Barcelona des de el 2.008 fins al 2.011, pel 
PSC, substituint a Celestino Corbacho, quan aquest va ser nomenat ministre de treball, aquell ministre 
que deia que la crisi s’acabava en dos mesos. Després va continuar com a regidor a l’ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet i va passar a ser alcalde en substitució de Bartomeu Muñoz, detingut per 

https://www.cronda.coop/Actualitat/Articles/Aturada-nacional-foment-de-la-indefensio


 14 

l’operació del cas Pretòria en l’any 2.009. A partir de les eleccions municipals del 2011 va ser nomenat 
vici-president quart de la Diputació de Barcelona, malgrat estar en el govern de la Diputació CiU amb 
coalició amb el PP. 

 
L’any 2.015 deixa la política i demana la reincorporació a la plaça 
que tenia al mateix ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
al que se reincorpora el dia 15 de juliol, com a Cap de Medi 
Ambient i Consum. Amb data 30 de juliol se li concedeix una 
suspensió de contracte amb dret a reserva de lloc de treball, 
d’acord amb el conveni laboral del mateix ajuntament. El seu pas 
per l’ajuntament es de 15 dies, que possiblement va començar 
gaudint de les vacances, doncs no va ser vist al seu lloc de treball 
aquests dies. Amb data de 1 d’agost del 2015 el Sr. Antoni Fogué 
passa a prestar els seus serveis a la plantilla de la Diputació de 
Barcelona per un període de dos anys com a tècnic superior, 
però amb un sou, segons el digital Gramenet2.0, de 90.000 
euros. Te un despatx just al costat de la presidenta de la 

Diputació, a Can Serra, i demana el règim de comptabilitat per a exercir de professor a l’escola 
d’infermeria. Tampoc va ser vist amb molta assiduïtat al seu lloc de treball. 
 
El Sr. Antoni Fogué no figura a cap de les bosses de treball actives en aquest moment a la Diputació de 
Barcelona. Des de la secció sindical de la CGT de Diputació de Barcelona es va demanar, a l’octubre del 
2.015, la situació en que es trobava a la Diputació de Barcelona, doncs no constava que hages accedit a 
traves d’un procés selectiu. Encara esperem la resposta per part de la Diputació. Tampoc podia estar en 
comissió de serveis, doncs no tenia la condició de funcionari de carrera a l’ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet. Sembla que l’Oficina Antifrau ha demanat informació a la Diputació per aquesta 
contractació. 
 
Amb data 3 de maig del 2.017 la Diputació a nomenat el Sr. Antoni Fogué com a personal eventual , es a 
dir assessor, amb nivell retributiu N2 (5.410,72 euros mensual bruts, 14 mensualitats per any). 
Continuarà. 
 
*LLIBERT CATALÀ 

 
MIGRANTS I REFUGIADES A CATALUNYA. DEL VOLEM ACOLLIR 

A LA NEGLIGÈNCIA INSTITUCIONAL 
 

Ja fa temps que les persones demandants 
d’asil a Catalunya han alertat de les 
dificultats que afronten en el procés 
anomenat d’acollida. Els discursos de 
benvinguda cap a les persones refugiades 
xoquen amb una realitat més dura que 
passa per l’abandonament, el control, la 
infantilització i la falta de comprensió de 
moltes de les realitats i situacions de les 
persones que demanen asil. Sense oblidar 
les moltes que queden fora del procés 

perquè se les considera immigrants econòmiques, el que crea una divisió entre les persones que migren; 
reforça el poder dels estats europeus a decidir qui té dret o no a migrar; invisibilitza conflictes i en 
visibilitza d’altres; i amaga l’origen de la necessitat econòmica de migrar sovint associada a processos de 
colonialisme. Davant d’aquesta realitat i de l’insignificant nombre de reubicacions en relació a les 
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necessitats reals, les administracions catalanes es limiten a executar el programa estatal que, no només 
és insuficient sinó que, com veurem més avall, dificulta l’acollida real de les persones que sol·liciten asil. 
 
Diferents organitzacions que lluiten en el dia a dia de les persones migrants i refugiades denuncien 
situacions concretes de tracte inadequat als recursos d’acollida existents a Catalunya. La resposta que 
obtenen és sempre posar la pilota en una altra teulada. Quan aquestes organitzacions fan denúncia 
pública, les “nostres” institucions es senten ofeses i recorden que el programa és estatal. Ni un intent 
de desobediència. 
 
SENSE SOSTRE ENTRE LES PERSONES REFUGIADES 
 
La primera dificultat amb que topen les persones que sol·liciten asil és la falta de suport durant el 
període previ a l’entrada en el programa estatal d’acollida. Si bé les persones que arriben via 
reubicacions entren directament al programa, la majoria arriben per mitjans propis, i des de que es 
sol·licita l’asil fins que s’entra en el programa poden passar entre 2 i 4 mesos, o fins i tot més, durant els 
quals la majoria no reben cap suport. 
 
El servei municipal d’atenció a migrants i refugiats, el SAIER, les deriva cap a recursos municipals de 
sense sostre. En declaracions de Jaume Asens a La Directa afirma que: “El nostre objectiu és generar 
recursos pont per a evitar que el refugiat s’acabi derivant als recursos per a la resta de gent en risc 
d’exclusió”, però la realitat és que l’únic que reben del SAIER moltes persones recent arribades és un 
mapa amb els albergs per a sense sostre que estan saturats. Tenen tres opcions: el de Zona Franca, el de 
Sarrià o el de Nou Barris, però tots ells estan saturats i tanquen les portes deixant a desenes de 
persones fora, entre elles alguns dels sol·licitants d’asil. “Proveu demà, potser teniu més sort”, és el que 
diu un dels treballadors del centre de Sarrià a les persones que no han aconseguit una plaça. La situació 
s’agreuja quan es tracta de famílies amb infants. Per una banda, els albergs no són, ni de lluny, llocs 
apropiats per que la canalla tingui els mínims necessaris per fer una vida digna; per altra banda, la 
normativa diu que els nens i nenes no poden restar sense sostre. Hem conegut diversos casos en què, 
per “garantir aquest dret dels infants” s’ha donat allotjament provisional a la mare i als menors i s’ha 
deixat al carrer al pare. 
 
Així, Barcelona que s’anomena ciutat d’acollida i que té un pla ciutat refugi no garanteix, no ja un 
habitatge, sinó un “sostre” en un alberg a les persones que han demanat asil a la ciutat, com tampoc al 
total de persones sense sostre. Diverses persones han passat setmanes dormint al carrer abans de 
poder accedir a un recurs públic o contactar amb grups autogestionats que els han ajudat a trobar on 
viure. Per a les que han demanat asil i escolten els discurs de “benvinguts refugiats” se’ls fa difícil de 
comprendre. 
 
CONTROL I INFANTILITZACIÓ ALS CENTRES DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA 
 
El Programa estatal d’acollida preveu l’acollida en 3 fases, la primera de les quals es realitza en pisos o 
centres gestionats per ONGs. Sovint en aquests centres s’infantilitza les persones refugiades, ja que no 
es té en compte la seva autonomia i capacitat de decisió, les seves trajectòries vitals, les seves 
necessitats... Es prohibeixen les visites externes, se’ls controla l’alimentació - tot i que se n’ha detectat 
de caducada entre la que subministra algun centre - , la vestimenta o en què gasten els seus recursos. 
Les cases d’acollida semblen, a la pràctica, cases de colònies on la persona refugiada perd tota decisió 
sobre la seva vida. A més, els proposen programes de reinserció laboral que no estan ajustats a les seves 
formacions i experiències, sovint amb un biaix de gènere que aboca les dones a la neteja i els homes a 
fer-se mecànics o cambrers, amb propostes de pràctiques no remunerades que són el primer esglaó cap 
a l’explotació laboral. 
 
Un altre dels problemes amb que es troben les persones refugiades és la targeta vermella que reben 
quan els retiren el passaport. La primera targeta vermella dóna dret a la residència però no al treball i al 
cap de sis mesos és substituïda per una segona targeta que permet treballar legalment. No obstant, 
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amb aquesta targeta, a més de tenir restringida la llibertat de moviment, és difícil fer una vida 
normalitzada, ja que molts organismes, tant públics com privats, no coneixen o desconfien del 
document. Com que el document, que no té format de NIE sinó que és una simple cartolina amb una 
fotografia enganxada, és desconegut, es fa difícil obrir una compte bancària, adquirir una línia 
telefònica, tenir un contracte de treball o ser atès a la sanitat pública. A més, la targeta es revisa cada sis 
mesos per ser renovada o retirada, de manera que es viu amb una incertesa constant. 
 
A la situació de precarietat vital que viuen les persones sol·licitants d’asil, s’afegeix la gran dificultat per 
trobar una feina i, com hem dit, disposar de la targeta vermella no representa cap ajuda. Així i tot, hi ha 
gent que aconsegueix tirar endavant autoexplotant-se com autònom. El problema afegit que es troben 
aquestes persones és que, quan s’acaba la targeta, perden també el seu permís per treballar i, per tant, 
les seves possibilitats de tirar endavant. 
 
Resumint, des del punt de vista laboral, qui sol·licita asil pot acabar passant a ser com qualsevol altre 
immigrant sense papers amb l’absoluta falta de drets que legalitza la llei d’estrangeria. 
 
El pas de la primera a la segona fase, al cap de sis mesos de l’ingrés al programa, és també un dels 
moments més difícils perquè implica haver d’accedir al mercat privat de lloguer. Encara que es compti 
amb suport econòmic del Programa, és una tasca gairebé impossible. Per una banda, les ajudes 
econòmiques són les mateixes arreu de l’estat tot i les diferències de preus dels habitatges. I d’altra 
banda, el programa no dóna un aval que garanteixi al llogater el pagament de les mensualitats de 
lloguer, el que fa molt difícil poder accedir a un pis en un mercat immobiliari molt competitiu i racista. 
 
QUIN MODEL ENS ESPERA? 
 
En un moment de quotes incompletes (de les 17.337 persones que l’estat espanyol havia de d’acollir, 
només n’ha arribat el 12%); de denúncies de les condicions de refugi i d’incertesa sobre com s’abordarà 
el tema a Catalunya si s’arriba a un estat independent - es parla de l’elaboració d’una llei pròpia 
d’estrangeria, que anomenaran llei de ciutadania, i una altra de protecció internacional, en el marc de les 
lleis europees -, cal plantejar-se quin model ens espera. 
 
Les polítiques de quotes de la Comissió Europea i la legislació i protecció d’asil dels països del centre i 
nord d’Europa – amb més ajudes, tot i que estan patint retallades i augmentant les denegacions de 
reconeixement d’asil- no són cap referent on emmirallar-se. Són part del marc europeu d’exclusió 
d’entrada i d’expulsió de les persones de països empobrits que va començar amb els Acords de 
Schengen de 1985, la construcció de les tanques de Ceuta i Melilla als anys 90, l’aprovació de les lleis 
d’estrangeria que han creat els Centres d’Internament d’Estrangers i els dispositius de deportació; així 
com del creixement de les polítiques de control 
fronterer, de seguretat i de cooperació amb 
països del sud per a l’externalització de les 
fronteres. 
 
Formen part, doncs, del sistema de tancament 
de fronteres en un model pervers que separa 
entre les categories de “refugiades” (amb drets, 
però no tots, perquè tenen limitada la llibertat 
de moviment amb la prohibició d’anar al país 
d’origen, el que impedeix veure durant molts anys a familiars o amistats) i de “migrants” (sense drets i 
amb unes possibilitats molt limitades d’accedir als permisos de residència i de treball, quedant relegades 
a viure en la clandestinitat durant molts anys, l’explotació laboral i el risc de ser deportades). 
 
Ni el model europeu ni l’espanyol serveixen perquè no hi hauria d’haver un estatut jurídic diferenciat 
entre les persones segons el seu origen; no hi hauria d’haver cap llei d’estrangeria ni de ciutadania (que 
és només un eufemisme per establir diferències de drets), ni cap dels dispositius creats per aquestes 
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lleis, com els CIEs o les deportacions. Tothom hauria de tenir igualtat de drets i llibertat de moviment, i 
el refugi hauria de ser una mesura de protecció social per a les persones recent arribades, sense estar 
vinculada a cap regulació jurídica de ciutadania, i sempre respectant la llibertat de les persones i els seus 
projectes de vida. 
 
Al tancar aquest article ens assabentem de que el 25 d’octubre s’ha desallotjat “La Tomaquera”, una 
casa ocupada on persones migrants i refugiades s’han estat autoorganitzant durant un any pel dret a 
l’habitatge que els nega el sistema d’acollida que ja hem explicat. 
 
La tomaquera, situada al carrer Albert Llanas del Carmel, és un edifici de la SAREB, el “banco malo” que 
agrupa els actius immobiliaris tòxics dels bancs endeutats i rescatats amb els diners de totes. Des de la 
recuperació del mercat immobiliari – la nova bombolla -, la SAREB ha incrementat els seus beneficis de 
maner espectacular. Només en el primer semestre de 2017 ha ingressat 1.710 milions d’euros, un 21% 
d’increment respecte al mateix període de 2016. 
 
L’odre ha estat executada pels Mossos d’esquadra. En el moment polític que estem vivint tenim una 
nova demostració de que els Mossos no són aquest cos que “defensa el poble” que ens vol presentar 
l’independentisme institucional. Nosaltres sabem de la seva missió repressiva de les lluites i qualsevol 
tipus de dissidència. Per molt que es jugui a la confusió això no ha canviat, la repressió més dura cau 
sobre la classe treballadora; en aquest cas la més empobrida i vulnerable. 
 
Però la lluita no s’atura i qui no vulgui entendre que les migrants estan aquí per quedar-se igual que van 
fer les nostres àvies, es trobarà amb la nostra resposta, igual de contundent que contra la repressió de 
l’estat. 
 
*ENSORREM FRONTERES 

PUBLICAT ORIGINALMENT AL WEB DE CGT CATALUNYA: 
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12656  
 
 

NAUFRAGI LLIBERTARI? CONTRADICCIONS I LLUITES 
 

He sentit diverses veus que parlen de les contradiccions del moviment llibertari, especialment per 
aquestes latituds. Personalment, no les negaré. La vida, en si mateixa, ens aboca a contradiccions. 
Bàsicament perquè la realitat massa sovint és la que és i no pas la que voldríem que fos. En 
conseqüència, prendre una actitud activa davant la vida, davant la realitat com a tal, ens porta a tenir-ne 

de contradiccions. I no crec que sigui una cosa 
dramàtica sinó la simple conseqüència d’estar ben 
vius i de no ser simples espectadors d’aquesta 
realitat. Miro d’il·lustrar-ho a partir de situacions que 
he viscut. I estic segur que molta altra gent en podria 
esmentar unes quantes més. 
 
A finals dels anys 1980’s i inicis dels 1990’s milers de 
joves vam adoptar una actitud activa de 
desobediència de l’estat, de les seves lleis per 
mostrar un rebuig radical al militarisme i al segrest 
d’una època de la teva vida que significava el Servei 
Militar Obligatori. La “mili”, que en dèiem. Milers vam 
acabar amb condemnes de presó (i centenars hi van 

entrar) i també milers inhabilitats. Les detencions i empresonaments preventius també havien sigut 
freqüents en certs moments i a certs llocs de l’estat, entre d’altres a Barcelona.  Doncs bé, la nostra 
aposta no estava exempta de contradiccions i en gran mesura n’érem conscients. Sabíem que en cas de 

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12656
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guanyar (i volíem que la nostra lluita guanyés) corríem el risc que la victòria fos parcial i servís per 
justificar un exèrcit professional, com així ha passat. Un model militar que ja aleshores s’anava imposant 
en altres estats capitalistes i que ara és dominat als estats europeus. Li estàvem fent el joc? Desobeint, 
practicant la insubmissió, també preteníem qüestionar el règim, el valor i sentit de les lleis, l’estat en sí 
mateix. Ara sabem que el resultat de tot plegat va quedar-se a mig camí i que, en certa mesura, qui 
pretenia un cert disseny de l’exèrcit espanyol segurament va poder aprofitar la nostra lluita. Amb tot, 
segueixo pensant que la lluita per la insubmissió va ser 
un dels moviments socials més rellevants d’aquell estat 
espanyol on, sota les majories absolutes del PSOE i la 
destrucció de les lluites veïnals i obreres del final del 
franquisme, ben poca cosa es movia. 
 
El relleu a la insubmissió el va prendre el moviment 
okupa de la segona meitat dels anys 1990s. Seguint el fil 
de l’acció directa col·lectiva, va suposar un atac tant a la 
propietat privada com a la cultura del “consens 
democràtic” (que en el fons volia dir no qüestionar el 
poder). Vam reivindicar que el dret a utilitzar les coses, 
el seu “valor d’ús”, anava per davant de la seva 
propietat quan no es feien servir. I vam reclamar també 
que érem la població, organitzada col·lectivament en 
moviments socials, qui tenia la capacitat de valorar les 
seves necessitats i emprendre accions oportunes per a 
resoldre-les. Al marge de les institucions. Com que vivíem (i vivim) en una societat desigual i amb 
explotació i opressió, fer-ho implicava activar conflictes. Violentàvem l’acumulació privada d’immobles i 
l’especulació urbanística. I teníem clar que a la repressió responíem amb més conflicte (allò de 
“desalojos son disturbios”). Sabíem que ser conseqüents amb aquesta aposta política comportava patir 
repressió, tant en forma de desallotjaments i agressions policials com judicial. Per fer-li front ens vam 
haver de posar a la defensiva i entrar en dinàmiques de resistència i de resposta antirrepressiva. Judicis i 
més judicis, desallotjaments i més desallotjaments. Identificacions. Detencions. I així, setmana rere 
setmana. La contradicció era clara, ser com érem ens impedia fer allò que volíem fer i ser: crear espais 
de contrapoder col·lectius, a l’estat i al capital. Alguns/es vam optar per resoldre aquesta contradicció 
suavitzant el discurs, les formes i els objectius. Una de les cares més conegudes d’aquest sector ara és 
alcaldessa de Barcelona. Potser, fins i tot, la nostra radicalitat els va fer el joc, deixant-los un espai de 
moviment i permetent-los ser-ne les cares amables tot descafeïnant objectius. En tot cas, de nou vam 
haver de gestionar i prendre posicions enmig de contradiccions. 
 
Aquestes setmanes el món llibertari ens movem en un altre escenari contradictori. N’hem parlat i hem 
vist diversos posicionaments al respecte, tant col·lectius com de veus referencials. Per tant, no entraré a 
destriar els diferents arguments. Tothom tenim clar que es tracta de pensar com existim com a 
llibertaris en un escenari on fins ara hem sigut molt marginals i que no hem condicionat massa. Però a 
molts tampoc se’ns escapa que en aquest context han tornat a aflorar pràctiques desobedients que feia 
temps que no veiem. I posicionar-nos-hi és complicat: entre la voluntat de no entrar en dinàmiques 
transversals i no fer el joc a la (petita) part de la burgesia catalana “sobiranista” i alhora tampoc avalar 
amb passivitat un estat (l’únic que de moment és real, que és l’espanyol) abocat a marxes forçades 
formes cada vegada més autoritàries. O mantenir-se autistes davant reivindicacions plenament 
assumibles per a nosaltres, com l’autodeterminació dels pobles (nosaltres li afegim, no obstant, 
l’autogestió plena). Però tampoc volem caure en acceptacions de coses que mai hem acceptat, com 
governs i parlaments legítims, etc. El debat és necessari. No perdre de vista qui som, què volem i on 
estem és imprescindible. No obstant, no comparteixo algunes visions quasi apocalíptiques sobre com 
s’ha desenvolupat el moviment llibertari en aquesta realitat. No estem naufragant, simplement vivim en 
una realitat convulsa i, al mateix temps, altament estimulant o per dinàmica. Personalment, tendeixo a 
confiar en la intel·ligència col·lectiva i, per tant, en els posicionaments similars de la majoria de les 
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famílies anarquistes i llibertàries catalanes. Tot i que cal estar amatent a les seves conseqüències i saber 
corregir, arribat el cas, les direccions preses. 
 

Com deia, les contradiccions són inherents al fet de viure i, especialment, de 
ser actius i actives individual i col·lectivament. No és una tragèdia, com 
tampoc ho és que dins un mateix espai ideològic tinguem diferents postures 
de com resoldre una situació o escenari concret. De fet, les unanimitats a la 
búlgara recorden més aviat a l’estalinisme. En realitat, l’anarcosindicalisme en 
si mateix vivim i arrosseguem també importants contradiccions que, a data 
d’avui, no hem resolt. Per exemple, diem que volem transformar d’arrel, és a 
dir, radicalment la societat. Però una bona part de la nostra activitat 
quotidiana se centra en resoldre, dins dels marcs que ofereix la legalitat 
actual, situacions laborals concretes. Entrem en aquest joc perquè creiem que 
el dia a dia és important, que les petites conquestes ofereixen una base per 
caminar i perquè, suposo, ens fa por que una actitud massa “ideològica” ens 

allunyi del món real del treball. Un altre exemple: mentre defensem l’acció directa i critiquem el 
sindicalisme de delegació, el dia a dia del sindicat on estic, i amb el qual m’he implicat directament, 
s’articula entorn òrgans de delegació en els centres de treball. Uns òrgans, els comitès d’empresa, 
construïts per l’estat i el sindicalisme de concertació per restar autonomia a la classe treballadora i 
erosionar els seus espais de democràcia, les assemblees. La contradicció és brutal. No ser-hi ens allunya 
de nou dels centres de treball. Ser-hi ens fa córrer el risc d’assimilació al sistema que combatem. Crec 
que, des d’un punt de vista revolucionari, cap de les dues respostes que l’anarcosindicalisme ha donat a 
aquesta problemàtica ha sigut plenament satisfactòria. Per tant, una contradicció que no hem de passar 
per alt i que ens condiciona, també d’arrel, com som els i les anarcosindicalistes. 
 
Posats a triar, possiblement aquest darrer continua sent el repte més important que tenim 
l’anarcosindicalisme o el sindicalisme llibertari. Crec que l’actual conjuntura a Catalunya, amb les seves 
anades i vingudes, no ens ho ha de fer perdre de vista. 
 
*ERMENGOL GASSIOT BALLBÉ, SECRETARI GENERAL DE LA CGT DE CATALUNYA 
PUBLICAT ORIGINALMENT AL SEU BLOG: 
https://lasaldelaterra.wordpress.com/2017/11/10/naufragi-llibertari-sobre-les-contradiccions-de-les-lluites/  

 

 

https://lasaldelaterra.wordpress.com/2017/11/10/naufragi-llibertari-sobre-les-contradiccions-de-les-lluites/
https://29m.sants.org/revifem_la_flama/
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PASSAT PRESENT 

 
“A Catalunya es desencadenà una reacció col·lectivitzadora sense 
direcció central, que més tard tractà de canalitzar i regular el 
decret de col·lectivitzacions i control obrer del 24 d’octubre de 
1936, que fou un compromís entre els diversos sectors obrers i 
polítics que formaven el Govern de la Generalitat, on havien 
entrat la CNT, el PSUC i el POUM, a partir del 26 de setembre, al 
costat d’ERC, ACR i la Unió de Rabassaires. 
 
Sense esperar cap decret, la CNT havia col·lectivitzat 
immediatament els transports públics de Barcelona. Els tramvies i 
els autobusos sortiren al carrer amb la bandera vermella i negra 
pintada a la carrosseria i les sigles CNT-AIT. Era un dels símbols 
més potents de l’hegemonia que els anarcosindicalistes 
semblaven haver aconseguit a la ciutat i a Catalunya. Tranvías de Barcelona Colectivizados es constituí formalment el 
24 de juliol de 1936 a instàncies del Sindicat Únic del Transport de la CNT. Al front dels que confiscaren l’empresa 
estava el company Sánchez, un conductor anarcosindicalista, empresonat arran dels sabotatges de 1934 i sortit de la 
presó amb l’amnistia de febrer de 1936. Fou membre del comitè obrer de control de l’empresa durant tota la guerra. 
 
Tranvías de Barcelona tenia una sola direcció financera, però les seves empreses mantenien una gestió separada. La 
col·lectivització suprimí la direcció financera i els autobusos, els metros i els funiculars tingueren col·lectivitats 
diferents de la dels tramviaires, de manera que el Sindicat Únic del Transport era l’únic nexe entre elles.” 
 
*FRAGMENT DE BALCELLS, ALBERT. "EL CONTROL SINDICAL DELS TRANSPORTS I LES COMUNICACIONS DE 
BARCELONA ENTRE 1930 I 1939", A BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HISTÒRICS, NÚM. XXVI, 2015, 
PÀG. 198. 
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S’ha acabat el bròquil... 
 

 
 
 

Afilia’t i contribueix a construir 
l’ALTERNATIVA SINDICAL  

a la Diputació de Barcelona! 
 
 

 

 
VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES? 

 

CGT Diputació de Barcelona 
Carrer Mallorca 244, 2on 1a 

08080 Barcelona 
 

Ens trobareu al local  
tots els dimarts i dijous al matí 

 
Telf: 934049221 

A/e: cgt@diba.cat 
http://cgtdiba.wordpress.com/ 

https://twitter.com/cgtdiba 
 

 

Delegats i delegades: 
 
Eulàlia Ribó Almoyner (Junta): riboae@diba.cat 
Elena Martínez Albarrilla (Junta): martinezamr@diba.cat  
Héctor Villanueva Vidal (Junta): villanuevavh@diba.cat 
Víctor Garcia Becher (Junta i PRL): garciabv@diba.cat 
Aurora Pulido Vacas (Junta): pulidova@diba.cat 
Feliu Madaula Canadell (Junta): madaulacf@diba.cat 
Josep Garcia Vázquez (LOLS): garciavjm@diba.cat 
Lola Gutiérrez Berengueres (LOLS): gutierrezbd@diba.cat 
Ricardo Soriano Gabarró (LOLS): sorianogr@diba.cat 
Jaume Garganté Queralt (PRL): garganteqj@diba.cat 
Mar Arce Díaz (PRL): arcedm@diba.cat 

 

 
 

Aquest butlletí és l'òrgan d'expressió de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona, però està obert també a la col·laboració de 
tothom. Els articles d'autoria personal estan signats, amb nom i cognoms o bé amb pseudònim. La nostra posició col·lectiva es manifesta en els 

articles o comunicats signats com a Secció Sindical. No compartim necessàriament l'opinió expressada en els articles de les nostres 
col·laboradores. 
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