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DIPUTACIÓ a l’AIRE! 
 

* Butlletí de la Secció Sindical de la CGT *  
 

3a època | Número 18 | 2on Semestre de 2019 
 

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

 
 

90 MOTIUS PER LLUITAR, MANIFESTAR-SE I DIR PROU AL 
PATRIARCAT. AQUEST 25N-2019, SORTIM ALS CARRERS! 

 
#Les dones no morim, ens maten 
#Les filles i els fills de dones, no moren, són criatures assassinades 
 
Hi ha 90 motius per lluitar contra el patriarcat. 
Hi ha 90 motius per sortir als carrers aquest 25 de novembre de 2019. 
 
Hi ha encara més motius per inudar els carrers de color lila, tal i com s’expressa en el Manifest “Davant de les 
violències masclistes, autodefensa feminista” al qual estem adherides com a Secció Sindical de la CGT a la Diputació 
de Barcelona: https://caladona.org/davant-les-violencies-masclistes-autodefensa-feminista/ 
  

Ens veiem a la manifestació convocada: 
Dia: 25 de novembre de 2019 

Hora: 18.30 hores 
Lloc: Jardinets de Gràcia (Barcelona) 

 
I et podeu adherir al manifest “Davant de les violències masclistes, autodefensa feminista”: 

https://caladona.org/davant-les-violencies-masclistes-autodefensa-feminista/ 

 
DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, AUTODEFENSA FEMINISTA 
 
Des de Ca la Dona, els espais i grups feministes Novembre Feminista, Dones x Dones, Xarxa Feminista i les 
organitzacions feministes sota signants donem suport a  totes les iniciatives i accions que s’estan duent a terme 
als nostres carrers, barris, pobles, ciutats… com a resposta a totes les violències masclistes i aquest és el motiu 
d’aquest manifest: al que us podeu adherir. Volem expressar el nostre més enèrgic rebuig davant de les violències 
masclistes i les seves diverses expressions que malauradament ens estan colpejant aquest estiu i alhora aportar 
algunes consideracions. 
 
Volem compartir la nostra indignació per les respostes que es donen des de les institucions públiques tant a nivell 
estatal, com autonòmic i local. Denunciem els sistemàtics incompliments de les seves obligacions en relació a 
prevenció i a educació, les retallades, la insuficiència dels recursos 
existents, la manca de circuits d‘abordatge integral, de formació 
de professionals, el persistent biaix patriarcal de la justícia, la 
tendència de determinats grups polítics a negar les violències 
masclistes que fins i tot arriben al control i a la persecució de treballadores que donen atenció a dones 
supervivents, etc. La situació s’agreuja encara més pel tractament irresponsable, inadequat i victimista d’aquests 
temes en els  mitjans de comunicació. 
 
Les violacions, les agressions sexuals, els assassinats (feminicidis) sigui en grup o individualment, sigui a casa, al 
carrer, a l‘escola, a la feina, a les institucions o a grups religiosos, socials i polítics, no són fets aïllats i responen a un 
mandat patriarcal i basat en les relacions de poder. Els violadors, agressors i assassins són homes, 

https://caladona.org/davant-les-violencies-masclistes-autodefensa-feminista/
https://caladona.org/davant-les-violencies-masclistes-autodefensa-feminista/
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independentment del seu origen, procedència, edat, classe social, nivell acadèmic o de quina sigui la seva relació 
amb les dones. En canvi, el rebuig social i mediàtic que generen les seves violències sí que té en compte tots 
aquests factors. Els homes blancs, europeus, i amb poder socioeconòmic, polític, militar o religiós gaudeixen de la 
impunitat que els dona la seva posició. Les arrels de la violència masclista cal buscar-les i analitzar-les des de la 
perspectiva del poder d’apropiació del cos de les dones per part dels homes, com a conquesta, com a poder i com 
a dominació. 
 
Cal tenir en compte que les violències patriarcals afecten les dones de forma diferent en funció de múltiples 
factors: el racisme, l‘estatus migratori, l‘edat, situació socioeconòmica i familiar (treball assalariat, treball de la llar, 

treball sexual, maternitat o no), diversitat funcional física, 
psíquica o sensorial, orientació sexual, identitat o expressió 
de gènere, etc. Si neguem aquesta diversitat, fem invisibles 
les necessitats específiques que les diverses dones tenen 
davant les violències, tant pel que fa a les respostes com a 
les mesures que permeten prevenir-les. 
 
Repetim que totes les dones han de veure reconeguts tots 
els seus drets. Exigim derogar la llei d’estrangeria de manera 
que totes les dones migrades tinguin garantits els seus drets 
com a persones, incloent-hi drets socials com el dret a la 
salut, al treball i a l‘habitatge, condicions bàsiques perquè 
les dones puguin sortir de relacions abusives i així es  
garanteixi la seva seguretat  jurídica i protecció quan 
denunciïn violències masclistes. 
 
Exigim la responsabilitat política que posi l’accent en la 
prevenció. A vegades les violències masclistes i el rebuig 
social que generen són utilitzades per a enfortir discursos i 
polítiques merament policials i punitives. Aquestes mesures 
no serveixen si no es complementen amb accions per una 
educació afectiva i sexual que posi el focus en canviar el 
model de masculinitat imperant, que inclogui, sense 
estereotips, les diversitats sexuals i les diferents identitats i 
expressions de gènere. Cal formar els nens i les nenes 
contra les masculinitats violentes, possessives i dominants. 

Cal excloure els tòpics de l’amor tòxic-romàntic i cal fer possible el desenvolupament de tot el nostre potencial 
personal. 
 
Demanem que la prevenció de les violències masclistes inclogui sempre un protocol dirigit als homes: com s’han 
de comportar i com han d’expressar les seves relacions basades en el reconeixement personal, en l’empatia, en 
l’afectivitat, en el control de les emocions i de la seva expressió. 
 
En la prevenció de les violències masclistes, els mitjans de comunicació hi tenen una important responsabilitat 
social que obliden quan presenten la informació sobre aquestes violències de manera esbiaixada i insuficient, des 
de la morbositat, el sensacionalisme i sense aprofundir en les seves arrels ni en la forma d’abordar-les. Denunciem 
que sovint els mitjans estigmatitzen determinats agressors i dones agredides pel seu origen o procedència, 
mentre que han minimitzat o invisibilitzat les violències sexuals exercides durant anys en el si d’institucions com 
ara  l’església catòlica. 
 
No callarem i continuarem denunciant i expressant el nostre rebuig a les decisions judicials que revictimitzen i 
neguen sistemàticament la gravetat de les violències masclistes contra les dones, lesbianes i trans. Cridem ben fort 
que la justícia és patriarcal fins a aconseguir canviar-la. 
 
Els moviments feministes, amb les seves diversitats i diferències, des de fa anys, no sense grans dificultats, estem 
treballant perquè  es visibilitzi aquesta  violència estructural. No només ens hem manifestat als carrers, sinó que 
també sempre ens hem esforçat a presentar propostes feministes per al seu abordatge integral, a donar 
respostes, a crear nous espais de suport i informació, etc. 
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Manifestem el nostre rebuig a les recomanacions d’“una política de la por” vers les dones i la seva seguretat, com 
si es tractés d’un estat d’emergència. Creiem que no en podem parlar pel que fa a les violències masclistes. Estem  
en un moment d’autodefensa i alerta feminista davant d’aquestes violències. Les multitudinàries manifestacions 
dels últims 25N o 8M, o la capacitat de resposta al carrer sempre que hi ha una situació de violència masclista, 
dona la mesura del grau d’apoderament de les dones i del seu exercici de les llibertats. 
 
Ens manifestem a favor de l’autodefensa feminista per a contrarestar el missatge de la por que ens volen inocular 
en els nostres cossos, perquè ens voldrien, una altra vegada, submises i tancades en l’àmbit privat. 
 
Hem decidit que mai més no ens sentirem culpables ni avergonyides per la violència rebuda. Som moltes 
soscavant, denunciant i lluitant per a canviar aquest ordre patriarcal, capitalista, racista i colonial. 
 
Ens mantindrem sempre juntes amb les amigues, germanes, mares, filles, amants i veïnes, amb les companyes de 
classe, de feina, amb les companyes de vagó al tren, amb el col·lectiu de dones del poble o del barri. 
 
#Juntes i valentes, fem una xarxa sòlida de sororitat global! 
#Volem caminar segures de dia i de nit! 
#Totes juntes som i serem més fortes! 
#La nostra seguretat és l’autodefensa feminista! 
#La nostra complicitat és la nostra seguretat! 

 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I NOVEMBRE FEMINISTA 

 

SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA: EL PROJECTE ESTRELLA  DE 
LA DIPUTACIÓ L’HAN ESTRELLAT 

 
Des de la secció sindical de la CGT de Tunstall Televida S.L.U., empresa licitadora del SERVEI LOCAL DE 
TELEASSISTÈNCIA ens fan arribar informació sobre la situació a nivell laboral, del què passa dins d’aquesta 
empresa perquè a la Diputació de Barcelona en siguem coneixedors/es: 

 

 Sexisme i desigualtats: L’únic departament on es cobren incentius de productivitat,  és el que està 

composat 100% per homes (departament tècnic instal·lador). Tot i existir una Comissió d’Igualtat i un Pla 

d’Igualtat no es fan efectives millores equitatives tot i que el del departament de coordinació de zona 

(actualment composat per un 90% per dones) porti anys intentant millorar les seves condicions 

econòmiques ja que ha de disposar de titulació superior i realitzar tasques de més responsabilitat. 

 

 Protocol de maltractament abandonat: Un dels projectes 

estrella del Teleassistència, “Protocol d’Actuació en 

situacions de maltractament a persones grans”, premiat en 

varies ocasions, ha estat sense referent des de Abril fins a 

Octubre ressentint d’aquesta manera la seva funcionalitat i 

finalitat. A part, tot aquest temps la comissió tècnica que 

revisa el protocol no ha mantingut les reunions mensuals 

pertinents.  

 

 Càstig en l’ús de permisos retribuïts o baixes laborals: Quan 

un/a treballador/a fa ús d’un permís retribuït segons 

conveni o es troba en situació de baixa laboral, no es 

contempla com a tota una jornada treballada alhora de fer el càlcul anual d’hores sinó que se li resta una 

part. Per exemple, un/a treballador/a que te una jornada laboral de 8 hores per cada dia que es troba en 

una d’aquestes situacions se li computa com a 7,67 hores treballades en el seu còmput anual d’hores i no 

les 8 totals.  
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 Sobrecarrega de feina: La major part dels departaments han estat assumint més càrrega de treball sense 

rebre cap tipus d’incentiu i és habitual no cobrir períodes de baixes llargues. Alguns exemples son: 

o S'ha estat onze mesos sense una Supervisora de Coordinació provocant que dues supervisores 
carreguin amb la feina de tres.  

o Una supervisora d’Unitat Mòbil de Diputació Barcelona cobrint el seu departament i el del servei 
de l’Ajuntament de Barcelona durant 3 mesos. 

o El Centre d’Atenció només ha disposat d’una Supervisora durant bona part de l’any enlloc de 
dues. 

 

 Agressions als treballadors: S’han produït agressions i intents d’agressions per part de persones usuàries 

o familiars en visites als domicilis i, encara la empresa no ha aportat cap sistema de seguretat per a 

protegir els/les treballadors/es. Les mesures preses continuen essent insuficients. 

 

 Lipoatròfia i malalties no reconegudes: Existeixen casos de lipoatròfia degut al mal condicionament de 

les instal·lacions en la central del servei.  També es van donant casos de disfonies i altres problemes de 

salut relacionades amb aquestes condicions que no són  reconegudes com a malalties laborals. 

 

 Preus pel terra: El projecte estrella de la Diputació de Barcelona es licita de tal manera que  el cost del 

servei te un valor molt elevat en el resultat de l’adjudicació. D’aquesta manera, l’empresa licitadora 

aconsegueix baixar tant el cost del servei gràcies a la precarietat laboral i suposa un servei de menys 

qualitat. 

 

 T’agrada conduir? Tot el departament de coordinació utilitza el vehicle propi rebent un preu al quilòmetre 

irrisori i sense tenir plus de perillositat.   

 

 Temps regalat: Els/les coordinadors/es que realitzen visites domiciliàries no els entra en la seva jornada 

laboral el desplaçament des de casa seva a la primera visita, quan des del 2005 fins al 2014 si que es 

reconeixia.  

 

Amb tot això volem fer explícit que el personal que treballa en el Teleassistència ha anat perdent certes condicions 

laborals durant aquests anys. Aquest fet, juntament amb els canvis socio-econòmics actuals, fa que les 

treballadors i treballadors se sentin mal remunerats en la seva majoria i que amb el salari que reben tinguin 

dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques  

 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 

 

TRANS* O LA REVOLUCIÓ DELS COSSOS I EL SEU IMPACTE EN LA 
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 
“Siempre quise ser a la vez hombre y mujer para incorporar a mi ser, dentro de mi ser, las partes más fuertes y más 
ricas de mi madre y de mi padre  -para distribuir valles y montañas por mi cuerpo de la misma manera que la tierra 

se reparte en colinas y cumbres”. (pàg. 143)1 
 

Audre Lorde 
 
Cada vegada se sent parlar més de les persones transsexuals i transgènere (trans*). Cada vegada hi ha més mitjans 
de comunicació que parlen de les persones trans*. Hem de dir que, aquesta revolució dels cossos ho transforma 
tot i ha vingut per quedar-se. Aquesta revolta de cossos dissidents que interpel·len i qüestionen 
l’heterocispatriarcat i el binarisme de sexe, ens obliguen a replantejar-nos tant els nostres àmbits relacionals 
personals, com l’àmbit de les relacions laborals i professionals. En aquest sentit, val la pena parar atenció en el 

                                                 
1 Lorde, Audre (2009). Zami. Una biomitografía. Una nueva forma de escribir mi nombre.  Ed. Las Horas: Madrid (1982). 
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possible impacte d’aquestes persones -que capgiren l’ordre social amb la seva existència i la seva presència- en la 
gestió de les plantilles de les organitzacions. 
 
Així, doncs, ens hem de preguntar: el fenomen trans* té una incidència directa (o no) en la gestió de Recursos 
Humans? 
 
Per aproximar-nos a la resposta, abans, anem a presentar algunes conductes  força habituals i anem a identificar si 
suposen (o no) una discriminació vers les persones trans*, si vulneren alguna llei o si, fins i tot, es pot considerar 
una delicte: 
 

CONDUCTA 
DISCRIMINACIÓ? 

IL·LEGALITAT? 
DELICTE? 

 Negar l’existència de persones trans*... ... ÉS TRANS*FÒBIA 

 Obligar les persones trans* a encasellar-se en la categoria “dona” 
o “home”... 

... ÉS TRANS*FÒBIA 

... ÉS UNA IL·LEGALITAT 

 Obligar una persona trans* a fer servir el bany del gènere no 
sentit... 

... ÉS TRANS*FÒBIA 
 

 Obligar una persona trans* a fer servir un vestuari del gènere no 
sentit... 

... ÉS TRANS*FÒBIA 
 

 Nomenar les persones trans* pel seu nom no sentit... ... ÉS TRANS*FÒBIA 

 Mantenir el nom no sentit d’una persona trans* en el correu 
electrònic indicant causes tècniques... 

... ÉS TRANS*FOBIA 

 Canviar de lloc de feina a una persona trans*, sense el seu 
consentiment, per fer-la menys visible... 

... ÉS TRANS*FÒBIA 
 

 Xafardejar sobre els cossos i les pràctiques sexuals de les persones 
trans*... 

... ÉS TRANS*FÒBIA 
 

 Fer servir paraules ofensives per referir-se a persones trans*... ... ÉS TRANS*FÒBIA 
... ÉS DELICTE 

 Recollir dades sociodemogràfiques desagregant només per les 
categories “dona” o “home”... 

... ÉS INTERSEXUALFÒBIA 

... ÉS TRANS*FÒBIA 

... ÉS UNA IL·LEGALITAT 

 Recollir les dades de la plantilla només fent servir les categories 
“dona” i “home”... 

... ÉS INTERSEXUALFÒBIA 

... ÉS TRANS*FÒBIA 

... ÉS UNA IL·LEGALITAT 

 
Bé, suposem que després de llegir el llistat i veure... que totes aquestes conductes impliquen (1) que s’està 
discriminant directament les persones trans*, (2) que en 
alguns casos s’estan vulnerant  drets reconeguts en lleis  que 
volen protegir-les d’una societat binària heterocispatriarcal  i 
(3) que altres directament són delicte..., ha quedat clar que 
són conductes INTOLERABLES que s’han d’erradicar. 
 
També cal dir que algunes d’aquestes conductes intolerables, 
execrables, violentes... són més freqüents quan la persona 
transita des d’un cos masculí cap a un cos femení (male to 
female). És a dir, la transició cap a un cos femení està més 
estigmatitzada i és causa de major burla, i situacions 
d’assetjament i de violència que quan la transició es fa des 
d’un cos femení cap a un masculí (female to male). En aquest 
sentit, en l’imaginari col·lectiu les dones trans* s’associen 
professionalment amb treballadores sexuals i han estat 
assassinades més dones que d’homes trans*. El patriarcat que menysté les dones i la feminitat es torna a 
manifestar en el fenomen trans*. 
 
#El fenòmen trans* ho transforma tot 
#El fenòmen trans* ha vingut per quedar-se 
 
En tot cas, pel que fa a la gestió de la plantilla, es posa de manifest la necessitat de disposar a la Diputació de 
Barcelona d’instruments: 
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1. Per a la contractació i acollida de persones trans*; 
2. Per preparar el personal treballador quan en una unitat, secció, departament... hi ha un company o una 

companya que vol fer o està en un procés de transició de gènere (passing); 
3. Per desnaturalitzar conductes intolerables, assetjadores i violentes cap a les persones trans* dins dels 

equips i de l’organització en el seu conjunt; i 
4. Per a una professionalització del personal per a què vegi l’impacte del fenomen trans* i de la normativa 

legal vigent en les seves tasques i funcions (p. e. desagregar les dades de la plantilla i les dades 
sociodemogràfiques territorials en les caselles “dona” , “home”, “persona no binària”, “no contesta”). 

 
En breu, s’haurà d’elaborar i NEGOCIAR a la Diputació de Barcelona el II Pla d’igualtat de gèneres  i seria una molt 
bona oportunitat per eixamplar la mirada i incloure aquestes mesures que per tal de garantir, tal i com ja han fet 
altres administracions públiques com l’Ajuntament de Barcelona, els drets de les persones trans* en entorns 

laborals i professionals.  
 
Algunes de les mesures passaran necessàriament per una 
formació de tota la plantilla, però no només, ja que: 
 

 Si trobes que hi ha conceptes i paraules que no entens, és 
evident que necessites una formació en igualtat de 
gèneres (cap persona neix ensenyada). 

 Si consideres que titllar algunes de les conductes citades 
prèviament com trans*fòbes és molt exagerat, es posa en 
evidència que necessites una formació general en igualtat 
de gèneres i una formació específica en normativa. 

 Si practiques algunes de les conductes citades 
anteriorment, necessites una trans*formació personal 
profunda. 

 
#La revolució serà trans*feminista o no serà 
 
En tot cas, és obligació de la Diputació de Barcelona, com a organització, garantir entorns laborals segurs, 
saludables i lliures de discriminacions per a tot el personal (incloent les persones trans*) i la qüestió i fenomen 
trans* la interpel·la. Per tant, també cal que la Diputació de Barcelona es trans*formi i es posi a remar. 
 
Barcelona, 4 de novembre de 2019 
 
* SECRETARIA DE GÈNERE DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

CUANDO DESPERTÓ, EL INTERINO TODAVÍA ESTABA ALLÍ  
(VERSIÓ 2019) 

 
(Homenatge a Augusto Monterroso, i al pas del temps...)  
 
Són moltes. Són molts. Els dinosaures de la interinitat.  
 
Amb vides gens interines, han vist passar els anys i han acumulat carregues de vida, gens interines en tots els 
casos.  
 
Viuen envoltats de fills gens interins, trampegen amb hipoteques gens interines, amb famílies que creixen i molts 
comencen a pentinar canes fixes, indefinides, absolutament funcionàries i burocràtiques.  
 
Els acompanya el convenciment que el sentit comú s’hauria d’imposar, per permetre que tothom pugui tirar 
endavant.  
 
Potser, però,  serà millor no despertar. 
  
* UN DINOSAURE 
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INTERINES EN LLUITA: LA NOSTRA POSICIÓ 
 

Després de conèixer el detall de la convocatòria de 
PAMO que va presentar la Diba durant la primavera, les 
interines i els interins de la Diba ens vam mobilitzar atès 
que a aquestes bases no es valorava de forma suficient 
l’experiència i solvència del personal interí demostrada 
al llarg de molts anys a la Diputació. La determinació i les 
mobilitzacions van aconseguir aturar una convocatòria 
injusta. L’abús de l'ocupació temporal ha dut a que en 
aquesta Diputació la temporalitat afecti actualment al 
voltant d'una tercera part de la plantilla. En aquest 
moment no estem soles, les interines i els interins de 
nombroses administracions públiques de Catalunya i de 
l’Estat s’estan mobilitzant en relació a la precarietat 
laboral i el frau de llei que han estat patint durant 
aquests anys. 

 
El passat 17 d’octubre es va fer públic l'informe de l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), en relació a les mesures per combatre l'abús en els nomenaments successius de personal estatutari interí. 
Aquest document reconeix l'existència d'abús per part de les administracions a l’Estat espanyol i adverteix que els 
processos de selecció convocats, sense sanció ni indemnització, no poden ser la solució. Malgrat que és molt difícil 
que hi hagi un reconeixement automàtic de la fixesa un cop hi hagi la sentència del TJUE sobre el cas, l’advocada 
general sí que s’obre la porta a “un procés restringit ordenat on participi qui ha patit l’abús de la temporalitat” 
però aquests concursos de mèrits dependran de qui contracta. Per això és important seguir mobilitzades. 
 
La posició de CGT-Diba és clara: s’ha comès un abús de l’interinatge per part de l’administració i ha de ser aquesta 
la que resolgui de forma extraordinària una situació que no 
hem provocat les treballadores i treballadors. Per això des de 
la CGT insistim en: 
 

 La paralització dels processos selectius per a la 
provisió de places de la plantilla de funcionaris/àries 
de la Diputació incloses en l’Oferta Pública 
d’Ocupació per a l’any 2017, en el marc del procés de 
consolidació de l’ocupació temporal establert en el 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

 

 L'anul·lació del decret d'aprovació de les bases de la 
resta de processos de selecció que afectin a places 
ocupades per persones en abús de temporalitat fins 
a que no es publiqui la sentència del TJUE, més 
concretament, les Bases generals dels processos 
selectius per a la provisió de places de la plantilla de 
funcionaris/àries de la Diputació incloses en l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2016 i 2017, i les Bases 
específiques dels processos selectius per a la provisió 
de places de la plantilla de funcionaris/àries de la 
Diputació de Barcelona incloses en l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2016. 

 

 Que no es convoquin concursos de trasllat ni cap altre procés que posi en risc els llocs de treball 
d'aquest personal. 

 

 Que es negociï amb la representació sindical un procés de regularització intern del personal interí en 
situació d'abús. 
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Cal seguir lluitant, la mobilització és el camí per aconseguir eliminar la temporalitat abusiva a la Diputació. 
 
* COMISSIÓ D’AFILIADES I SIMPATITZANTS INTERINES DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 

ACTUALITAT INTERINA: NO VOLEM PRIVILEGIS, VOLEM JUSTÍCIA 
 

PER UNA SOLUCIÓ JUSTA A LA SITUACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ 
 
A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona, i especialment al seu personal interí 
 
Companyes, companys,  
 
El proppassat 30 de juliol la Junta de Personal va adreçar a tothom un correu massiu tot fent públic el 
posicionament d'aquest òrgan unitari de representació en relació a la qüestió de les bases dels PAMO 2016-2017 i 
la situació del personal interí de llarga durada a la Diputació. Aquest pronunciament va ser impulsat a proposta 
dels delegats i delegades de la CGT, tot i que, és just puntualitzar-ho també, si hagués estat per nosaltres, el 
contingut del mateix hauria estat un altre.  
 
En qualsevol cas, ara que ha passat el període estival, i que s'inicia realment el nou cicle polític i sindical a la 
Diputació, després dels recents períodes electorals i la constitució del nou equip de govern, considerem oportú 
difondre públicament el present escrit. Ho fem per a que tothom ho tingui clar, també de cara a la propera 
constitució de la nova Mesa General de Negociació d'aquesta corporació, la qual entenem que s'hauria de produir 

durant les properes setmanes. El que diem en el present escrit 
no és substancialment diferent al que ja hem dit en comunicats 
anteriors (per exemple, en el del 9 de juliol, en el qual 
convocàrem concentració davant Can Serra amb motiu del Ple 
de constitució de la Diputació: http://bit.ly/2m01hvw), però ens 
sembla necessari tornar-ho a reiterar en el moment actual.  
 
Des de la CGT donem ple suport a les reivindicacions del 
col·lectiu de personal interí de llarga durada pel que fa a la 
consecució de la seva estabilitat laboral, i considerem que 
aquest és un dels principals assumptes que ha de resoldre la 
Diputació en aquest nou mandat que comença. No és 
admissible acceptar sens més que una situació extraordinària 

de precarietat laboral persistent originada per decisions polítiques alienes a la voluntat dels treballadors i les 
treballadores (la congelació durant una dècada de les ofertes públiques) sigui passada per alt sense resoldre les 
seves conseqüències també de forma extraordinària. Les companyes i companys interins mereixen que sigui 
atesa la seva demanda d'estabilitat laboral. Més ben dit, mereixem que sigui atesa la nostra demanda, mitjançant 
una solució justa, que reconegui la nostra experiència i la nostra vàlua, demostrada durant tots aquests anys al 
servei d’aquesta administració, sostenint l’activitat de la mateixa. 
 
Totes les administracions de l'Estat espanyol són corresponsables de l'actual atzucac, i especialment el personal 
polític que les ha dirigit, en no haver posat en cap moment en qüestió durant tots aquests anys unes decisions 
que clarament vulneraven la pròpia normativa de la funció pública, com tampoc els efectes de les mateixes. És 
hora, doncs, de deixar d'amagar el cap sota l'ala i fer efectiva una solució. Els polítics de tots els colors, a totes les 
administracions de Catalunya i de l’Estat haurien de prendre consciència que estem davant d’una situació 
potencialment molt conflictiva, amb centenars de milers de persones que es juguen el seu lloc de treball, i que 
no s’estaran de braços creuats, sens més, esperant a veure com els tiren al carrer. 
 
En el moment en què escrivim això ignorem si a aquesta solució hi podrà contribuir una eventual resolució del 
TJUE, que molts companys i companyes fa mesos que estan esperant, jurisprudència que es pugui generar 
properament o algun canvi legislatiu. El que sí tenim clar és que dependrà en gran mesura de voluntats polítiques 
(també de la dels polítics de la Diputació), atès que –al contrari del que alguns no es cansen d’anar dient-- estem 
davant d’un conflicte polític i no simplement jurídic o legal, i que allò que contribuirà a condicionar aquestes 
voluntats no serà altra cosa que l'organització i la mobilització massiva del col·lectiu d’interines en pro dels seus 

http://bit.ly/2m01hvw
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drets. Aquesta  mobilització, tingueu-ho clar, és i serà necessària, i en absència de la mateixa difícilment s’assolirà, 
ni a la Diputació ni enlloc, una resolució positiva del conflicte, en interès de les treballadores afectades. Des de la 
CGT estenem la mà a totes les companyes i companys interins per a fer juntes aquest camí de lluita. Convidem a 
sumar-se i participar en el mateix també a la resta de treballadores i treballadors de la Diputació, és a dir, al 
personal funcionari, al qual cridem a solidaritzar-se amb les mobilitzacions i accions  que el personal interí 
decideixi fer. 
 
Ho hem cridat cent, mil cops, i ho seguirem cridant: No volem privilegis, volem justícia!  
 
VOLEM UNA SOLUCIÓ JUSTA A LA SITUACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ! 
 
Salut! 
 
(Comunicat difós el 18 de setembre del 2019) 
 
UN ACLARIMENT SOBRE LA "NOTA CONJUNTA" ENVIADA AVUI PER L'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I 
SERVEIS INTERNS 
 
Companyes, companys, 
 
Us enviem aquest breu escrit, ja que algunes i alguns de 
vosaltres ens heu demanat com és que no apareix la CGT en la 
"Nota conjunta de la corporació i les seccions sindicals de CCOO, 
UGT i I-CSC sobre l’execució de les ofertes públiques de la 
Diputació de Barcelona (Pla Actuació en Matèria d’Ocupació –
PAMO-)" que s'ha enviat durant aquest matí a tota la plantilla 
des de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 
 
En primer lloc, fer-vos saber que, òbviament, la nostra Secció 
Sindical era coneixedora del contingut de la mateixa, almenys 
en la seva versió inicial, així com de la voluntat de RRHH de 
donar-hi difusió com un escrit conjunt amb la representació 
sindical, cosa que des de la CGT hem valorat i hem preferit 
refusar, atès que entenem que la nostra funció no és subscriure comunicacions conjuntes amb la part patronal, ni 
sobre aquesta matèria ni sobre cap altra, ni fer-ho es correspon tampoc amb la nostra forma d’entendre l’acció 
sindical. També pel fet que no s’hi fa referència a demandes que hem fet a la corporació en relació a aquest tema 
amb posterioritat a la decisió presa el mes de maig per l’anterior Diputat de paralitzar l’execució de les bases dels 
PAMO 2016-2017 (una decisió, recordem, motivada per la mobilització del personal afectat). Així ho vam 
comunicar a totes les parts implicades via e-mail abans d'ahir, en els següents termes: 
 
"Des de la CGT considerem que no hem de subscriure una nota com aquesta, més enllà del seu contingut concret (que 
ens sembla benintencionat, però insuficient), i que qualsevol comunicació que hagi de fer la nostra Secció Sindical en 
relació a aquesta qüestió la farem nosaltres pels nostres mitjans, en nom propi, fent ús del dret d'informació que ens 
confereix la llei. Òbviament, no ens oposem a què l'Àrea o la DSRH comuniqui allò que desitgi als treballadors i les 
treballadores, (...) 
 
Pel que fa al contingut de l'escrit, i sense entrar massa en detall, (...) fer notar (...) que en el primer paràgraf es remet a 
una decisió ("compromís") pres per l'anterior Diputat el passat mes de maig, però en cap moment es manifesta cap 
posició sobre les demandes posteriors a aquesta data realitzades per la nostra Secció Sindical (en concret, les del 
nostre escrit registrat el 24/10/2019: http://bit.ly/2PXTATV). (...) 
 
Dit això, manifestem també que valorem de forma positiva la voluntat expressada en la proposta (...) d'esperar a 
disposar de la Sentència definitiva del TJUE abans d'encetar la negociació sobre aquesta qüestió, la solució de la qual, 
des del nostre punt de vista, hauria de passar per un procés de regularització intern del personal interí en situació 
d'abús. Més enllà d'això, us remetem a l'escrit de sol·licitud referenciat anteriorment, del qual encara no hem rebut 
resposta per part de la corporació." 
 
Esperem que això us resolgui els dubtes que ens heu estat fent arribar. 
 

http://bit.ly/2PXTATV
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Salut 
 
(Comunicat difós el 7 de novembre del 2019) 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA: OBJECTIUS 
ACONSEGUITS? 

 
Bon dia ex companys de CCOO,  
 
PREÀMBUL  
 
Amb el comiat de l’actual gerent, aprofito per recordar-vos, per si la memòria us traeix, a on érem els treballadors 
d’aquest Organisme i on som ara, gràcies a la vostra gestió com a Delegats sindicals de CCOO, del que ens dèieu 
ser “representants dels treballadors”, i amb el resultat 
evident que s’ha vist i s’està veient, ben bé podríem dir 
que això era una utopia, doncs sense desmerèixer 
l’increment econòmic que han/hem tingut alguns 
treballadors de les oficines perifèriques, l’únic que s’ha 
aconseguit amb tota la mobilització que hi va haver l’any 
2018, la resta de companys d’aquest Organisme han 
quedat decebuts, desenganyats, de la vostra enganyosa 
gestió de portar-nos a la INTEGRACIÓ de la Diputació. 
 
PACTE DE PAU SOCIAL 
 
Lluny queden aquells discursos, aquelles paraules d’alguns 
de vosaltres, que no cal dir noms que tots ja sabem de qui 
eren, quan deia: “o tots o ningú”, no signarem res que no 
estem “tots” ficats al sac; l’objectiu que estan buscant els “de dalt” es desfer la Secció sindical d’aquest 
Organisme, perquè així no els incomodem, no els toquem els nassos,  etc. etc. i això és el que realment ha succeït i 
el que heu fet: 
 
Vàreu signar el 9 de juliol de 2018, un “pacte de pau social”, on ens marginàveu al Ramón Ruiz i a mi de la Secció 
sindical, perquè érem i continuem sent crítics amb tota la vostra gestió i perquè us incomodàvem, tant a vosaltres 
com “els de dalt”, fins i tot portant denúncies al Jutjat Contenciós Administratiu, i que no van poder avançar, per 
falta de recolzament de la Junta de Personal, on llavors tenia majoria la representació dels Delegats de CCOO, i 
això sí, ens vàreu fer saber puntualment, que no molestéssim més al personal “col·locat” als llocs de confiança i 
molt menys als polítics de la Diputació, enviant-los e-mails on, en un d’ells s’informava al recent nomenat President 
de la Diputació, la falta de seguretat a les oficines. Ara teniu la poca vergonya d’enviar un comunicat denunciant 
l’agressió d’un company a l’oficina de Manresa? 
 
COMIAT DE LA GERENT 
 
En el comunicat d’acomiadament de la Gerent, diu això:  ...posada en funcionament del Pla de Seguretat de 
l’ORGT, entre d’altres fites aconseguides?  No us sembla que tot això és una pura fal·làcia i us esteu/s’estan en 
foten de nosaltres, dels companys que estem d’atenció al públic?  
 
COMPANYS GENERALISTES 
 
Els companys anomenats avui “generalistes”, com si fos una “nova categoria professional” que, amb tota la 
mobilització que vàrem tenir l’any 2018, molts d’ells implicats i que hi varen participar, han vist com a resultat de 
tot això, un “0” ZERO en l’augment de la seva nòmina.  
 
PACTE DE PAU SOCIAL, A CANVI DE QUÈ? 
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I reconduint el tema, vàreu signar el “pacte de pau social” a canvi de què? No cal que respongueu, ho saben/sabem 
una gran part del personal d’aquest Organisme.  
 
A la llista de candidats de CCOO de les últimes eleccions sindicals, ja s’evidenciava com s’havia pactat aquesta “pau 
social” i en que havia consistit: en col·locar-vos bé, molts vosaltres, els incondicionals de CCOO, per aquests 
propers 4 anys, i a canvi de què? Doncs de NO continuar amb les mobilitzacions, per aconseguir el que molts 
treballadors d’aquest Organisme volien/volíem, i així no molestar, ni incomodar als “de dalt”, i així ha sigut.  
 
Quasi una puntuació de 10, als gestors i interlocutors de la Diputació que han intervingut per part de 
l’administració a l’haver aconseguit el seu objectiu: desintegrar la Secció sindical de l’Organisme, i alhora vosaltres 
heu aconseguit el vostre objectiu: viure molt bé els propers 4 anys, estant alliberats la majoria de vosaltres, a 
l’haver estat situats en llocs endarrerits de la llista de candidats per CCOO, a les darreres eleccions. I els que no 
estan alliberats, és perquè ja van sortir elegits i si la informació que tinc és correcte, doncs són els representants 
dels treballadors afiliats a CCOO, davant l’ORGT. 
 
HI HA EXCEPCIONS 
 
Bé, s’ha de tenir en compte i fer menció d’aquelles persones que, dels 14 Delegats sindicals que vàrem sortir 
elegits l’any 2016 i que a l’igual que jo, es van apartar del vostre seguiment, manifestant la seva discrepància amb 
vosaltres, per la falta d’honestedat.  
 
MAI MÉS HI HAURÀ UNA NOVA MOBILITZACIÓ TANT IMPORTANT, COM LA QUE HI VA HAVER, AL DESEMBRE DE 
2014 (tancada a l’edifici Mestral) I L’ANY 2018 
 
I en tota aquesta mobilització, us recordo que jo també hi vaig ser i participar activament i no me’n penedeixo, 
perquè llavors sí creia que LA UNIÓ DELS TREBALLADORS teníem la força.  
 
HEM PERDUT FORÇA DE REPRESENTACIÓ 
 
Us recordo que abans, quan l’ORGT no estava integrada dins la Diputació, érem 17 representants sindicals, per una 
plantilla de més de 700 treballadors. Ara formem part d’una plantilla de a prop de 5.000 treballadors, amb una 
representació sindical de 29 delegats (els mateixos que abans de la integració del personal de l’ORGT, es veu 
clarament uns dels motius de la pressa per integrar als funcionaris de l’ORGT). Sense més comentaris.  
 
ARA, NINGÚ VETLLA PELS NOSTRES INTERESSOS 
 
Però hi ara, qui vetlla per nosaltres?, pels treballadors d’aquest Organisme? La Junta de Personal de la Diputació? 
Els Delegats sindicals de CCOO de la Diputació de Barcelona? Els Delegats de Prevenció? Quins? 
 
DIPUTACIÓ de BARCELONA, és una macro-empresa, amb tants fronts oberts, que ara nosaltres, els treballadors 
d’ORGT, som un “no rés” dins Diputació. Els comunicats que es fan en nom de la Junta de Personal, són tan 
descafeïnats.... tan tous...tan versallescos i amb tanta manca de contingut que s’entén que la direcció de la 
Diputació i de l’ORGT estigui molt, però molt, però molt tranquil·la ja que pràcticament ningú pertorba la seva 
feina. Molt cridar de que tal o qual cosa es fa malament, però cridar sense mossegar, no ha fet por mai a ningú. 
 
COMIAT FINAL 
 
Només un comentari més, que per l’edat que tinc, em puc permetre dir-vos: a la llarga, tot surt, tot se sap i el 
temps posa les coses i les persones al seu lloc.  
 
Jo me’n vaig d’aquí pocs mesos, i els únics mals records que m’emportaré d’haver treballat 31 anys en aquest 
Organisme, seran: La intoxicació que vaig patir a l’oficina d’Esparreguera l’any 2010. La infidelitat d’una companya 
a l’oficina d’Esparreguera, que cobrava en efectiu taxes als contribuents i es quedava els diners, i la traïció dels ex-
companys de CCOO.  
 
Per molts anys pugueu viure, essent més nobles i fidels als vostres ideals i al que prediqueu.  

 
* MARIA JOSEP ALABARCE CALDERÓN 
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MANIFEST UNITARI: ATUREM EL PROJECTE DE LLEI DE 
CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
La llei Aragonès afectarà la prestació de serveis de salut, educació i del sector social 
 
El Govern català, amb impuls del Grup Republicà (abans ERC) amb aquesta llei proposa que aquests serveis es 
regeixin per les lleis del mercat i per la lògica de la cerca de benefici sense aturador i no pas tenint en compte les 
necessitats de la ciutadania 
 
Als concursos que convocarà l’administració pública s’hi podran presentar tot 
tipus d’empreses que es veuran obligades a competir entre elles per presentar 
l’oferta més econòmica, fet que degradarà la qualitat dels serveis, que es 
prestaran amb materials de pitjor qualitat i amb plantilles cada vegada més 
precaritzades. 
 
La llei Aragonès permet que es faci negoci amb els nostres drets 
 
Estableix un marc jurídic idoni perquè siguin les empreses privades qui 
gestionin i prestin els serveis públics vinculats directament a garantir drets 
fonamentals. 
 
Es tracta de l’anomenat projecte de la llei de contractes de serveis a les 
persones, coneguda com a Llei Aragonès, una proposta normativa que tots els 
grups parlamentaris -a excepció de la CUP i, més recentment, Catalunya En 
Comú Podem-, estan discutint a la Comissió d’Economia i Hisenda per portar-la 
al Ple del Parlament de Catalunya i aprovar-la entre setembre i l’octubre de 
2019. 
 
Aquesta negociació s’ha estat fent d’esquenes a la ciutadania, amb el propòsit 
de tramitar la llei com més aviat millor i deixar fora del debat polític a les organitzacions i els moviments socials 
afectats, i la societat en el seu conjunt. 
 
Aquesta llei també ens converteix en usuàries captives de determinats serveis 
 
Serveis com el menjador escolar, o les activitats extraescolars i de lleure, també se sotmeten al règim de 
contractació pública, sota aquest paraigua ja no podrem triar lliurement qui ens presta aquests serveis sinó que 
haurem de pagar a una empresa privada concreta que es quedarà aquest servei en règim de monopoli sense que 
hi hagi una política pública que els acompanyi. 
 
La llei Aragonès comporta una precarització laboral intolerable 
 
Les externalitzacions que s’han produït gradualment en els darrers anys i que la Llei Aragonès permetria 
incrementar no només deterioren la qualitat dels serveis bàsics a costa de proporcionar grans beneficis a 
empreses privades, sinó que també acaben afectant greument les condicions laborals de les treballadores i 
treballadors públics. 
 
La incursió de les empreses als serveis bàsics ha comportat, a la pràctica, reiterades congelacions de convenis, 
hores que no ens paguen, contractació per sota de la categoria laboral exigida, jornades eternes, horaris 
canviants, exigència d’una disponibilitat incompatible amb la vida personal, condicions laborals que desgasten a 
les plantilles, cremant a les professionals, destruint als equips de treball, acomiadant aquelles que protesten i, 
fins i tot, patint impagaments continuats dels nostres salaris. 
 
Sindicats, organitzacions i moviments socials del sector social, de l’educació i la salut i d’altres serveis públics 
sumem esforços per aturar la tramitació de la Llei Aragonès. 
 
No permetrem que prosperi una llei que podria ser l’avantsala d’una de les onades privatitzadores més grans que 
haurà patit Catalunya en els darrers anys, ens hi juguem els nostres drets, ens hi juguem l’educació, la sanitat i els 
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serveis socials. No permetrem que ningú faci negoci amb serveis que són necessaris pel desenvolupament de les 
nostres vides. 
 
Rebutgem frontalment la negociació d’aquest projecte de llei i la seva posterior tramitació parlamentària. No hi ha 
cap normativa europea o estatal que obligui a la Generalitat de Catalunya a regular aquests serveis via 
contractació pública, en canvi el Govern ha optat per aquesta opció, fet que demostra la deriva privatitzadora dels 
successius governs de la Generalitat. 
 
Defensem uns serveis públics de qualitat, de titularitat, gestió i provisió 100% pública, amb la participació activa 
d’usuàries i treballadores, com a garantia de drets universals i com a principal motor d’activació econòmica.  
 
SERVEIS D’EDUCACIÓ 
 
Aquest projecte de llei vulnera el dret a l’educació de qualsevol infant, ja que es proposa externalitzar serveis 
educatius en temps lectiu que ara es gestionen de forma directa com són els serveis d’educació especial, 
d’ensenyament preescolar (P3, P4 i P5) o de tutoria. A més, també s’inclouen “serveis escolars diversos”, una 
categoria on caben totes les activitats desenvolupades en l’horari lectiu de les escoles públiques. 
 
La proposta normativa també contempla sotmetre al règim de contractació pública el temps de migdia (menjador 
escolar), les activitats extraescolars i els serveis d’acollida matinal i de tarda; la qual cosa faria que aquests serveis 
que s’haurien de considerar temps educatiu esdevinguin activitats de lucre en temps no lectiu. Això també 

suposarà que serveis que actualment s’han de garantir en el temps 
lectiu (com l’anglès, el francès o la música) s’acabaran prestant en el 
no lectiu. 
 
SERVEIS DE LA SALUT 
 
La Llei Aragonès neix en un context neoliberal on impera el 
capitalisme de lliure mercat, que busca fer desaparèixer l’Estat com a 
regulador de l’economia, per entregar la provisió i gestió dels serveis 
públics als diferents agents del mercat. A sanitat ja s’han estat 
incomplint les lleis generals de provisió de serveis públics, des de fa 
molts anys, amb l’anomenat Sistema Sanitari Integral d’Utilització 

Pública de Catalunya (SISCAT), un conglomerat d’empreses de diferents titularitats de difícil control o regulació. 
Des d’aleshores, les privatitzacions i externalitzacions han anat acompanyades de la descapitalització financera 
dels centres públics,  la destrucció de l’Atenció Primària, la promoció de falses cooperatives, del desmantellament 
dels mateixos serveis públics. 
 
L’anomenada Llei Aragonès proporcionarà, doncs, la cobertura  legal i jurídica  a totes les irregularitats que s’han 
comès i permès durant aquests anys per part dels diferents governs de la Generalitat, que ens han portat a la 
situació actual: a la cua de l’estat en finançament, qualitat de serveis, llistes d’espera i precarització laboral, però 
en el primer lloc del rànquing de les privatitzacions i d’un sistema d’interessos, actualment incontrolable per part 
del Departament de Salut. Des del sector de la salut i la sanitat entenem aquesta llei, doncs, com el pas final de les 
privatitzacions  dels serveis sanitaris públics. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
Aquest projecte de llei privatitza gran part dels serveis socials que són encara públics, donant l’estocada final a un 
sector social que ha patit dures retallades i privatitzacions, en forma d’externalitzacions, durant els darrers anys. 
Un sector on, a més a més, diferents governs han entregat reiteradament nombrosos serveis socials a falses 
fundacions i cooperatives que, en molts casos, no són més que pures empreses amb ànim de lucre. 
 
Només cal recordar casos com el de l’empresari Forentino Pérez, que gràcies a les externalitzacions del govern 
s’ha convertit en un dels màxims gestors de serveis socials a Catalunya i que, igual que la falsa cooperativa 
catalana SUARA, precaritza les vides d’usuàries i treballadores del sector social, o el cas de l’ex-regidor d’ERC 
Ricard Calvo, que mentre va ser director de la DGAIA hauria afavorit entitats afins amb adjudicacions de contractes 
per gestionar serveis bàsics. 
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Les organitzacions, sindicats i moviments que defensem 
aquest manifest cridem a totes les altres associacions 
socials implicades a sumar-se a la nostra denúncia pública, 
ja que entenem que per garantir els drets bàsics i  
fonamentals de la ciutadania la millor fórmula de 
prestació dels serveis públics és la gestió directa i no pas 
la subcontractació a tercers privats. 
 
Considerem que aquest projecte de llei pot ser molt 
perillós perquè instaura un canvi de model social i 
acabaria fent dels nostres drets bàsics un mercadeig de 
lucre privat, que afectaria la qualitat del servei i establiria 
un preu pel mateix. 
 
També convidem a totes les organitzacions, sindicats i 
moviments socials a organitzar-nos conjuntament i lluitar per uns serveis públics de titularitat, gestió i provisió 
100% pública- amb participació activa d’usuàries i treballadores-, per garantir els drets de tota la ciutadania, i fer 
l’accés als serveis públics equitatiu, tendint a la universalitat i no condicionat als recursos econòmics dels quals es 
disposi. 
 
* PLATAFORMA ATUREM LA LLEI ARAGONÈS 
 

VICTÒRIA SINDICAL A LA VAGA INDEFINIDA D’IBERBOARD 
 
Aquest migdia s’ha arribat a un preacord al departament de mediació de la Generalitat entre Iberboard i el Comitè 
de Vaga, que ha estat ratificat per l’Assemblea de Treballadores de la tarda. Des del passat dilluns la vaga 

indefinida convocada per la CGT tenia completament paralitzada la 
fàbrica que Iberboard té a Alcover, amb seguiments del 100%. 
 
L’empresa, participada pel grup Grífols, es dedica a la fabricació 
d’embalatges de cartró i plàstic per grans clients del sector de la 
logística i distribució. Entre els seus directius hi ha la senyora Virginia 
Guinda Lacalle, actual Consellera Delegada i també presidenta del Foro 
Energía Empresa de Foment del Treball. 
 
Els 146 treballadors han fet torns en el piquet de l’entrada per garantir 
que l’empresa no intentés fer funcionar la planta amb esquirolatge. La 
CGT va obrir una caixa de resistència que segueix acumulant 

aportacions del sindicat, solidaris i col·lectius del territori per tal de garantir que la vaga hagués continuat tot el 
temps que calgués. 
 
L’èxit d’aquesta vaga ha permès assolir totes les reivindicacions que reclamava la plantilla: 
 

 Finalització inmediata de l’Expedient de Regulació Temporal (ERTE) que hi havia vigent. 

 Abonament del 80% de les reduccions temporals de salari que va fer l’empresa durant el temps en que va 
estar actiu l’ERTE. 

 Realització d’increments de sou al que marca el conveni sectorial vigent. 

 Pagament a plaços dels endarreriments per la no aplicació d’aquests increments. A aquestes millores es 
suma la readmissió del delegat sindical de la CGT i un membre del Comitè d’Empresa del mateix sindicat, 
acomiadats com a represàlia patronal mentre es negociaven aquestes millores. 

 
Des de la CGT valorem de forma molt positiva l’acció decidida de la plantilla. Aquest triomf ens mostra a la resta de 
treballadors i treballadores que la via del pacte social ens aboca al fracàs, mentre que és la lluita sindical la que fa 
que la por canviï de bàndol. 
 
* SECRETARIAT PERMANENT DE LA CGT DE CATALUNYA 
PUBLICAT ORIGINALMENT EL 7 DE NOVEMBRE: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13199 

 

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13199
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LA MEVA COLOMETA 
 
Havia estat plovent durant tot el matí, a bots i barrals, i aprofitant un descans en la tempesta vaig sortir a veure els 
gatets de la colònia controlada que tenim al recinte on treballo.  
 
Entre dos cotxes em va semblar veure un tros de bossa de plàstic, o un parell de mitjons ben enrotlladets... No 
sabria dir què em va semblar en aquells moments. No va ser fins que em vaig acostar ben a prop que vaig distingir 
un colom encongit i xop que no es va bellugar quan li vaig passar, amb molta cura, un dit pel cap.  
 
El vaig posar a dalt del capó d’un cotxe, on tocava una miqueta el sol, per veure si es refeia de la mullada mentre jo 
atenia els mixets. I allà es va quedar ben quietet. En acabat, me’l vaig emportar ben amagadet a la bossa de roba 
on porto el pinso i les ampolles d’aigua. Al lavabo, el vaig assecar amb 
tovallons de paper i ja dins la meva unitat el vaig acomodar a una capsa. 
 
Al cap d’uns minuts em va semblar que es movia i li vaig posar un 
grapadet de pinso, que es va menjar sense embuts. 
 
Què en faré, d’aquest pobrissó? No el puc pas deixar a fora, amb el temps 
que està fent... Si me l’emporto a casa i es refà, què faré amb ell? Allà no 
és el seu hàbitat, l’hauria de tornar cap aquí, al seu territori conegut. Ai... 
 
Vàrem arribar a casa sense problemes; només va resultar una mica 
incòmode el trajecte al metro carregada amb una caixa de cartró que de 
tant en tant feia “xiiip”. 
 
A la habitació el vaig instal·lar al lavabo, amb caixa i tot, i ben aprovisionat de molles de pas i una cassoleta amb 
aigua. Volia que estigués tranquil i agafés forces. 
 
Al matí següent, havia sortit de la caixa i es passejava per l’habitació batent les ales però es veia que encara no era 
capaç de volar. S’acostava, però, a la finestra, i jo no sabia si obrir-la a veure què feia... així que vaig anar fent les 
meves coses sense perdre’l de vista. El cas va ser que quan vaig fer el llit i el vaig tapar amb una vànova per 
protegir-lo, el meu Pitxi (ja li havia posat aquest nom) es va escarxofar a sobre i es va quedar allà prenent el sol. 
M’hi vaig acostar amb compte per no espantar-lo i li vaig parlar: no sé per què li vaig assignar sexe femení, em 
dirigia a ella com “ bonica”, “petita”... 
 
Durant tot el matí i després de dinar, cada vegada que jo entrava a l’habitació s’acostava a la porta. Primer vaig 
pensar que es volia escapar, però després vaig veure que em seguia per tot arreu: si m’asseia al llit, se m’asseia al 
costat; si l’acaronava, se m’enfilava pel braç i la podia tenir a la mà fent-li moixaines; quan m’asseia, se m’enfilava a 
una sabata i es quedava ben quieteta. Semblava ben bé l’actitud d’un gosset... Fins i tot la vaig treure, amb molta 

precaució, fora de l’habitació per presentar-la a la 
família, i es va quedar quieteta a la meva mà 
mentre jo li passava un dit per les plomes... Era un 
solet... 
 
A la tarda, després de dinar, vaig anar a casa de la 
meva mare perquè havíem quedat per fer 
panellets. M’hi vaig estar fins ben passades les vuit 
del vespre i, en acabat, vaig baixar a corre-cuita a 
casa per preparar el sopar. 
 
Quan la família va seure a taula, vaig anar a 
l’habitació per veure la meva colometa. L’havia 

deixada, amb el seu pa i l’aigua i també una mini-manteta per si volia seure a sobre, coberta amb una cistella que 
vaig demanar a la fruiteria del costat de casa perquè no volia que m’ho empastifés tot si es decidia a voltar per 
l’habitació. Li vaig dir “Hola, bonica” i la vaig agafar pensant-me que dormia... però no. 
 
La resta, us la podeu imaginar: per més que la vaig acariciar amb cura mentre m’anava repetint “no, no, no...” i 
plorava sense consol, no hi havia res a fer per tornar a tenir la meva colometa, ni entenia què podia haver passat, 
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per què ja no hi era si abans estava tan bé... Què havia passat? Estava bé quan me’n vaig anar, segura a l’habitació i 
tranquil·la. Què va fallar?  
 
Tenia una mena de costretes pel bec quan la vaig recollir i podrien ser manifestacions de “verola aviària” segons 
vaig esbrinar voltant per internet, però des del moment mateix que a la feina es va assecar, va menjar, es va 
moure... Després semblava ben contenta de ser a casa i molt sociable... No em va passar pel cap que la seva 
recuperació acabés d’una altra manera que no fos sortint volant per la finestra en qualsevol moment, o 
Acompanyant-me per casa a sobre d’una espatlla: qualsevol d’aquestes imatges m’hagués agradat (com que 
l’estimava, la volia feliç allà on ella volgués ser) 
 
Però no. I em vaig preguntar en què vaig fallar, si potser es va pensar que en marxar l’havia abandonada i això la va 
entristir... I pensar-ho m’entristeix a mi. 
 
I per no allargar més el relat us diré que quan sento que algú diu que els coloms són “rates voladores” em venen 
ganes de dir-li... quatre coses. Perquè jo m’estimo els animals, fins i tot els que em fan por. I els coloms, que no 
me’n fan gens ni mica, són injustament considerats i molt  maltractats 
 
* ANA ISABEL OLAYO 

 

RECOMANACIÓ: JAMÁS TENDRÉ 20 AÑOS 
 
Isabel  va trobar la guerra la vigília del seu vintè aniversari:  el 17 de juliol de 1936. Jaime s’hi va enfrontar cara a 

cara al Front d’Aragó.  
 
Jamás tendré 20 años és la història dels avis de l’autor: Isabel i Jaime. La seva 
història d’amor i lluita en plena Guerra Civil els portarà a l’Hospitalet de 
Llobregat on hauran de sobreviure en un país devastat i ple de misèria. Però 
la vida no és fàcil per a qui ho ha perdut tot. Han d’esborrar el seu passat 
llibertari per sobreviure en una dictadura brutal que no permet cap acció ni 
pensament contrari al règim.  
 
És la història d’una generació, la dels nostres avis, que van perdre la guerra. 
Herois quotidians que van lluitar per la llibertat, perdedors d’un conflicte que, 
fins i tot avui, es vol silenciar. Malgrat tota la duresa de la guerra i la 
postguerra, l’autor recull moments de tendresa, de comèdia i alguna que 
altra sorpresa. No us perdeu la pàgina web de Jaime Martín 
http://www.jaimemartin.info/jamais-je-naurai-20-ans/ amb fotografies, 
esbossos, documents, entrevista al protagonista i cançons republicanes.  
 

“Es necesario crear una atmosfera de terror... Hay que dejar sensación de dominio eliminando, sin escrúpulos ni 
vacilación, a todo el que no piense como nosotros”.  
 
Ordre emesa pel general golpista Emilio Mola el 19 de juliol de 1936. 
 
* IVANA ARES SEIJO 

 

PER QUÈ ELS REIS SÓN REIS? 
 
Els reis són reis perquè ho diuen ells; però només ho són mentre la gent, de grat o per força, els ho permeten. 
Quan la gent s’adonen que els reis són homes com els altres, i tenen prou força per treure’ls, arriba la república. El 
rei més famós de tot és una rei de faula, que es dia Mides.  En coneixeu la història? 
 

Ai, pobric! I com cridava, 
el rei Mides! Com plorava! 
Toca el pa, tocava el vi, 
i se li tornen or fi. 
Un caramel llepa el rei 
i se li torna or de llei. 

http://www.jaimemartin.info/jamais-je-naurai-20-ans/
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A mi m’esdevé el contrari 
Cada mes amb el salari:  
Així que en toco la suma, 
tota en deutes se m’esfuma. 

 
*FRAGMENT DE GIANNI RODARI, EL LLIBRE DELS PERQUÈ. 
 

PASSAT PRESENT 
 
“El problema social es molt fácil de resoldrer, pro no'l pot pas resoldrer cap polític, per sabi que sigui; doncs aquestes 
cuantes paraules d'or, que ls productors les tenim gravades al cervell, no s'amotllen pas al front de cap polític sabi: ‘O 
a cada uno el producto íntegro de su trabajo o todo de todos’. 
 
Heus aquí les cifres que han de resoldre el problema social; pel contrari el 
treballador lluitará perque creu que la victoria es per éll, és sindicaliste, 
perque creu que'l sindicat de resistencia es una fortalesa que podrá 
resistir en contra del capital. 
 
L'emancipació del treballador será un fet el día que'ls obrers demaném 
comptes als amos. 
 
Els nostres ideals no son utópics com asseguren alguns curts d'enteniment, els posarém en práctica quan estarém 
cançats de viure explotats, no cal pas dir que vivim prou resignats, pro pera preparar el terreny es ben necessari 
estudiar molt el terrer per ont la raó i la justicia ens encamini en busca de nous horitzons.” 
 
*FRAGMENT D’UN TEXT D’UN TAL MARCEL SERRA, PUBLICAT A EL OBRERO MODERNO. PERIÓDICO QUINCENAL, 
ÓRGANO DE LAS SOCIEDADES OBRERAS DE LA COMARCA. IGUALADA, ANY 3, NÚM. 42. 18 D'OCTUBRE DEL 1914, 
PÀGS. 2-3. 
L’ORIGINAL AQUÍ: https://trencadis.diba.cat/Trencadis/imgview/trencadis/diba77109/36?contentFlg=0  
 

 

https://trencadis.diba.cat/Trencadis/imgview/trencadis/diba77109/36?contentFlg=0
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Afilia’t i contribueix a construir 
l’ALTERNATIVA SINDICAL  

a la Diputació de Barcelona! 
 

 

 
 

VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES? 
 

Secció Sindical 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 i PRL): villanuevavh@diba.cat 
Aurora Pulido Vacas (Junta): pulidova@diba.cat 
Josep Garcia Vázquez (LOLS): garciavjm@diba.cat 
Ivana Ares Seijo (LOLS): aressi@diba.cat 
Ricardo Soriano Gabarró (LOLS): sorianogr@diba.cat 
Jaume Garganté Queralt (PRL): garganteqj@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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