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Fa uns dies, va tenir lloc 

l’acte commemoratiu 

del 15è aniversari  de 

l’Agència Catalana de 

l'Aigua.  

 

Per als treballadors de 

l’ACA, va ser el dimecres 

11 de febrer a la sala del 

consell. El “nostre” acte 

commemoratiu va con-

sistir en una xerrada dels 

directors de les àrees i 

divisions, on es va percebre que pocs se la van preparar i semblava més   

aviat un discurs d’estar per casa, per sortir del pas. Afortunadament als qui 

van assistir se’ls va premiar amb un bolígraf!. Els que no ho van fer, potser   

perquè estaven de camp, potser perquè atenien a una visita, potser perquè 

la porta del consell estava tancada, potser perquè les seves tasques els van  

impedir poder anar... no van tenir bolígraf. Sembla que no són tant treballa-

dors com els que van assistir-hi. El bolígraf era el premi per aplaudir-los amb la   

seva presència. 

 

Un total del 22% de la plantilla de tota l’agència (fins i tot els treballadors de 

les territorials que van ser “convidats” a assistir-hi) van venir a la “nostra festa”. 

Això vol dir que un 78% de la plantilla va estimar-se més no anar-hi. Reflecteix 

això una realitat de l’Agència Catalana de l'Aigua?  

 

És cert que, a l’endemà, vam rebre un comunicat de direcció on agraïen la 

participació de més d’un centenar de persones (131 persones) però... s’han 

parat a pensar per què més de 4 centenars de persones no van anar-hi?  

Nosaltres des de CATAC reflexionem.  

 

El dijous 12 de febrer, va tenir lloc un altre esdeveniment al Palau Robert on 

estaven convidats tots els consellers i directors de les diferents etapes de    

l’ACA, representants d’alguns departaments de la Generalitat, alcaldes, em-

preses concessionàries, és a dir, un acte fet per a la gent important però, per 

a cap treballador de l’Agència Catalana de l'Aigua (almenys cap dels que 
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-Fa uns dies va 
tenir lloc l’acte           
commemoratiu 
del 15è aniversari 
de l’ACA 

 

-Per als treballa-
dors de l’ACA, 
va ser el  
dimecres 11 de          
febrer a la sala 
del consell.  

 

-Va asistir el 22% 
de la plantilla de 
l’ACA 

 

- El 12 de febrer, 
es va celebrar al 
Palau Robert 
però amb cap 
treballador de 
l’ACA ( dels que 
anomenen “dins  
de conveni”) 
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anomenem “dins” de conve-

ni). L’acte, caracteritzat com 

a “senzill”, consistia en tres in-

tervencions: una primera inter-

venció de la Sra. Marta       

Lacambra sobre els inicis de   

l’ACA, una segona intervenció 

de l’actual director, Sr. Jordi 

Agustí, sobre la situació actual 

i el futur de la “nova” ACA i 

una darrera intervenció del 

Conseller sobre la història i  

futur de l’Agència. Acte on 

van acabar aplaudint-se    

solets la seva galdosa actitud vergonyant d'on han conduït a l'ACA. 

 

Han passat 15 anys i hem passat per diverses etapes: hem canviat d’oficines, 

hem fet sortides a embassaments i depuradores, hem anat a conferències i/o 

congressos, hem tingut l’oportunitat de celebrar festes de Nadal, de jubilaci-

ons, de gent que marxava voluntàriament a altres empreses, aniversaris de 

treballadors/es, concursos guanyats, promocions... hem passat per grans   

moments. 

 

Un dia potser va haver-hi bon ambient... un dia des de l’Agència es mirava la 

feina ben feta, es mirava l’equip, es mirava l’ambient laboral. Es mirava a les 

persones.  

 

Des de CATAC, no estem segurs que ara es “respiri” el mateix ambient, sem-

bla que es persegueixin més els marcatges i les actituds, que no existeixi     

l’equip, ni la feina ben feta, ni la confiança. No importen les persones. Potser 

és una percepció de CATAC, potser ens equivoquem. 

 

Sembla que ara, estem en un moment delicat on es juga, més aviat, amb les 

persones i en moltes ocasions amb els sentiments (especialment el de la por). 

Si riem, mirem de seguida al voltant no fos cas que algú ens estigui mirant o 

escoltant, com si estiguéssim fent alguna cosa malament. 

 

Des de CATAC ens preguntem per què el dijous 12 de febrer hi havia un altre 

acte commemoratiu? No som els treballadors prou importants i el veritable 

motor de l’agència?  Des de direcció i el seu gran equip, no van poder arribar 

a pensar en fer un únic acte al Palau Robert, on tots fóssim importants?         

Els treballadors volem que se’ns tingui en compte. Volem participar. Volem 

creure que som tots iguals.  

 

Ara bé... per a l’empresa, sembla que l’únic important, és el “què diran”.        

El que surt a la foto. No importa si estem passant un bon o mal moment labo-

ral, importa que donem la imatge de passar un bon moment tots plegats.  

15è Aniversari ACA 

DES DE CATAC ENS 

PREGUNTEM PER 

QUÈ DIJOUS 12 DE 

FEBRER HI HAVIA 

UN ALTRE ACTE 

COMMEMORATIU?  

NO SOM ELS 

TREBALLADORS/ES 

PROU IMPORTANTS 

I EL VERITABLE 

MOTOR DE 

L’AGÈNCIA? 
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Título del artículo interior 

Després, passada una setmana i assumit el que tenim... va arribar la notícia 

d’una nova Agencia Catalana de Medi ambient que, a hores d’ara, poc 

sabem. Tot és informació vaga i difusa. 

 

Aprofitem per agrair a direcció i gerència la bona voluntat de comunicar a 

TOTS els seus treballadors fora de conveni sobre la creació de la nova Agèn-

cia de la Terra. Com a secció sindical ens hagués agradat tenir el mateix 

tracte i que haguéssim estat convocats tots els membres del comitè i no    

únicament quatre. 

NO HI HA 

ARGUMENTS PER 

SOL·LICITAR, DE 

MANERA 

OBJECTIVA I 

URGENT, LA 

COBERTURA DE 

PLACES DE 

MANTENIMENT? 
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TEMPERATURES EXTREMES I MANCANÇA DE PERSONAL DE MANTENIMENT 

Ara fred. Ara calor. És igual si és hivern o estiu. Podem anar amb roba d’abric 

i trobar a faltar les sandàlies. O treballar amb bufanda a la feina i treure-te-la 

quan surts al carrer. El rang de temperatures recomanades per a treballs   

sedentaris, com són la majoria dels que hi ha a l’ACA, és de 17-27ºC, segons 

es concreta al RD 486/1997 de condicions de treball. 

 

La recomanació de temperatures 

en oficines de la Generalitat de 

Catalunya és de 25ºC a l’estiu i 

20ºC a l’hivern. S’assumeix que 

sempre, a tots els col·lectius, hi ha 

un percentatge de persones que 

no es troben confortablement en 

aquest rang però, s’entén que        

llavors han d’adequar la roba a la 

seva situació personal. Però... què 

passa quan aquest col·lectiu és 

majoritari? Hem de fer una inci-

dència a serveis i llavors el  perso-

nal de manteniment ha de gestionar aquesta sol·licitud. Però... què passa 

quan el personal de manteniment no dóna l’abast per corregir aquestes inci-

dències, ni disposa d’un moment de pausa entre encàrrecs puntuals i        

urgents d’assistència tècnica?. Com es poden afrontar programes de mante-

niment preventiu si no hi ha temps ni personal? No hi ha arguments per 

sol·licitar de manera objectiva i urgent la cobertura de places de manteni-

ment? No està prou justificat? Com s’afrontaria una situació  d’absència de 

personal de manteniment per motius laborals/mèdics/familiars? Com es    

poden combinar per cobrir la feina? A què esperem per contractar personal? 

15è Aniversari ACA 



També és una situació de neces-

sitat, com s’ha argumentat per 

cobrir altres llocs de treball. O no? 

OBRES A LES FAÇANES 

En breu, començaran les obres 

de condicionament de les faça-

nes de l’edifici de Provença 204. 

Es procedirà a canviar les finestres 

per tal d’aconseguir un millor   

aïllament tèrmic i acústic. La rea-

lització de les obres comportarà, 

sens dubte, molèsties al personal 

durant uns dies. A mida que es 

vagi avançant per plantes les  

feines de substitució i instal·lació 

de l’equipament, s’aniran fent canvis temporals d’ubicació del personal i de 

material. Des d’un punt de vista de seguretat laboral ens preocupava com 

actuaria l’empresa contractada per manipular les estructures que tenen fibres 

d’amiant, com és el cas de les plaques que estan instal·lades a la façana  

exterior de Provença i com es podia actuar de manera preventiva per evitar 

situacions complicades a aquelles persones amb antecedents d’al·lèrgia i 

problemes respiratoris. 

 

Respecte a la presència d’amiant, cal comentar que el problema es manifes-

ta si hi ha trencament de plaques d’amiant, que pot comportar la dispersió 

de fibres a l’ambient. Per aquest motiu, s’han dut a terme dues actuacions: 

una ha permès localitzar efectivament quins elements estructurals tenen   

amiant (en aquest cas, únicament les plaques exteriors de l’aïllament de la 

façana) i una altra, la decisió d’extreure aquestes plaques sense retallar-les, 

traient-les íntegrament i eliminant així la possibilitat de despreniment de fibres       

i de la seva dispersió a l’ambient. 

 

Per una altra banda, les feines amb el  màxim 

de cura possible d’instal·lació de les noves     

finestres poden ocasionar molèsties per pols i 

partícules en suspensió a l’ambient. Tot i que es 

va transmetre que la premissa és treballar per 

evitar aquestes molèsties, pot ser que les perso-

nes que  tinguin una sensibilitat respiratòria ho 

notin. En aquests casos, és recomanable infor-

mar d’aquesta situació al “Servei Mèdic” de  

l’ACA i/o als delegats de “Prevenció” per poder 

actuar de manera conseqüent i evitar situacions 

de risc. 

Seguretat Laboral 

AQUELLES 

PERSONES QUE 

ES VEGIN 

AFECTADES PER 

POLS O 

PARTÍCULES 

OCASIONADES 

PER LES OBRES A 

LA FAÇANA, 

S’HAURIEN DE 

POSAR EN 

CONTACTE AMB 

EL SERVEI MÈDIC 

DE L’ACA O ELS 

DELEGATS DE 

PREVENCIÓ 
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RISCOS PSICOSOCIALS 

L’any 2013, un percentat-

ge molt elevat del perso-

nal de l’ACA va partici-

par activament en l’ava-

aluació de riscos psico-

socials, donant resposta 

a aquelles consideraci-

ons que es detallaven al 

qüestionari que es va  

realitzar durant aquell 

mes de juny. 

 

D’aquelles respostes i ob-

servacions, el grup de treball (format per representants de l’empresa i per 

delegats de prevenció) va elaborar un informe de detall amb els resultats de 

l’avaluació i amb la proposta d’accions per a la seva millora. A l’Intraaca, a 

l’apartat de RH-Prevenció de riscos laborals (http://intraaca/Contingut/PRL/

avaluacio_riscos.asp ) trobareu la documentació i informes al respecte. 

 

Es van concretar una sèrie de mesures per aconseguir millores en quatre    

objectius: Pla de Comunicació Global, Pla de Formació, Guies de Bones 

Pràctiques, Clarificació de Rols i Millora de la Participació. Amb una sèrie             

d’assignació de responsables i de recursos humans i materials per a desen-

volupar-los. 

 

Si recordeu, des de la part social 

vam fer molt d’èmfasi en què, a 

més de respondre aquelles pre-

guntes que ja venen establertes 

pel mètode PSQ CAT21 COPSOQ 

(recomanat per la Generalitat 

de Catalunya), us vam comen-

tar que era molt important que 

plasméssiu en l’apartat d’obs-

bservacions les vostres inquie-

tuds i com us sentíeu valorats, 

tant a nivell de desenvolupa-

ment de la vostra tasca professional com a nivell de treballador/a de l’ACA. 

Sabem a què ens referim, oi? A nivell organitzatiu, es desenvoluparan, entre 

d’altres, les mesures incloses a l’objectiu de Clarificació de Rols, que potser, 

són les més concretes per a la situació del personal de l’ACA. Un reconeixe-

ment de la integritat del personal de l’ACA seria un bon començament.  Hi 

estarem a sobre i us anirem informant. 

AL 2013, MOLTS 

DE VOSALTRES, 

VAU PARTICIPAR 

EN L’AVALUACIÓ 

DE RISCOS 

PSICOSOCIALS, 

OMPLINT UN 

QÜESTIONARI.  

D’AQUELLES 

RESPOSTES I 

OBSERVACIONS 

ES VA ELABORAR 

UN INFORME QUE 

TROBAREU A 

L’APARTAT DE RH 

DE L’INTRAACA 
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Com tots sabeu, a princi-

pis de 2013, l’empresa i 

la part social van signar 

un acord sobre mesures 

de flexibilitat horària i 

calendari laboral, el qual 

anava lligat al pacte IPC

-ERO. Aquest acord,   

encara vigent, recull el 

compromís de l’empresa 

a implicar-se en la  incor-

poració de solucions de 

teletreball per a aquells 

llocs de treball que siguin 

susceptibles d’acollir-s’hi.  

 

A data d’avui, el més calent encara està a l’aigüera i les xifres de possibles 

participants que, de moment, ha insinuat la part empresa en les poques      

reunions celebrades fins al moment, no són massa esperançadores. Tot i això, 

cal que sabeu que l’opció del teletreball s’ha posat en marxa en algunes 

ocasions a l’administració catalana a través de plans pilots i la valoració de 

resultats ha estat sempre positiva per totes les parts implicades. 

 

El primer dels plans pilot a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es 

va iniciar el novembre de 2008, amb una durada inicial prevista per a sis    

mesos, que es va prorrogar fins el maig de 2010.  En primer lloc es van establir 

els criteris que definien quin tipus de personal era susceptible d’acollir-s’hi,   

derivat de la selecció d’un nombre inicial de 51 participants, el qual es va 

ampliar fins a 85 en el segon pla pilot. La modalitat de teletreball finalment 

establerta va ser a temps parcial (1 ó 2 dies a la setmana mitjançant teletre-

ball i la resta de dies mitjançant treball presencial). 

 

A la seva finalització,   

l’avaluació efectuada 

per la comissió de segui-

ment del citat pla pilot va 

resultar molt positiva 

(qualificació mitjana de 

notable) d’acord amb els 

resultats expressats, tant 

per part dels teletreballa-

dors/es que hi van parti-

cipar, com per part dels 

seus supervisors i dels 

companys de les unitats 

afectades. 

Teletreball. Si es vol, es pot 

L’OPCIÓ DE 

TELETREBALL S’HA 

POSAT EN MARXA 

EN ALGUNES 

OCASIONS A 

L’ADMINISTRACIÓ 

CATALANA A 

TRAVÉS DE PLANS 

PILOTS I  LA SEVA 

VALORACIÓ HA 

ESTAT POSITIVA 
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Teletreball. Si es vol, es pot 

L’avaluació va concloure que el pla pilot no havia originat sensació           

d’aïllament del teletreballador/es, ni malentesos ni problemàtiques relaciona-

des amb la protecció de dades, amb la productivitat, amb l’avaluació de 

tasques ni amb la mobilitat de fitxers d’informació. Alhora, en alguns casos el 

pla pilot havia contribuït a redissenyar la planificació de les unitats implica-

des, concretant objectius i temporitzacions, així com un canvi de percepció 

en positiu d’aquells caps que inicialment es mostraven escèptics respecte als 

seus teletreballadors i teletreballadores. 

Cada cop són més els organismes públics, especialment universitats, que 

han llençat una experiència pilot com la portada a terme per la Generalitat 

de Catalunya, amb resultats altament satisfactoris en tots els casos. 

 

Esperem que, en un termini no massa llunyà, s’obri l’opció, als treballadors/es 

de l’ACA, de presentar les seves sol·licituds i que algunes d’elles derivin en la 

possibilitat de participar en l’experiència del teletreball a l’Agència.  El que 

està clar és que en aquest cas si es vol, es pot...  

 

Des de  la creació  de    

l’ACA a l’any 2000, ja han 

passat 15 anys, amb  dife-

rents etapes i canvis polí-

tics, que han implicat    

canvis en la direcció, la 

gerència i la divisió de re-

cursos humans, que han 

marcat diferents rumbs en 

la política general de    

l’ACA. 

Una primera etapa amb el gran desplegament del pla de sanejament, una 

segona etapa posant molt d’èmfasi en la cura del medi ambient (ambdues 

etapes van disparar el deute de l’ACA, però també amb molta feina ben   

feta) i una darrera etapa d’austeritat on l’objectiu principal ha estat reduir el 

deute. 

 

Però, el que ens ocupa és valorar l’evolució de la divisió de recursos humans 

i, com a secció, volem manifestar que les coses no poden anar pitjor.      

Aquesta valoració també la fem des d’una vessant més negativa, donada 

l’època de crisi que estem passant, acompanyada de retallades constants 

(FAS, tiquets restaurants, 5 % sou, pagues extres, etc..) 

COM A SECCIÓ 

SINDICAL VOLEM 

MANIFESTAR QUE  

LES COSES NO 

PODEN ANAR 

PITJOR  
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Demanem un canvi en la política de RH 

-Cada cop són 
més els organis-
mos públics que 
han llençat una 
experiencia pilot 

 

-Esperem que 
en un termini no 
massa llunyà 
s’obri l’opció als 
treballadors/es 
de l’ACA 

 

  
  
  

  
  

 



 

És evident que viure a segons quin 

tipus d’èpoques fan la feina més 

fàcil o més complicada, i no ha es-

tat el mateix ser cap de personal en 

èpoques de vaques grasses, que 

ara en l’actualitat on les retallades 

han estat una constant. 

 

Però, amb independència de les 

circumstàncies de cada moment, 

és molt important el tarannà de les persones que estan al davant de la divisió 

de recursos humans. Som conscients que cadascú ha de fer la seva feina, 

però la feina es pot de fer moltes maneres, i   actualment les formes utilitzades 

són molt desagradables. 

 

Els treballadors i treballadores hem d’estar constantment, demostrant absolu-

tament tot el que fem, ja que sembla que cada minut de la nostra jornada 

laboral estem maquinant com enganyar a la nostra empresa, i no és així,    

venim a treballar, a treure la nostra feina i assumir les nostres responsabilitats. 

 

Commemorar els quinze anys de la nostra empresa està molt bé. Posar en 

valor la feina ben feta que s’ha realitzat és important, però, cal recordar que 

tota aquesta feina s’ha pogut realitzar gràcies a tots els treballadors i treballa-

dores que hem format i/o formem part de l’ACA, bons professionals que     

desitjaríem ser millor tractats per la direcció de RH. 

 

Ens hagués agradat més transparència en la negociació del Conveni, que ha 

estat plena de dificultats, i  d’entrebancs, com l’intent d’acomiadament del 

30 % de la plantilla. No ens han aportat documents que demostrin les seves 

paraules, i per tant, ha estat un constant d’actes de fe per la part social. 

 

És a dir, la direcció de la divisió de RH, ha 

estat una paret en la qual el diàleg amb la 

part social ha estat complicat: La mateixa 

actitud que ens hem trobat els    treballadors 

i treballadores quan hem tingut problemes 

de permisos, un mur infranquejable. 

 

Des d’aquí demanem un canvi en el funcio-

nament de la divisió de RH, demanem més 

empatia envers els treballadors i treballadores, i també demanem, com a 

part social, una major transparència i una millor comunicació. 

Demanem un canvi en la política de RH 

COMMEMORAR ELS 

15 ANYS ESTÀ 

MOLT BÉ. POSAR 

EN VALOR LA FEINA 

BEN FETA DURANT 

AQUESTS ANYS ÉS 

IMPORTANT PERÒ 

CAL RECORDAR 

QUE  TOTA 

AQUESTA FEINA HA 

ESTAT POSIBLE 

GRÀCIES A TOTS 

ELS 

TREBALLADORS/ES  

QUE HAN FORMAT 

PART I / O FORMEN 

PART DE L’ACA 
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Defensem els nostres drets 

La crisi d’aquests 

darrers anys ens ha 

significat multitud de 

retallades en dife-

rents drets socials i 

una pèrdua de po-

der adquisitiu que 

ens ha portat a tenir 

actualment la matei-

xa nòmina que tení-

em fa aproximada-

ment 10 anys. 

 

La previsió per a 

aquest 2015, és que, per fi, cobrarem les dues pagues extres del 2015, i       

durant el  primer semestre de l’any (possiblement durant el mes de març) , 

ens retornaran els 44 dies de la part meritada de la paga extra del 2012. 

 

Això no és fruit de la bona voluntat del nostre Govern, sinó fruit d’infinitat de 

sentències que hem anat interposant des dels diferents sindicats i que han 

sortit favorables. Fins ara, des de la Generalitat, s’han recorregut però,        

l’interès polític respecte a les circumstàncies del nostre país, fan que canviïn 

la    seva actitud. 

 

Però, encara queden moltes coses que ens han robat, molts drets socials que 

hem perdut pel camí i que també volem el seu rescabalament: FAS, Tiquets 

Restaurants, el 5% del 2010, i les pagues extres de 2012, 2013 i 2014, no       

solament la part meritada. 

 

També recordar-vos que hem interposat conflicte col·lectiu pel pagament de 

les pagues extres de 2013 i 2014. 

 

A l’ACA, la voluntat dels polítics fa que tinguem moments d’incertesa: 

 

Per una banda, la creació de “l’Agència 

de la Natura”. Com a comitè ja us hem 

informat de tot el que ens va comunicar 

el director i que, com a punts claus, cal 

remarcar que: no tindrà cap càrrega    

laboral, totes les empreses afectades 

continuaran tenint la seva personalitat 

(estructura, organització, centres de     

treball, etc..) I, com sempre, apareixen els 

amics que han de treure benefici de 

qualsevol canvi, com és la contractació 

d’una consultoria que haurà d’estudiar 

tot aquest projecte, per tal que ho desen-

LA PREVISIÓ PER 

A L’ANY 2015 ÉS 

QUE, PER FI, 

COBRAREM LES 

DUES PAGUES 
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Defensem els nostres drets 

volupi el Govern que surti de les eleccions del proper 27 de setembre. 

 

Respecte a la creació         

d’aquesta Agència, us infor-

mem que els Comitès afec-

tats  (Agència de residus,   

Meteocat, Institut Cartogràfic i 

Geològic i ACA), hem tingut 

una primera reunió, per tal 

d’intercanviar la informació 

que tenim cadascú, a més de 

posar-nos en coneixement de 

la situació actual de cada 

empresa, i per tal d’estar   

preparats i poder actuar   

conjuntament. 

 

Per altra banda, la implantació del CTTI a tota l’Administració de la Generali-

tat (Acord de govern),  per tal de portar tots els sistemes informàtics i òbvia-

ment a l’ACA no som diferents. Actualment els sistemes d’informació de    

l’ACA estan portats bàsicament per personal propi, és a dir, que la decisió 

del nostre govern implicarà per a l’ACA un sobre cost de 6 milions d’euros      

anuals. Però no només hem de parlar del tema econòmic, també afecta a 

nivell laboral, ja que, tal com ens ha fet arribar el director de la divisió, no   

implicarà cap acomiadament i, per tant, queden garantit tots els llocs de   

treball, però, en alguns casos sí implicarà alguna mobilitat a d’altres departa-

ments de l’ACA. 

 

Per tant, ens posem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessi-

teu. 

 

La crisi ens ha afectat a tots els treballadors i treballadores, perquè així ho 

han decidit tots els polítics, tant del Govern estatal com del nostre govern, 

amb les diferents mesures que han anat prenent (Reforma laboral, decreta-

zos, etc..), i sempre els mateixos beneficiats, els poderosos, els bancs, que 

continuen tenint grans beneficis i alguns han rebut rescats que acabem    

pagant tots els ciutadans. 

 

Els nostres drets no han de dependre de la voluntat dels nostres polítics, de 

l’estira i afluixa entre els de dretes i els d’esquerres, entre els independentistes 

i els no independentistes, ens  tracten com a marionetes, hem de dir prou, 

hem de lluitar per preservar els nostres drets i anar recuperant part de tot el 

que ens porten robant des de fa molts anys, defensar tot allò que és nostre.  

No ens hem de quedar asseguts a la cadira, hem de fer sentir la nostra veu. 

 

ÀNIMS I A CONTINUAR LLUITANT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!!! 

 

ELS NOSTRES 

DRETS NO HAN DE 

DEPENDRE DE LA 

VOLUNTAT DELS 

NOSTRES 

POLÍTICS.  

ENS TRACTEN 

COM A 

MARIONETES I 

HEM DE DIR PROU  

I LLUITAR PER 

PRESERVAR–LOS 
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Representants sindicals de Catac 
 

BARCELONA  
Alfons Barceló  Comissió Paritària   Ext-12026  abarcelo@gencat.cat   P-204  ALT 

Àfrica O’Callaghan  Negociadora de conveni  Ext-12284  afocallaghan@gencat.cat  P-204 P-4ª  

Rosa Mª Sánchez  Salut Laboral/Conveni  Ext-12154  rosam.sanchezm@gencat.cat  P-204 P-1ª  

Roger Moreno   Comissió Teletreball   Ext-12019  rgmoreno@gencat.cat   P-204 P-1ª  

 

 

TARRAGONA / TORTOSA  
Salvador Fabregat  Comissió D’Igualtat   Ext-17002  sfabregat@gencat.cat   TORTOSA 

             PB  

 

GIRONA  
Oriol Arias Comissió  FAS     Ext-14026  orarias@gencat.cat  Altell  

Josep Martínez  Comissió Formació   Ext-14003  jsmartinez@gencat.cat   Altell  

Carles Baserba  Comissió de Valoració  Ext-14016  cbaserba@gencat.cat   PB  

 

 

DELEGAT LOLS  
Jordi Erra   Comissió de Concursos  Ext-12018  jerra@gencat.cat   P-204  ALT 

 Borsa de Treball         

CATAC-IAC  aconsegueix 61 delegades i delegats 

USTEC-STEs-IAC aconsegueix 152 delegats i delgades 

 

La IAC guanya les eleccions sindicals          

a la Generalitat 
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