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ACOMIADEM 
UN ALTRE ANY DE 
RETALLADES  AMB 
UNA BONA...



  

Tot just fa dos anys estrenàvem l’Acttiva’t. El que ara teniu a les mans és el que fa quatre i, si 
us hi fixeu, us adonareu que a tots els números publicats fins a la data hi ha un tema que es 

repeteix i que ens preocupa: les retallades.

Poc a poc, hem anat recuperant alguns drets i una petita part dels diners retinguts en els últims 
anys. En qüestió d’assumptes propis, a hores d’ara, hem recuperat tres dies, a un ritme d’un 
per any. A finals de 2013 ens van retornar un; un altre al 2014 (amb aplicació directa a totes les 
administracions publiques, modificant l‘EBEP) i ara, al 2015, n’hem aconseguit un més.

Quant a les retribucions, la Llei 36/14, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2015, va preveure la devolució - a partir de gener de 2015 - d’una quarta part (24.04 
%) de la paga de 2015. El Govern de la Generalitat, en aquell moment, va rescatar  - mitjançant 
un acord de Govern (33/2015) -  la retallada que ell mateix havia deixat sense efecte l’any 2015 
(5% del sou anual). Acord de Govern que, actualment, es troba impugnat per part de tots els 
sindicats. Es considera que no té cap base ni emparament legal i es reclama que la devolució 
dels 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012 es faci aplicant els acords de govern 
de 2012, per quan aquests acords no tenen vigència a la data de la norma que estableix la 
devolució.

Cal tenir en compte que el criteri aplicat pel Govern de la Generalitat fa inviable el retorn de la 
resta de la paga extra de 2012 per als seus treballadors. En canvi, la resta d’empleats públics de 
l’Estat ja ha cobrat una part i, amb la nòmina de gener de 2016, rebrà el que falta.

De totes maneres, ara sembla que ens tornem a trobar en un moment una mica dolç en aquest 
aspecte. Previsiblement, per la proximitat de les eleccions estatals. Per això, mitjançant el RDL 
10/2015, d’11 de setembre, el Govern Central ha decretat un seguit de mesures que retornen 
alguns drets retallats en exercicis anteriors. Alguns ens apliquen - o deurien aplicar - i d’altres 
queden fora del nostre abast per no tenir aquestes mesures recollides al nostre conveni però, 
potser, en un futur, les podríem aconseguir. 

Així doncs, gràcies a les mesures establertes al RDL 10/2015, de moment hem recuperat un dia 
d’assumptes propis. D’altra banda, el mateix RDL retorna als funcionaris de l’Estat un màxim 
de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. Aquest últim punt, 
malgrat no estar recollit al conveni del CTTI, des dels sindicats s’entén que la norma estatal 
deixa sense efecte la limitació, que teníem tots els empleats públics, de 22 dies de vacances. 
Això vol dir que, sense ella, recuperaríem l’article 23 del nostre conveni col•lectiu que regula el 
període de vacances i estableix que són 25 dies laborables. Aquesta és una reclamació feta pels 
sindicats per poder negociar en una propera Mesa de la Funció Pública, de la qual n’estarem 
molt pendents.

Llàstima que el nostre Govern no ens vulgui retornar el què falta de la paga extra de Nadal de 
2012. Ni aquesta ni tampoc les de 2013 i 2014 que, recordem, només  van ser suprimides als 
treballadors de la Generalitat de Catalunya. Però aquesta serà una altra lluita. De moment, anem 

pas a pas...  ’t
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Joan Angulo
Director de Serveis Corporatius del CTTI  
                

a prop

Quan en Joaquim Salgado i en Ferran Parejo em varen 
demanar que fes un article per a la revista “Acttiva´t”, editada 

pel Comitè d’Empresa, vaig pensar: només fa uns mesos que estic 
al CTTI... Que puc dir que no siguin els tòpics que no interessen 
ningú? Però com la ignorància és atrevida us traslladaré algunes 
reflexions.

En primer lloc constatar que és veritat allò de “roda el món i 
torna al Born”; és ben curiós que l’anterior director de Serveis 
Corporatius fos en Manel Feu. En Manel, bon amic, amb qui vàrem 
coincidir quan era Secretari General al Departament de Treball i, 
com diu l’anterior revista “Acttiva´t”, una persona que deixa un 
llistó molt alt dins del CTTI en moments en els quals no era gens 
fàcil ni agradable desenvolupar la funció que li va correspondre.

Vaig parlar amb ell quan vaig saber que vindria, i tenia la curiositat 
i el neguit típics d’anar a un lloc nou. Manel ¿com ho veus?, li 
vaig dir, i ell, amb aquesta tranquil·litat i ironia tan seves, em va 
contestar: tranquil, estaràs bé, hi ha molt bona gent; cadascú amb 
les seves particularitats, però molt bona gent.

La Direcció de Serveis Corporatius...

Ja sabeu que sense un equip que funcioni, els directius no som 
ningú...i de vegades ni amb un equip que funcioni. La resposta, 
me la va avançar el Manel, i l’he corroborat en aquests 6 mesos. 
He fet sort. El primer detall el vaig tenir amb la preparació de 
les últimes eleccions del 27 de setembre; la professionalitat i la 
generositat que vaig viure em van confirmar les bones sensacions.

Actualment, dins Serveis Corporatius, estem preparant accions 
que creiem que poden aportar solucions que, en els últims 
anys eren impossibles d’obtenir amb els problemes que heu 
viscut, però que ara són factibles; a tall d’exemple: potenciar 
els indicadors (com sabeu, mesurar és un dels requisits per 
millorar); escurçar els terminis de servei intern a la resta d’àrees 

del CTTI –tant en contractació, amb la tramitació dels expedients, 
com en serveis generals -; disposar, en l’àmbit dels recursos 
humans, de sistemes d’informació actuals i contrastats que 
ens ajudin a elaborar uns bons plans de desenvolupament del 
personal del CTTI (amb un millor coneixement del talent intern 
i la seva planificació de carrera professional) i amb un model 
formatiu alineat amb l’anterior (la formació és indispensable en 
l’evolució de les empreses, però en el cas d’empreses del sector 
TIC és absolutament imprescindible sota el punt de vista del 
servei i la innovació). En definitiva portar endavant mesures que 
probablement, en alguns casos, no donaran resultats immediats, 
però que si no es comencen a treballar, mai seran realitat.

El CTTI...

Recordaré una conversa amb en Jordi Escalé quan em vaig 
incorporar, on em va explicar el camí que esteu fent en aquests 
anys; com ell ho defineix, transitar del 2.0 al 4.0 no és una tasca 
gens fàcil però alhora absolutament imprescindible. Només diré 
que fa unes setmanes vaig veure un informe que una consultora 
va fer a nivell internacional i on el CTTI, valorant la tasca realitzada 
sota la perspectiva de IT, ocupava una posició capdavantera en 
relació a la resta d’administracions.

Això vol dir que tot va perfecte? Evidentment no. Ni de bon tros. 
Tots sabem que, malgrat tot, l’opinió del nostre client no és, en 
ocasions, lo favorable que ens agradaria, però també us puc dir 
que el Jordi i tot l’equip de Direcció ho tenim molt clar i s’estan 
planificant i realitzant accions orientades a millorar el servei en 
diversos àmbits, des del seguiment i resolució d’incidències al 
SAU, fins a potenciar el rol del DAT.

L’espai que m’han assignat no dóna per més. Per finalitzar: si 
hagués de fer un titular sobre el CTTI tindria a veure amb el grau 
de professionalitat que he vist en vosaltres. Estem al desembre. 

Bones festes!!! ’t
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És més que probable que no hàgiu sentit a parlar del TTIP (Tractat 
transatlàntic pel comerç i la inversió), tot i es tracta d’un acord 
que, actualment, s’està negociant entre els EUA i la UE i, de ser 
aprovat, de ben segur tindrà un impacte profund en les vides de 
centenars de milions de persones.

Aquest, és certament un tema del qual refusen parlar els mitjans 
de comunicació generalistes per allò de “no mossegar la mà 
que et dóna de menjar” o, simplement, per interessos propis, 
tenint en compte que bona part de l’oferta de comunicació 
existent (televisió, ràdio, premsa...) es concentra en mans de 
grans grups al servei de l’actual model econòmic. No obstant 
això, moltes plataformes socials i alguns mitjans de comunicació 
independents estan fent difusió del mateix.

Què és el TTIP i en què consisteix?

Es tracta d’un acord comercial entre els EUA i la UE per establir 
les regles del joc del lliure comerç que consistirà, bàsicament, en 
l’acceptació - per part de la UE - de l’eliminació dels “obstacles” 
comercials en una àmplia gamma de sectors econòmics per 
facilitar la compravenda de béns i serveis i d’aquesta manera crear 
una de les zones comercials més grans del món, que permetrà 
fer front a economies emergents - com les dels països asiàtics - i 
afavorir l’assoliment d’importants beneficis econòmics per part 
de les corporacions transnacionals.

Qui està negociant les condicions d’aquest acord?

Encara que oficialment les parts negociadores són els EUA i els 
governs de la UE, la realitat és una altra. Els veritables negociadors 
són els lobbies o grups de pressió empresarials. Aquestes 
negociacions s’estan portant a terme d’esquena a la població civil 
per evitar la participació i la consulta de la ciutadania.

Aquest fet és el que ha motivat la desinformació dels Governs 
implicats amb la complicitat dels mitjans de comunicació 
generalistes.

Quins perills implica l’aprovació del TTIP?

El principal és la pèrdua absoluta de sobirania, que passaria 
a mans d’inversors privats i tindria un impacte directe a totes 
aquelles polítiques públiques i lleis que afectin directament a 
l’activitat comercial que, únicament, aconseguiria aprofundir 
més les desigualtats socials. Pèrdua de sobirania que es traduiria, 
entre altres coses, en:

            Retallades de drets laborals justificades per la reducció de 
costos i l’increment de la competitivitat.

           Privatització de serveis públics com l’educació i la sanitat, 
qüestionant el model de gestió pública en termes d’eficiència i 
eficàcia. A més, permetria l’entrada d’empreses transnacionals a 
un nou mercat de serveis públics i contractació pública.

         Flexibilització de les normatives relacionades amb políti-
ques mediambientals com la privatització de l’aigua, el fracking, 
la seguretat alimentària...

          I, el més important, la creació de tribunals internacionals 
d’arbitratge (coneguts amb les sigles d’ISDS) amb capacitat 
sancionadora davant els estats membres.

Qui són els ISDS?       

El TTIP inclou un acord per la defensa a l’inversor estranger davant 
els estats membres mitjançant l’arbitratge internacional.

Aquests tribunals són un instrument unidireccional al servei de 
les empreses inversores, que tenen dret a demandar als governs 
si consideren que les polítiques públiques aplicades poden 
afectar els seus beneficis presents i futurs.

L’aspecte més preocupant és la parcialitat de tals tribunals, atès 
que els arbitres tendeixen a defensar els drets dels inversors 
privats. ’t
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on - off

Us animem a què ens envieu noves propostes d’on-off  a l’adreça 
comite.ctti@gencat.cat pel següent número de l’acctiva’t

RENFE

Pel més que deficient servei de rodalies que 

tenim a Catalunya i que sembla no tenir solució. 

Incidents, retards, avaries... Un mal son per a 

milers de ciutadans.

Unió Europea

Per pagar a Turquia per la detenció i expulsió de 

centenars de refugiats  i sol·licitants d’asil i per no 

posar mitjans suficients de salvament al Mediter-

rani.

Generalitat de Catalunya

Per donar prioritat a la remodelació de les 

instal·lacions del CESICAT i no a les obres per so-

lucionar el problema de la qualitat de l’aire que 

respirem a l’edifici del CTTI a L’H.

UNESCO

Pel seu reconeixement a Barcelona com a ciutat 

literària. Segur que servirà potenciar un sector, 

que històricament, està molt arrelat a la ciutat de 

Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona

Per haver aconseguit un acord amb la Societat de 

Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 

Bancària (Sareb) per a la cessió de 200 pisos que 

es destinaran a atendre emergències socials. 

COP21
París

Per fi arriba l’Acord per combatre l’escalfament 

global de la terra, signat el passat 12 de desembre 

a la Cimera de París pels representants de prop de 

200 països. 
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Aquest enllaç us durà a un blog on trobareu 
reflexions sobre art, el disseny i la comunicació. 

blog amb reflexions i enllaços interessants, 
sobretot amb materials de nous feminismes.
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Acabeu de publicar un llibre sobre Butifarra! Una revista força 
desconeguda pel públic general en la que hi participava gent que 
després va ser clau al món del còmic i la il·lustració.
Alfons López: Si, i l’hem fet gràcies a la FAVB. Tot va començar 
quan, des de l’associació Tanta Tinta - que es dedica a l’humor 
gràfic i nosaltres en formem part -, se’ns va ocórrer dedicar-l’hi 
una exposició. No un llibre. Això va ser després, quan vaig parlar 
amb l’Andrés Naya - de l’Associació de Veïns – i em va dir que si, 
que calia fer l’exposició i un llibre. Al final, es va fer el llibre.

Alfons López   
i Pepe Gálvez 
Dibuixant i guionista

p
er
fi
l

L’any 1975, una mica abans de la mort de Franco, 

a Barcelona s’estrenava Butifarra! Una revista 

d’humor gràfic, d’esquerres, de denúncia social 

i reivindicativa amb els problemes dels barris. 

Estava emparada per la Federació d’Associacions 

de Veïns de Barcelona (FAVB) i dirigida per l’Alfons 

López. Amb ell, formaven equip dibuixants com 

Max, Lluís Recasens – l’Avi – o Miguel Gallardo. 

Personatges que, posteriorment, han estat 

rellevants al camp de la il•lustració. Quaranta 

anys després i, una altra vegada gràcies a la FAVB, 

s’ha publicat el llibre Butifarra! El còmic dels 

barris (1975-1987) escrit i coordinat per dos dels 

integrants del grup: l’Avi i en Pepe Gálvez. Un, de 

l’equip fundacional i l’altre, de més tardà, cosa 

que ens expliquen l’Alfons i en Pepe mentre fem 

un cafè al bar del Centre Artístic Sant Lluc.

RM

I la revista? Com va començar?  
Alfons López: En el marc de 
l’associació de veïns de la que jo en 
formava part, la de Turó de la Peira. 
Sóc de Lleida i, quan em vaig instal·lar 
a Barcelona, vaig començar a treballar 
a la revista Grama - de Santa Coloma 
de Gramenet -, molt puntera quant a 
reivindicació de barris i allà és on vam 
començar a utilitzar el còmic com a 
eina d’informació i reivindicació per 
explicar el que, aleshores, passava a 
Barcelona. 

I què vas fer? 
Alfons López:  Muntar un equip 
humà. M’hi vaig passar tot el 1974 i 
al 1975 ja érem un bon gruix de gent 
amb interessos comuns. 
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”

Vam començar 
a utilitzar el còmic 

com a eina d’informació 
i reivindicació
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L’Antonio Martín - estudiós del còmic – i en Rafael Luna – un  
lluitador del PSUC que es va passar mitja vida a la presó per 
defensar la República – em van ajudar a contactar amb la 
Federació d’Associacions de Veïns per fer-los la  proposta de la 
revista. La idea els va agradar i es van comprometre a ajudar-nos 
per trobar qui recolzés el projecte: l’Anche, una entitat del Col·legi 
d’Enginyers Industrials. De fet, sense en Carles Prieto  - president 
de la FAVB – ni tota aquella gent de diferents grups d’esquerra, 
Butifarra! no hagués existit.

La revista neix el 1975 però... Abans o després de morir Franco? 
Alfons López: Abans. I, tot i que vam fer algunes històries on ell 
apareixia, érem prudents. 
Pepe Gálvez: Als anys 70 convivien revistes com El papus Por 
favor, La Cordorníz, Hermano Lobo i Mata Ratos.
Alfons López:  Mata Ratos  va ser el banc de proves de la nostra 
generació, amb gent com Toni Batllori, Tom, Romeu i altres. Tots 
van començar fent-hi humor gràfic i, quan nosaltres hi vam entrar,  
es va constituir el Consell de Redacció. Ens vam inspirar en Pilote, 
la millor revista que ha existit, amb un format infal·lible  creat per 
René Goscinni: un tema central més la coberta,  pàgines interiors 
i seccions fixes. Allò ho va petar!

I tu, Pepe? Estaves a l’equip de Mata Ratos? 
Pepe Gálvez:   No. Vaig arribar més tard, al Consell de redacció 
de Más madera l’any 1986. Per tant, jo no estava a Butifarra! ni a 
Cul-de-Sac sinó que vaig aparèixer molt després. 

Fèieu periodisme d’investigació. Sortíeu al carrer a buscar la 
noticia i fer denuncia social, cosa que ara es recupera. Llegint el 
vostre llibre he trobat moltes similituds amb l’actualitat. 

Alfons López: És que no hem evolucionat gaire.
Pepe Gálvez: És un mèrit compartit, ja que no és només mèrit 
de qui es mobilitza sinó, també, culpa de la societat que no ha 
canviat. I això no és bo! 

Per això ara torna el còmic social, com Los vagabundos de la 
chatarra de Sagar i Jorge Carrión?
Alfons López: Còmic que vaig fer servir d’exemple en unes 
jornades a la Casa de l’Ardiaca quan em van preguntar si ara es 
fan coses similars. 

Però amb diferències. Mentre ells fan una novel·la gràfica d’una 
investigació periodística, vosaltres fèieu històries curtes. Jo us 
veig una mica entre Orgullo y Satisfacción i Los vagabundos de la 
chatarra.
Pepe Gálvez: Sí, seriem més com Orgullo y Satisfacción  amb més 
compromís social i la mateixa independència econòmica.

Sabeu si a la resta d’Espanya hi havia iniciatives similars a la 
vostra?
Alfons López:  A Madrid hi havia El Cubri - amb Felipe Hernández 
Cava, Saturio Alonso y Pedro Arjona . A Granada, La Granada de 
Papel, amb Pepito Rojo, Joaquín López Cruces i Paco Quiroga. I, a 
Saragossa, en Carlos Azagra, que després va venir amb nosaltres. 
Va arribar a Barcelona abans d’acabar la mili i de seguida ens va 
trobar. Però, d’entre tots aquells grups, el nostre va ser el més 
sòlid i el de més llarga durada.

El vostre és un llibre que haurien de llegir tots els polítics. Saps si 
algú ho ha fet? 
Alfons López: Si algú l’ha llegit ho ha mantingut en l’anonimat!

acttiva’t
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No signàveu les històries i us amagàveu sota noms 
falsos. Què us podria haver passat si us arribeu a 
identificar?
Alfons López: Doncs, per exemple, que no ens 
n’haguéssim sortit del  judici de l’església que vam tenir 
en la segona època. Al final ens van declarar innocents 
perquè ens vam auto inculpar tots. Érem set o vuit i, 
quan el jutge ens preguntava: ¿Quién ha dibujado esto? 
Un deia... Yo he dibujado a esta persona... I Un altre... 
¡Pues yo a esta otra! Com que les històries no estaven 
signades, no es va demostrar l’autoria i ens van haver 
d’absoldre. Ens vam lliurar d’una bona multa i el director  
- l’Iván Tubau - es va escapar d’una inhabilitació per 
quatre anys, que és el què demanava l’acusació. Però... 
Si ni venia a les reunions del Consell de Redacció! 

No assistia a les reunions?
Pepe Gálvez:  Per llei, era obligat que els directors de les 
revistes fossin periodistes i, com que en Tubau ho era, 
va ser escollit per al càrrec. Però, en realitat, no exercia 
com a tal i, quan el judici, s’hi va trobar involucrat sense 
haver participat en res. 

I quan arribeu als quioscs les vendes es disparen...
Alfons López: Uns 10.000 al mes.

Si ho comparem amb revistes actuals en paper, com El 
jueves o Mongolia, és impressionant. 
Alfons López: Jo vaig ser a El jueves quan també hi era 
l’Ivà.  Aleshores, en veníem 200.000 a la setmana! És un 
fenomen que no es repetirà i no tinc clar que Internet 
sigui el seu substitut.
Pepe Gálvez: El públic d’internet no està habituat a 
pagar. Per això, una cosa bona d’Orgullo y Satisfacción  
és que està acostumant a la gent a rebre continguts 
pagant. La seva intenció és vendre 10.000 exemplars de 
cada número. En canvi, en l’època daurada del paper,    
El papus va arribar al mig milió en moments clau.
Alfons López: Com a El jueves el dia que vam regalar les 
calces de la Marta Chávarri!  Acabava de sortir l’Intervíu 
famós de la portada on se la veia, sense calces, en un 
acte públic. I, en la reunió de la redacció de El jueves, a 
un se li va ocórrer les que podríem regalar. Però ho va 
dir de broma! En canvi, el director va contestar... A ver... 
Vuélvelo a decir... I d’aquí a esgotar-se tota la tirada va 
ser un no res. 

Què me’n dieu del final de Butifarra! l’any 1987? Per què 
va acabar?
Alfons López: En realitat el final va començar l’any 1986. 
Entre d’altres coses, per les circumstàncies polítiques, 
que eren unes altres i, a més, molts ja havien deixat el 
grup. Uns per haver canviat d’interessos i altres perquè 
van marxar a viure fora. De l’equip inicial vaig quedar 
gairebé sol.  ’t

”
“
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En el temps que porto en aquesta 
professió m’han censurat varies exposicions. 

Fins i tot, m’han llençat còctels molotov

acttiva’t
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La  passada vaga dels treballadors de les empreses subcon-tractades per Telefónica – Movistar  

ha deixat al descobert les condicions  de molts d’aquests treballadors,  de les empreses subcon-

tractades, de les subcontractades de les subcontractades i falsos autònoms  que treballen per elles. 

El que passa amb la subcontractació a l’estat espanyol i a Catalunya és de pena.  Es tracta d’un  

cas d’ignorància conscient, especialment  quan aquesta subcontractació es fa des de contractes  

atorgats per l’Administració Pública. Quatre subvencions allà, un parell de patrocinis aquí, són una 

coartada molt barata per a mantenir  unes  condicions laborals dels treballadors directes, i encara 

més la dels subcontractats en molts casos inacceptables. 

Les Administracions i, en general, tot el sector públic, al seu temps, col·laboren sovint  en aquestes 

contradiccions,  per culpa d’una visió burocràtica, ajustada mil·limètricament a la llei. Una llei que 

és una transposició de la legislació europea. Això implica que en la contractació pública es pot 

definir un escenari global, unes regles comunes de joc que dibuixen un mercat  homogeni i dis-

ponible per les multinacionals. Tanmateix, les disfuncions  entre els treballadors europeus, el seu 

poder adquisitiu i les seves condicions laborals, són enormes. 

Tal vegada en la creació d’aquest gran mercat, d’aquest territori en el qual poden anar a pescar les 

grans corporacions, rau el sentit de la unió Europea i el seu espai econòmic. Una comunitat que no 

es mou en un ordre polític, que té un pes internacional limitat- tal com s’ha demostrat en els  di-

versos conflictes oberts, dels Balcans a Síria, tal com es demostra avui en la tremenda i lamentable 

crisi dels refugiats que, un cop més, Europa no ha sabut solucionar  amb un criteri únic i efectiu. 

L’Europa dels lobbys empresarials, dels grans executius, la dels càrrecs polítics nomenats per in-

teressos, l’Europa que té  dèficits democràtics de grans dimensions  en el seu propi funcionament  

orgànic, l’Europa burocràtica, elefantiàsica, de moviment feixuc i pensament encara més lent. 

Aquesta és l’Europa que ha propiciat que l’ètica empresarial, les bones pràctiques, la responsabili-

tat social i el comportament civil de les empreses siguin conceptes que justifiquin molta literatura 

a les escoles de negoci però que, finalment, són buits de contingut real. 

Sovint, hi ha massa distància entre els objectius de les corporacions i les bones pràctiques. Avui  ens 

podem preguntar, en aquest sentit, per què Vodafone compra Ono per 7.200 milions i acomiada 

1.300 treballadors adduint redundàncies i baixada dels ingressos només un any després de fer-ho.  

O ens podem preguntar igualment per què  Telefónica paga  800 € bruts a un autònom per treballar 

de dilluns a diumenge  més de 10 hores diàries. 

La pregunta fonamental, però, és per què les Administracions signen contractes amb aquestes 

empreses sense assenyalar els termes ètics  de l’acompliment. 
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El Sector Públic i l’ètica empresarial
Una reflexió
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Una Administració que col•labora amb el silenci  a la injustícia social és, probablement, víctima del 

seu propi silenci. El mercat pot tenir una mà invisible que el regula però, en un estat social de dret, 

no s’hi val tot. I és moment que les obligacions  contractuals dels proveïdors de l’Administració 

continguin clàusules que garanteixin el correcte comportament civil de les empreses, més enllà de 

les seves decisions operatives i de negoci.

Assistir com a clients a determinats espectacles  ens autoritza, en tot cas, a canviar de proveïdor. 

Les empreses han de saber que les seves accions poden portar conseqüències , i és obligació, per 

més ambigua que sigui la llei, de l’Administració, protegir els interessos dels treballadors fins allà 

a on calgui.

És per això que s’imposa un canvi en el plantejament de les relacions contractuals que ha de con-

sistir en marcar les línies vermelles  del comportament empresarial quan aquest repercuteix en el 

funcionament  d’allò que és públic.

 

Un contracte de serveis, una concessió o qualsevol altra figura  de relació entre empresa i Sector 

Públic ha de garantir i preservar el comportament ètic  de l’adjudicatària, això és:  garantir i pro-

moure el desenvolupament   de les persones que en formen part o estan sota el seu aixopluc. O si 

més no, no empitjorar les seves condicions. Això, i no una altra cosa, és l’ètica empresarial. 

La legalitat  pot estar molt bé en els negocis privats, però en un Sector Públic que tendeix  a la privatit-

zació, que retalla ingressos dels seus treballadors  i  que es va fent petit, sovint  en benefici de les grans 

corporacions, el mínim que s’ha de demanar és que, a més d’acomplir la llei es busqui la legitimitat.  

És d’això que parlem. Una societat no pot avançar si manté el seu sector públic  en mans  d’empre-

ses que no es comporten. I  ja està demostrat que la sanció  no és la solució. Les sancions admi-

nistratives  formen part del compte d’explotació de moltes empreses que ho incorporen al preu o 

al pressupost.   La Llei de Contractes del Sector Públic parla de triar l’oferta econòmicament més 

avantatjosa. Tal  vegada  ens haguem d’aturar a comptar el cost social  que suposa donar cobertura 

a determinades  corporacions  a les quals, estranyament, solen anar a parar alguns polítics i alts 

càrrecs públics i funcionarials.

  

Els treballadors  no poden ser, en cap cas, aquells que engreixin les portes giratòries  entre negocis 

i política, de la mateixa manera que l’Administració no pot ser còmplice  de decisions injustes. I per 

descomptat, sempre pot deixar de ser client. ’t  

acttiva’t
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Al voltant d’un cafè matiner, em varen demanar si podria 

escriure un article sobre els Encants de les Glòries, així que, 

aquí em teniu explicant breument un dels mercats més antics de 

Barcelona.

Abans, voldria comentar per què conec una mica aquest entorn. 

Una petita part del meu temps lliure el dedico a conèixer la 

pintura catalana de l’Edat d’Or (1885-1930), emparentada amb 

l’impressionisme francès. Sense bellugar gaire, a Catalunya 

podem gaudir d’aquesta afició fàcilment, ja que, en ser un 

producte del nostre país, hi ha molts llocs on trobar-la.

Per fer un seguiment de la pintura, en primer lloc tenim uns grans 

museus com el Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Picasso, 

el del Modernisme Català, el de Montserrat, el Victor Balaguer 

de Vilanova i la Geltrú, el Teatre-Museo Dalí (Figueres), el de la 

Garrotxa (Olot), el Cau Ferrat (Sitges), el Frederic Marès, etc. 

Aquests, són un referent on trobar, admirar i estudiar el nostre 

art. Com a complement hi ha les exposicions temporals, com, per 

exemple, les que es fan al Caixa Fòrum, La Pedrera, MNAC i altres 

espais.

Fins aquí sols podem mirar i, en els llocs següents, ja tenim 

la possibilitat de mirar i comprar. Em refereixo als diversos 

Antiquaris, Brocanters i Galeries on també es pot gaudir de la 

pintura. Tot seguit tenim les sales de subhastes com, per exemple, 

la Balclis, Subarna, Lamas Bolaño, etc. Després hi ha les subhastes 

On-Line i, finalment, els singulars Encants de les Glòries.

Els Encants són un punt aglutinador d’antiquaris i brocanters que, 

físicament, s’ubiquen al mateix edifici o en els locals distribuïts 

als carrers dels voltants. Dins d’aquest context es poden trobar 

pintures, dibuixos, gravats i, sobretot, llibres d’art vells i antics 

difícils de localitzar. Els llibres i els museus són dos puntals per 

adquirir coneixement dins l’art.

Entrant en el tema dels Encants, tot sembla que els seus orígens 

són al segle XIII al voltant del claustre de l’Església de Sant Jaume, 

que actualment ja no existeix i que estava a l’actual plaça de Sant 

Jaume. Després es va desplaçar a la plaça Nova - al costat de la 

Catedral de Barcelona i, posteriorment, va canviar al carrer del 

Consolat, dit actualment Voltes dels Encants.

L’any 1928 van anar a parar a l’anomenat camp del Sidral, situat 

més o menys al centre de l’actual plaça de les Glòries. Un any més 

tard canvien a ambdós costats del carrer Dos de Maig fins que, 

al setembre de 2013, fan el seu setè viatge. Aquesta vegada, a 

l’edifici actual, obra de l’arquitecte Fermín Vázquez, de l’estudi 

B720. Amb aquest canvi abandonen la precarietat permanent en 

què han estat des de sempre per anar a parar sota cobert. L’edifici 

disposa d’una coberta a 25m d’alçada amb miralls d’angles 

còncaus i convexos que, des de fora, reflecteix el que hi ha dins 

i, des de dins, es veu el de fora: el carrer, els cotxes, els edificis, el 

tramvia...

Amb aquest últim salt han canviat algunes coses a part de l’edifici, 

principalment l’oferta de restauració, els horaris i, sobretot, s’han 

promocionat els Encants com una nova zona d’oci de Barcelona. 

En conseqüència, el perfil dels visitants n’és un altre. Ara hi van 

molts turistes nacionals i estrangers.

secció oberta

Aquesta secció està oberta a la participació de tothom.  Volem animar-vos a col·laborar amb nosaltres i comunicar les vostres opinions, 
crítiques, propostes de lleure...  El Comitè d'Empresa del CTTI no comparteix necessàriament les opinions expressades en aquesta secció. 

Els Encants de les Glòries 

Jordi Hortal,  Direcció de Gestió de Serveis TIC del CTTI

Els Encants Vells



Què hi podem trobar? Al nou Mercat s’hi 

venen productes diversos. A les plantes 

superiors hi ha parades de roba, mobles, 

petits electrodomèstics i, també, trastos 

vells difícils de catalogar. Al nivell de 

la plaça, hi ha l’essència de la fira, amb 

objectes de segona mà de tot tipus i 

procedències que s’han subhastat, des 

dels estris del “pis de la iaia” que ha 

traspassat, fins al material d’una ferreteria, 

sabateria, taller, estudis de pintors, o restes 

de qualsevol negoci que hagi plegat. De 

fet, la venda a l’encant tindria els seus 

inicis en el costum de subhastar els béns 

dels difunts per tal d’aconseguir diners 

per pagar els possibles deutes i donar el 

sobrant a la vídua.

Dins del món dels trastos vells, el perfil 

dels venedors és molt divers i va des d’un 

drapaire modern, passant per un brocanter 

i acabant en un “quasi antiquari”. I dic quasi 

perquè, el que defineix una antiguitat és 

que l’objecte tingui més de 100 anys i la 

majoria del material que aquí es ven no els 

té. Brocanter seria la definició més justa, ja 

que correspon a la venda d’objectes antics 

de menys de 100 anys.

Un dels aspectes més singulars dels 

Encants és el “tipus de negociació” a aplicar

per adquirir alguna cosa, dit d’una altra 

forma: el regateig. Tot un art que utilitza 

“psicologies” diferents en funció de 

l’origen del venedor! Principalment tenim 

el model gitano, el magrebí i l’autòcton i 

alguns estils més esporàdics com el turc, 

l’egipci o l’hongarès. Tots ells coneguts....

L’oferta gastronòmica ha augmentat. 

Abans hi havia dos bars de “forta 

personalitat” i ara en tenim més de mitja 

dotzena amb un bon nivell: Mirall dels 

Encants, Mucho Gusto, Pasta Chef, El Peixet 

als Encants, Gall Encantat, El Fogói l’Stop 

& Mos. Alguns, en mans de propietaris 

de restaurants de referència. Ara s’hi va a 

passejar, a trastejar... Però també a fer el 

vermut i a dinar! El nou espai atreu molts 

més visitants al mercat. De les 90.000 

persones setmanals s’ha passat a unes 

150.000, i la previsió és que el mercat rebi 

7,5 milions de clients i visitants l’any.

Els Encants tenen el seu equivalent a altres 

ciutats d’Europa com el Rastro de Madrid, 

el Marchés aux Puces de Paris, Portobello 

Road Market de Londres, Waterlooplein 

d’Àmsterdam o el Porta Portese de Roma.

Als Encants tenim dos tipus de “negocis”: 

la parada i els espais de subhasta. El primer 

són les parades clàssiques de mercat, amb 

taulells que es munten i desmunten cada 

dia. Aquests són la majoria: 156. L’altre 

tipus són els espais de subhasta. Tot i que 

el signe d’identitat dels Encants Vells era el 

seu aspecte de carrer, la seva particularitat 

real, el que els diferenciava dels altres 

mercats de puces d’Europa, era la 

subhasta. En l’antic espai, el subhastador 

Ramon la realitzava cada dilluns, dimecres 

i divendres a partir de les set del matí, a 

viva veu, i es feia en duros, tot i que l’euro 

ja estava en ús. En el nou emplaçament 

qui dirigeix la subhasta és Josep Miralles 

i ho fa els mateixos dies de la setmana de 

8 a 9:30 hores, és només en euros i hi ha 

menys espais destinats a aquesta activitat: 

40 en lloc dels 51 anteriors.

Dins del tema de l’art es poden trobar 

dibuixos, gravats, pintures i llibres força 

interessants. Normalment, les persones 

que fan alguna troballa notable no ho 

diuen mai. Així que, rarament, es podrà 

conèixer tot el que ha aparegut per allà. 

L’última important va ser el passat mes 

d’agost, en què va aparèixer part de l’ar-

xiu del pintor Ràfols-Casamada, algunes 

coses de la seva dona (la pintora Maria 

Girona)     i del seu pare l’Albert Ràfols, 

també pintor.

I, finalment, a banda de proposar-vos una 

visita, vull fer-vos dues recomanacions: 

una és el llibre sobre els Encants escrit 

pels membres del Taller d’Història del 

Clot-Camp de l’Arpa; L’altra, el documental 

Encants, Diari d’un trasllat, dirigit per 

Joan López Lloret i produït per Batabat i 

Mercats de Barcelona per a TV3 i que va ser 

emès al programa Sense Ficció el dia 21 de 

gener. ’t

Fira de Bellcaire
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Drons: passat, present i futur

Raül Àvila,  Direcció de Gestió de Serveis TIC del CTTI

La normativa actual regula l’ús dels VANT 

(RPAS en la normativa espanyola) d’acord 

amb l’ús i pes. Aquestes dues variables 

definiran on i com podem volar l’aparell. 

L’entitat que regula els RPAS a Espanya és 

AESA.

Darrerament hem assistit a l’esclat en l’àmbit social d’uns 

aparells anomenats “dron”, UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) 

o VANT (vehicle aeri no tripulat). Aquests enginys voladors van 

veure la llum, de manera rudimentària, per primer cop a inicis 

del segle XX però no ha estat fins a finals del mateix que s’han 

desenvolupat tecnològicament i s’ha estès el seu ús.

És possible que molts de vosaltres sentíssiu parlar d’ells per primer 

cop en referència a conflictes bèl·lics com ara a l’Afganistan o a 

l’Iraq però, a hores d’ara, el seu número i sofisticació ha crescut 

fins al punt de poder enlairar-se des d’un portaaeronaus, assortir-

se de carburant en ple vol i operar d’una manera relativament 

autònoma.

La transferència tecnològica de la indústria militar cap a la civil ha 

estat gran i ràpida, i gràcies a això, el darrer pas ha estat l’entrada 

al mercat domèstic.

Aquí és on es desdibuixa la línia que separa un enginy militar (de 

milions de dòlars) d’un quadrocòpter amb càmera controlat per 

qualsevol de nosaltres per uns centenars d’euros. En certa manera, 

els VANT han seguit un camí molt similar als ordinadors: primer 

eren coses estranyes i cares per la major part de la gent i després 

ens els trobàvem per tot arreu. Actualment, aquests estris tenen 

una infinitat d’usos: emergències, cartografia, geofísica, control 

i fumigació de cultius, control de fronteres i marítim, recerca de 

persones, cinema, fotografia... I no sembla que siguin prop de 

tocar sostre quant a possibilitats, ans al contrari.

De fet, no deixen de ser una plataforma a la qual se li pot afegir 

tot tipus d’accessoris i, en funció de l’accessori escollit, l’aparell 

servirà per a una cosa o altra. Però si hi ha un ús que està creant 

controvèrsia, més enllà del bèl·lic, és l’ús recreatiu, i aquesta és 

una guerra en la qual m’estimo més no ficar-m’hi.

Cap a on anem?

Darrerament, hem vist com la DARPA (Agència d’Investigacions 

de Projectes Avançats de Defensa dels EEUU) treballa en 

desenvolupament d’AI (intel·ligència artificial) aplicada als VANT. 

Us imagineu un eixam de petits drons treballant junts de manera 

coordinada? Quina por, no? Doncs no és ciència ficció sinó realitat 

perquè s’està provant a nivells militar i civil.

En el vessant del transport s’han fet proves de control remot 

d’avions com la que va fer BAE amb un vol (de 800km) no tripulat 

d’un jetstream. Això no vol dir que en quatre dies volarem en 

avions sense pilot a bord, però no serà perquè la tecnologia no ho 

permeti sinó perquè la normativa ho impedeix. Però tot arribarà...

Actualment, s’està treballant en diversos projectes per 

desenvolupar avions de passatgers no tripulats que puguin 

operar de manera rutinària en l’espai aeri civil. De moment, un 

dels obstacles més grans amb els que s’han trobat és la manca 

d’ample de banda suficient per operar, ample de banda que els 

militars sí que tenen i fan servir, com tots sabem i veiem a les 

notícies quasi cada dia.

D’altra banda, el trasbals tecnològic fa que moltes de les 

tecnologies aplicades als UAVs s’aprofitin per als UUVs (vehicle 

submarí no tripulat) o els USVs (vehicle terrestre no tripulat) com 

es pot veure en un projecte d’eixam de vehicles submarins per 

cartografiar de manera coordinada el fons marí i, no cal dir-ho, 

trobar-hi petroli i/o gas.

Així doncs, els famosos drons d’Amazon no deixen de ser la 

punta de l’ iceberg d’una indústria i tecnologia que ha vingut per 

quedar-se. Fins on arribi dependrà, en certa manera, de nosaltres. 

O potser no. ’t

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default.aspx
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Barcelona, des de sempre ha estat una 

ciutat reivindicativa i això ho recull molt 

bé aquest llibre. Una crònica gràfica de 41 

manifestacions de tota mena realitzades 

a la ciutat des de finals del segle XIX 

a principis del XXI: reivindicatives, de 

rebuig, lúdiques i festives. Totes, imatges 

captades per fotoperiodistes de renom. 

Des de pioners com Frederic Ballell o 

Josep Brangulí fins a Colita o Kim Manresa, 

passant per clàssics com Pérez de Rozas. 

En total, més de 300 fotografies realitzades 

per 38 reporters gràfics. 

 

 

Més informació

Aquest número de l’Acttiva’t no podíem 

deixar de recomanar aquest còmic, ja que 

tracta dues qüestions de les quals n’hem 

parlat. Una, el periodisme d’investigació. 

L’altra, el mercat dels Encants.

Aquí, l’escriptor Jorge Carrión i el 

dibuixant Sagar Forniers, han unit forces 

per realitzar un reportatge periodístic de 

qualitat entorn el mercat dels Encants i tot 

el que l’envolta: el negoci de la ferralla, les 

naus de Poblenou okupades, la precarietat 

laboral i la part més fosca del Model 

Barcelona. Per aconseguir-ho, han passat 

un any rastrejant aquesta part de la ciutat, 

visitant les naus i entrevistant les parts 

implicades, des de drapaires subsaharians 

i romanesos a arquitectes responsables de 

les obres del nou mercat dels Encants.

 

 

 

 

Més informació 

La ciència ens ajuda a millorar la nostra 

espècie o bé, al contrari, ens fa menys 

humans? Les màquines acabaran per 

substituir l’home o ens ajudaran a 

evolucionar de forma positiva? On és el 

límit de què és èticament acceptable?

Els avenços en tècniques de reproducció 

assistida, intel·ligència artificial, realitat 

virtual, la recerca biomèdica i el disseny 

industrial són cada cop més rellevants. 

Han servit per millorar la qualitat de 

vida de persones discapacitades, curar 

malalties greus i millorar la productivitat 

de les empreses, entre altres qüestions. 

Tot això té la seva part positiva però, 

també, pot suposar un inconvenient i és 

el que planteja aquesta exposició i ho 

fa mitjançant un seguit d’instal·lacions 

artístiques i prototips d’artefactes com 

pròtesis per a extremitats amputades, el 

casc de realitat virtual que et fa viure a 

càmera lenta o altres de més discutibles 

com la muntanya russa de l’eutanàsia, una 

mena d’atracció que serveix per perdre 

la vida de la forma menys traumàtica 

possible.

Una exposició que va més enllà de l’art i us 

farà pensar.

Més informació
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CR

Gaudim 
de la lectura 
Cops de gent 

Barcelona 1890-2003

Autors: R Adam, A Antebi 
i P González

Editorial: Viena edicions 

Un bon 
còmic 

Los vagabundos 
de la chatarra

Autors: J Carrión i S Fornies
Editorial: Norma Editorial 

 Una exposició  

+Humans. 
El futur de la 

nostra espècie 
Lloc: CCCB

Dates: del 7/10/15 al 10/4/2016

reacttiva’t

http://productesdelaterra.cat/viena-edicions/10265-comprar-llibre-cops-de-gent-1562100011281.html
http://www.normaeditorial.com/ficha/012034515/barcelona-los-vagabundos-de-la-chatarra/
http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/-humans/129032


acttiva’t

16

Campanya de recollida 
de joguines noves i aliments 

en col·laboració amb la 

Creu Roja Joventut 
i  

Banc dels Aliments 

De l’1 al 21 de desembre
a la recepció del CTTI

acttiva’t solidari   :)   
17

acttiva’t

http://lajoguinaeducativa.com/
https://www.bancdelsaliments.org/


acttiva’t

Si voleu col·laborar en l’acollida 
de persones refugiades podeu oferir 
tant recursos com serveis a través 
de l’alta a l’inventari de recursos

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20419-Inventari-de-recursos-per-a-persones-refugiades%3Fcategory%3D

