
RESOLUCIONS 
 
 
 

ACCIÓ SOCIOPOLÍTICA AL TERRITORI 
 
D’ençà de la integració de les Unions comarcals de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf en una sola unitat organitzativa (BLLAPAG), fet que data de 2014, els diferents 
sindicats comarcals hem estat reforçant el nostre arrelament al nostre territori, facilitant a la 
nostra gent espais conjunts de participació, debat i reivindicació en els àmbits laboral i 
sociopolític vinculats a la realitat del nostre entorn. 
 
La preponderància del Baix Llobregat com a gran comarca industrial i de serveis dins aquesta 
Unió fa que tant l’Alt Penedès com l’Anoia o el Garraf ens beneficiem d’una massa crítica a 
l’hora de situar els nostres propostes d’una manera més efectiva en l’agenda política, 
institucional i social catalana.  
 
Tanmateix, els vincles que hem desenvolupat les comarques que integren l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, ens donen una dimensió participativa i pro positiva que volem que sigui un 
benefici directe per la nostra gent i els nostres respectius territoris. 

Som una Unió què entenem que per canviar la realitat, combatre les injustícies i transformar 
la societat, ho hem de fer des de la proximitat i l’arrelament a les reivindicacions, demandes i 
anhels socials existents a de cada una de les comarques que conformen la nostra Unió. 

Som comarques molt diverses, amb una participació dels sectors productius força diferents 
en cada comarca, moltes vegades amb economies complementàries, però que compartim 
problemàtiques socials i territorials comunes. L’atur, la sanitat, l’educació, la dependència, les 
infraestructures, la mobilitat, els serveis públics de qualitat i un llarg etcètera determinen el 
caràcter sociopolític de la nostra organització. 
 
És en aquest marc que les CCOO del territori hem intervingut activament en tots els debats i 
propostes sorgides en els diferents àmbits de concertació i diàleg social que existeixen en el 
conjunt de les quatre comarques, participant de plataformes reivindicatives, moviments 
associatius i teixint complicitats en la defensa de la cohesió social i l’estat del benestar, de les 
polítiques d’ocupació, l’habitatge social, de l’educació inclusiva, la dependència, la mobilitat 
sostenible, la igualtat de gènere… i quan no existeixen aquests espais de concertació, som el 
motor capaç de iniciar els espais de diàleg necessaris per transformar la nostra societat. 

No renunciem a les eines de reivindicació, manifestació i protesta per assolir els nostres 
objectius sindicals, però durant tots aquests anys hem pogut de demostrar la nostra capacitat 
d’arribar a acords mitjançant el diàleg i el pacte. 

Exemples en tenim molts, participem en més de 80 consells, taules, comissions, pactes, 
acords, agències de desenvolupament, fundacions, assemblees, fòrums, etc. on la veu del 
nostre sindicat, la veu dels nostres delegats i delegades, la veu de la nostra afiliació es 
escoltada, respectada i a voltes assumida. 

És per això, que proposem que el 3r. congrés de CCOO BLLAPAG aprovi aquesta  proposta de 
resolució, per tal de reforçar l’acció sindical sociopolítica des del impuls dels nuclis de treball 
de cada comarca, com a espais de participació i d’unificació  i coordinació de la nostra acció 
dins de totes les entitats, moviments i plataformes on el sindicat tingui presència, portant la 
veu del conjunt de la nostra afiliació allà on hi  existeixin moviments socials actius al territori i 
un espais de concertació i diàleg per a la transformació social. 

 
 

Vilafranca del Penedès, 15 d’abril del 2021 
 

 


