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Benvolgudes, benvolguts, 
 
En primer lloc us escric per agrair a les organitzacions i persones que vau ser 
presents el dijous a la seu nacional l’actitud de col·laboració i fermesa. Sense la 
posició activa i militant que vau tenir no haguéssim pogut assolir l’objectiu d’obrir 
l’accés per la porta del núm. 18 i aconseguir el compromís clar del Ministeri de 
Treball per fer-ho possible i sostenible. 
 
La situació en relació a l’edifici de Via laietana és la següent: 
 

- Arran del despreniment d’un tros de barana l’any 2005 que la situació de 
l’edifici de Via Laietana va entrar en una fase de provisionalitat, sobre la 
qual no m’estendré. Des del primer moment des de CCOO vam voler utilitzar 
la situació com una oportunitat de millora, que permetés que el conjunt 
d’organitzacions implicades guanyéssim en relació a la situació de partida: 
que CCOO disposéssim de més m2 i seu nacional en exclusiva; que UGT 
guanyés un nou edifici a Barcelona i, per tant, més m2; que Foment del 
Treball pogués materialitzar les seves expectatives en relació a la cessió 
d’us que té en l’actualitat a Via Laietana, que la CGT pugui disposar d’un 
local propi amb dret que permeti regularitzar l’actual situació no 
consolidada en què es troba. 

 
- Després d’un llarg recorregut, a hores d’ara la UGT ja disposa de nou local 

propi a Barcelona, a la Rambla del Raval (des del 28 d’abril d’enguany), per 
la qual cosa la Comissió de Patrimoni Sindical Acumulat (PSA), adscrita al 
Ministeri de Treball, ha cedit l’ús dels espais que fins ara ocupava UGT a Via 
Laietana a CCOO. 

 
- En paral·lel, el Ministeri de Treball planteja com a solució definitiva la 

cessió de la totalitat de l’edifici de Via Laietana a CCOO de Catalunya. A 
l’entretant, es compromet a canviar la caldera situada al soterrani i ubicar-
la a la terrassa i a la rehabilitació de la façana a la tardor de 2010. 

 
- Per materialitzar l’anterior el Ministeri de Treball està en procés 

d’adquisició d’un edifici a Barcelona per incorporar a PSA i cedir l’ús a CGT 
per a què abandoni Via Laietana. 

 
- El Ministeri de Treball negocia amb Foment la materialització dels drets 

actuals sobre l’edifici de Via Laietana en altra alternativa a la ciutat, amb la 
qual cosa la Comissió del PSA traspassarà els drets de Foment a CCOO, que 
tindrà la titularitat total l’edifici de Via Laietana. 

 
 



Malauradament, en tot aquest procés la CGT està intentant impedir que CCOO 
pugui exercir el seu dret a utilitzar els espais cedits per la Comissió de PSA que 
abans tenia la UGT (ocupació il·legal de la 8a planta l’1 de maig amb l’agressió i 
violència exercida, impediment continuat de l’accés al vestíbul i porteria de la 
porta del núm. 18; agressions i violència verbal i material sobre les persones i els 
accessos de CCOO al núm. 16; etc.). Mentre, però, la CGT està negociant amb el 
Ministeri de Treball la cessió d’un local alternatiu a Barcelona i per tant està 
utilitzant l’agressivitat vers CCOO per guanyar posicions. 
 
Finalment el passat dijous (1 de juliol) i gràcies a la pressió exercida de manera 
col·lectiva per tots i totes, es va poder obrir l’accés al núm. 18 de Via Laietana i 
garantir-ne la presència continuada d’un guarda de seguretat a càrrec del Ministeri 
de Treball per garantir-ne la convivència. 
 
A partir d’ara hem de fer-ne ús d’aquest dret, col·locant la pancarta a l’entrada i 
els nostres materials al taulell i preveient la utilització de l’accés i sortida a la 7ª i 
8ª planta en el moment en què s’hagin adequat. I de forma paral·lela continuar 
treballant per garantir la cessió de la titularitat de tot l’edifici a CCOO i la seva 
utilització com a seu nacional. 
 
Bé, res més, reiterar l’agraïment al conjunt de l’organització perquè sense aquesta 
actuació difícilment haguéssim pogut exercir els nostres drets. Hem de ser 
conscients que el problema rau en què hi ha qui no vol permetre que exercim el 
nostre dret i això no ho podem permetre. És possible que la solució definitiva tingui 
elements de guany per a tothom, però el que no pot ser és que tothom guanyi 
menys nosaltres. 
 
Els propers dies continuarem consolidant els drets que gaudim i seguirem negociant 
amb la resta d’organitzacions i el Ministeri de Treball, per assolir el que ha de ser 
el reconeixement del paper de CCOO de Catalunya com a primera força sindical del 
país i, per tant, disposar de seu nacional pròpia a Barcelona. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
 
 
Joan Carles Gallego 
Secretari general 
 
Barcelona, 5 de juliol de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


