
10 i 11 de juliol de 2013
Torre Balldovina - Santa Coloma de Gramenet

arguments, valors i instruments
el sindicalisme enfront la crisi

Presentació

A l’Escola d’Estiu d’enguany, els objectius que ens proposem pretenen 
seguir donant contingut i propostes concretes a tot allò que es va 
aprovar en el nostre darrer Congrés, i que, alhora, va lligat a una 
situació econòmica i social cada cop més agreujada per les polítiques 
d’austericidi que s’estan aplicant tant a Catalunya com al conjunt 
dels països del nostre entorn, i que ens indiquen que el camí de la 
recuperació encara és llunyà.

Les dades mantenen la tònica dels darrers mesos i apunten al 
manteniment de la recessió econòmica per al 2013 i a un creixement 
negatiu del PIB (-1,3%). La Comissió Europea ha flexibilitzat en dos 
anys l’assoliment del límit del dèficit. L’IPC es manté als nivells dels 
darrers anys i no s’apunta cap mesura de control de preus. L’atur 
manté la tendència creixent, i la utilització avantatgista de la 
contrareforma laboral està sent utilitzada per ajustar plantilla i 
precaritzar, encara més, les condicions laborals. Més de 6.000.000 
de persones aturades a l’Estat, quasi 1.000.000 a Catalunya, evidencien 
l’impacte en l’ocupació d’una situació que esdevé insostenible. A 
més, cal tenir en compte que més del 50% de les persones aturades 
fa més d’un any que cerquen ocupació i que ja són molts milers les 
llars sense cap ingrés. La cruel retallada a la Llei de dependència 
accentua encara més la desprotecció dels col·lectius més desafavorits. 
El que veiem és un panorama en què el conflicte i la fractura social 
estan servits.

Cal fer front a la situació, és la nostra obligació i també la nostra 
voluntat. És per això que ens calen arguments, instruments i una 
càrrega important dels valors que ens són propis, com l’equitat, la 
justícia social, la defensa de les llibertats conquerides, la construcció 
d’un nou model de país més atent a les necessitats de les persones 
que no pas a les dels mercats.

Com altres anys, participaran en l’Escola d’Estiu tant sindicalistes 
com persones del món acadèmic i de l’empresa. Volem seguir 
construint aliances socials, fer xarxa de solidaritat, continuar participant 
en les diverses plataformes que, com la de Prou Retallades o la ILP 
per la Renda Mínima Garantida, ens permetin fer pinya amb tota la 
gent que és cada dia al carrer defensant els seus drets i el futur de 
les properes generacions.

Els destinataris d’aquesta edició de l’Escola són els membres del 
Comitè Confederal de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i 
les persones amb responsabilitats sindicals a federacions, unions 
territorials i a la CECONC, que, en funció de les temàtiques, seran 
proposats per les seves organitzacions de referència. Com a novetat 
per a aquest any 2013, i per fer l’Escola més oberta a la nostra 
afiliació, restarà oberta no només als quadres del sindicat, sinó també 
a les persones que vulguin participar-hi. 

Us donem la benvinguda a la 22a Escola d’Estiu tot esperant que us 
sigui profitosa i útil per al treball sindical quotidià. 

Laura Pinyol Vidal 
Secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de
Catalunya
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Programa

Dimecres, 10 de juliol

10.00 hores
Presentació de la 22a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya
Laura Pinyol, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de 
CCOO de Catalunya
Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

10.30 hores
Conferència inaugural
Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia, Estètica/Filosofia de la 
Cultura de la Universitat de Barcelona

Presentació: 
Laura Pinyol, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de 
CCOO de Catalunya

Pausa

12.30 hores
El futur de les pensions: una proposta sindical
Carlos Bravo, secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques 
de CS CCOO
Cristina Faciaben, secretària de Socioeconomia de CCOO de 
Catalunya

Presentació: 
Jaume Sellés, secretari general de la UI CCOO Terres de Lleida de 
CCOO de Catalunya

Dinar

16.00 hores
La força del sindicat: afiliació i participació
Renzo Calvo, sec. Organització, Konecta BTO
Ana Rosa Sevillano, sec. gral. secció sindical ICS Baix Llobregat
Aurora Richarte, sec. gral. secció sindical DIA
Anna M. Carnicer, sec. de la Dona, UI CCOO Alt Penedès-Garraf
Vallès Occidental, Per determinar
Lleida, Per determinar

Presentació:
Josep M. Romero, secretari d’Organització i Recursos de CCOO 
de Catalunya

Visita guiada a Santa Coloma de Gramenet

Torre Balldovina 

La Torre Balldovina va gaudir de la reivindicació popular dels veïns 
de Santa Coloma per salvar-la i recuperar-la per al poble. Avui, 
com a seu del Museu de la Ciutat, té un lloc destacat entre els 
senyals d’identitat col·lectiva de la ciutat.

L’any 1986, l’Ajuntament crea el Museu Municipal amb seu a la 
Torre Balldovina, de la qual pren el nom, i s’inaugura el 1987. 

És un museu local pluridisciplinari que s’encarrega de protegir, 
conservar, estudiar i difondre el patrimoni cultural i natural de 
Santa Coloma de Gramenet, col·laborant amb les entitats públiques 
i privades que aglutinen la vida cultural i cívica de la ciutat i amb 
la voluntat d’oferir un servei a tota la ciutadania colomenca. 

El Museu atén tant les col·leccions que formen el seu fons com el 
patrimoni monumental de Santa Coloma conservat in situ. Hi 
destaca una col·lecció considerable sobre el món iber lligada al 
poblat del Puig Castellar, i una part important de la seva activitat 
està dedicada al món educatiu, amb la finalitat d’acostar el patrimoni 
als escolars.

dijous, 11 de juliol

10.00 hores
Negociació col·lectiva: ultraactivitat
Albert Pastor, professor de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UAB
Joan Carles Casanova, responsable de Negociació Col·lectiva 
de la secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de 
Catalunya
Ramon Górriz, secretari confederal d’Acció Sindical de la CS  de 
CCOO

Presentació:
Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de 
Catalunya

Pausa

12.00 hores
Negociació col·lectiva: un repte per a sindicats i empresaris
José Luis Salido, director de Relacions Laborals de Foment del 
Treball
Jana Callis, responsable de Relacions Laborals de PIMEC
Salvador Candela, secretari d’Acció Sindical de la FSC de CCOO 
de Catalunya
José A. Hernández, secretari d’Acció Sindical de la Federació 
d’Indústria de CCOO de Catalunya

Presentació:
José Cachinero, secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya

13.30 hores
Cloenda de la 22a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya


