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ALTERNATIVES DE LLUITA I
ENGRUNES PEL PAÓ

Als treballadors i les treballadores no ens

surten els comptes. A alguns partits polítics

com el PP tampoc els vots. Per això ara toca

canviar de rei, vés a saber per què no podem

pensar a canviar de règim, i intenten

emmirallarnos amb una reducció d’impostos

que després ens passarà factura als

pressupostos socials hiperajustats. Sense

referèndum per dir si volem Rei o República i

amb reforma fiscal que rebaixarà molt més als

més rics i ens “regalarà” engrunes de pa als

nostres IRPF. No ens surten els comptes i

veiem electoralisme, injustícia i regressivitat. Ja

fa temps que volen canviar la societat i passar

al laissez faire del que qui pugui que s’ho

pagui. Una societat mercantilitzada somni dels

neocon.

Però s’equivoquen perquè cada vegada més

gent està disposada a mobilitzarse al centre

de treball, als carrers i a les urnes. Són temps

de construir alternatives, i el nostre sindicat,

nosaltres mateixos, hem de contribuirhi. I tant

què és possible, ara toca guanyar. Des d’una

ferma consciència que tots i totes hem

d’aportar el nostre gra de sorra a aquesta

possibilitat i que cal obrirse a noves formes de

lluita, de debat, de participació. En sabem molt

de ferho contra la reforma laboral, en defensa

dels nostres convenis, de lluitar per l’ocupació

estable, contra la precarietat, contra qualsevol

tipus de discriminació, per la plena igualtat

entre gèneres. Fins i tot ara que ens fiquen a

la presó companyes i companys per defensar

el nostre dret democràtic i fonamental de vaga.

Ara és l’hora d’agrupar forces. Alguna cosa

important està creixent, no deixis passar un

lloc per a tu a la història.

Inauguració mural “Treball Digne”. Façana CCOO Cornellà.

NOVA IMATGE DE LA FAÇANA
DEL LOCAL DE CORNELLÀ

Les I jornades per la Dignitat de

Cornellà s’han celebrat sota el lema

“Planta cara a la pobresa. Cornellà per

la Dignitat”.

Aquestes Jornades impulsades per

l ’Ajuntament amb implicació de l’Acord

Social són resposta a la situació actual

de crisi econòmica en què s’ha posat

en risc i fins i tot en dubte bona part de

les garanties de l’Estat de Dret, tal i

com remarca el manifest: “davant

d’aquesta situació de precarietat, on

valors fonamentals en la vida de les

persones han deixat de ser

considerats com a prioritats, la

societat s’ha d’implicar en defensar la

dignitat de les persones, a combatre la

pobresa i a promoure la solidaritat”.

En aquesta setmana plena d’activitats

destaquem el Gran Recapte

d’Aliments on es va fer una crida a la

població en col•laborar amb la Botiga

Solidària. I també destaquem la

participació de les CCOO fent un

mural pel Treball Digne que es va

inaugurar el passat 1 3 de juny amb la

lectura del manifest per la Dignitat.

http://www.cornella.cat/ca/manifest.asp
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CONTINUEM LLUITANT , CONTINUEM REIVINDICANT...

ROBERT BOSCH, en defensa dels
llocs de treball

Els treballadors i treballadores de ROBERT

BOSCH continuen amb les seves

mobil itzacions defensant els seus l locs de

treball i per fer rectifcar a l 'empresa en la seva

idea de vendre i de reduir el nombre de

treballors i treballadores a l 'empresa.

Contra la privatització d'AENA

Concentració a l 'aeroport de El Prat contra la

decisió del govern de vendre el 49% de

l'empresa pública.

Un nou exemple del Govern del PP de posar a

la venda els serveis públics.

Sanitat pública i de qualitat
El govern català de CiU continúa amb la seva

ofensiva de desmantel lament del servei públic

de sanitat.

La secció sindical de CCOO del Moisés

Broggi va participar a les mobil itzacions per

defensar els l locs de treball i l 'atenció als

ciutadans i ciutadanes.

CCOO Baix Llobregat-Alt Penedés-Garraf

-Anoia participa activament en reclamacions

com les de l 'Hospital de Viladecans o el

d'Igualada.

SERVIKART, manteniment dels llocs
de treball

Esl treballadors i treballadores de Servikart

(empresa que gestiona el servei de "carritos"

portaequipatges de l 'Aeroport del Prat)

continuen reivindicant el manteniment dels

l locs de treball .

Després de l 'èxit de la vaga que van dur a

terme, no descarten més mobil itzacions.
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CELEBRADA AMB ALT NIVELL DE PARTICIPACIÓ L'ASSEMBLEA DE
DELEGATS I DELEGADES DE CCOO DE L'ANOIA

portada digital

El 1 5 de maig, al Museu de la Pell d'Igualada va

tenir l loc una assemblea de delegats i delegades

de CCOO de l'Anoia amb la participació de més

de 70 delegats i delegades d'empreses de la

comarca.

A l'assemblea, va intervenir el nou secretari

general de la Unió Intercomarcal de CCOO del

Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, Toni

Mora, i la referent comarcal de l 'Anoia, Alfonsa

Santiesteban, per donar informació de la nova

Unió Intercomarcal, així com presentar un

informe de context i fer un repàs de l'activitat

sindical a la comarca.

Al torn de paraules, els companys i companyes

van tenir l 'oportunitat de debatre obertament i

compartir la seva lluita i treball de la seva activitat

sindical.

...PERQUÈ AMB LA LLUITA GUANYEM!

Finalment l 'empresa ha recoll it els increments

salarials que demanaven els treballadors i

treballadores del centre de treball de Sant Joan

Despí.

Després de diferents mobil itzacions i reclamacions dels

treballadors i treballadores de TV3 els serveis de

publicitat de TV3 no seran externalitzats.

Contra l'externalització a TV3Aturades a GALLINA BLANCA
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MANIFESTACIÓ DEL PRIMER DE MAIG

portada digital

Forta participació per part de la Unió

Intercomarcal del Baix Llobregat, Alt

Penedès, Anoia, Garraf que va estrenar

pancarta després de la recent fusió

territorial i destaca perquè des de fa un

parel l d’anys es fa un tal ler de pancartes

abans del Primer de Maig on s’escalfen

motors per participar-hi amb creativitat i

bon ambient. I tot plegat fa d’aquesta

jornada moment de sortir al carrer i posar

de llarg l ’actiu sindical per reivindicar

treball digne, de qualitat, amb drets i per a

tothom.

CCOO del Baix Llobregat-Anoia-Alt

Penedes-Garraf va participar en les

accions que es van dur a terme per

protestar contra la reforma laboral del

PP, que permet l 'externalització dels

serveis públics d'ocupació i l 'entrada

d'empreses pirvades en la gestió de

les ofertes de feina.

CONTRA LA PRIVATITZACIO DEL SERVEI D'OCUPACIÓ (SOC)



Una delegació de CCOO Baix Llobregat-Alt Penedés-

Garraf-Anoia va participar a Sitges en l 'acte de trasl lat

del monument "triangle".

Aquest monument recorda un dels símbols de la l luita

del col· lectiu LGTB, el triangle rosa. Aquest triangle era

el símbols que els nazis tatuaven als homosexuals als

camps de concentració i extermini. Amb el temps ha

esdevingut un símbol de l luita pel reconeixement

dels drets d'aquest col· lectiu.

CCOO de Catalunya té un àmbit específic de

treball , els usuaris de twitter el podeu seguir a

@LGTBCCOOCat

Bloc Aula

García-Nieto
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CCOO EL SINDICAT DE LA DIVERSITAT

Moment de l'homenatge a Sitges

ALTERNATIVES A L'ATUR

CCOO Baix Llobregat Alt Penedés-Anoia-

Garraf ha col· laborat amb companys i

companyes de Sant Vicenç dels Horts i ha

donat suport per a la creació d'una empresa

d'economia social (Biobaix SLL) que té com a

objecte la generació de biomassa i per tant

un sentit ambientalment innovador. Volem

felicitar a l 'associació de persones aturades

de Sant Vicenç dels Horts, sempre en lluita i

reivindicació, i ara també construint economia

solidària i alternativa.

Colònies en família al mes d'agost a preus
socials 2014

Signat el conveni de col·laboració i promoció de serveis
amb Fundesplai

La Fundació Catalana de l'Esplai ha generat un codi

promocional específic per als afi l iats i afi l iades a CCOO. Amb

aquest codi, a la pàgina web: http://estiu.fundesplai.org es

podran fer les inscripcions a les colònies i camps de treball

201 4 que promou directament la Fundació.

Mes informació al document adjunt:veure arxiu

http://estiu.fundesplai.org
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Fundacio.pdf
http://www.huelganoesdelito.org/manifiesto/Manifiesto:647824--En_defensa_del_Derecho_de_Huelga_y_de_la_Libertad_Sindical&especial=1
https://twitter.com/ccoo_bll_apag
https://ca-es.facebook.com/ccoo.baixllobregat
http://ccoobaixllob.blogspot.com.es/
https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do



