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MOBILITZA’T CONTRA LES POLÍTIQUES DE RETALLADES SOCIALS I LABORALS
El 15 de setembre,
tots i totes a Madrid
El proper dissabte 15 de setembre anem tots i
totes a Madrid a la gran mobilització convocada
per CCOO, UGT i un gran nombre d’organitzacions i col·lectius socials, per denunciar les polítiques d'austeritat i les retallades socials i laborals
aplicades pels governs català i espanyol. Ha de
ser una mobilització massiva que evidenciï el rebuig social a aquestes polítiques.
La FI.CCOO.CAT fem una crida a la participació per tal de portar el màxim de companys i companyes a Madrid i garantir així l'èxit de la mobilització, que es finançarà amb uns bons d’ajut de
10 € que ja estan a la vostra disposició a la Federació o als sindicats comarcals.
Ja us podeu apuntar als autocars que sortiran des de diferents punts de Catalunya el 14
de setembre a la nit (en breu us informarem dels
punts de sortida). Podeu fer-ho trucant als diferents sindicats comarcals i intercomarcals o a la Federació.
La mobilització del 15-S a Madrid començarà entre les 9 i les 10 del matí amb una
marxa de quatre columnes formades pels diferents col·lectius vinguts d’arreu de l’Estat.
Aquestes columnes sortiran de diferents punts de Madrid i acabaran confluint a les 12 hores en una gran concentració a la plaça de Colón. No hi faltis, t’hi esperem!

L’11 de setembre reivindiquem la Catalunya social
Com cada any, CCOO de Catalunya participarà en els actes commemoratius de la
Diada Nacional el proper 11 de setembre. Enguany ho farà juntament amb la Plataforma
Prou Retallades i aprofitarà per reivindicar la Catalunya social i una consulta popular on la
ciutadania de Catalunya pugui expressar la seva opinió sobre les polítiques de retallades
socials que està duent a terme el Govern de la Generalitat. La consigna és ben clara:
#jovulldecidir. Des de la FI.CCOO.CAT t’animem a participar en la manifestació ciutadana convocada a Barcelona el dimarts 11 de setembre a les 18 h.

La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya
lamentem profundament
la pèrdua del company
Manolo Martín Liñán

Avui hem acomiadat el company Manolo
Martín Liñán. La seva mort ha estat una gran
pèrdua personal i sindical per a la nostra organització, a la qual estava vinculat i participava
activament des de l’inici.
Va iniciar la seva col·laboració amb el sindicat a la Unió del Vallès Occidental, comarca on
també va exercir de regidor i tinent d’alcalde de
la ciutat de Sabadell. A partir de l’any 2000 es
va incorporar a la direcció de la llavors denominada Federació Minerometal·lúrgica, on va
ocupar les responsabilitats d’Organització, Re-
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cursos i Finances i també va col·laborar amb
diversos sindicats comarcals d’Indústria donant suport a l’assessorament i a l’atenció i
extensió sindical a les empreses. En els últims
anys, ha desenvolupat la seva tasca sindical a
la comarca del Maresme.
La dedicació i la tasca diària en defensa
dels drets dels treballadors i treballadores de
persones com en Manolo són les que donen
valor afegit a la nostra organització. Des de la
FI.CCOO.CAT volem traslladar tot el nostre
suport i condol als seus familiars i amics.
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Arrenca el procés congressual de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
Aquest setembre arrenca amb força el procés congressual de
la FI.CCOO.CAT en el qual estan cridats a participar els més
de 29.000 afiliats i afiliades de la nostra federació.
Ja s’han començat a fer les assemblees congressuals de
primer nivell a les empreses i centres de treball dels nostres
sectors i durant aquest mes es realitzaran també les de les
agrupacions de restes de les diferents comarques. En aquestes assemblees, a més de debatre i fer aportacions als documents congressuals, s’escolliran els delegats i delegades que

participaran en els congressos dels sindicats comarcals i intercomarcals d’Indústria.
Durant el mes d’octubre se celebraran els congressos dels
sindicats comarcals i intercomarcals d’Indústria i l’assemblea
congressual d’Indústria de l’àmbit del Barcelonès, en els quals
s’escolliran al seu torn els delegats i delegades per als congressos de les unions corresponents i per al I Congrés de la
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, que tindrà lloc
els propers 30 de novembre i 1 de desembre a Barcelona.

CALENDARI RESUM DEL PROCÉS CONGRESSUAL DE LA FI.CCOO.CAT
1

2

Del 3 al 28 de
setembre de 2012

Congressos dels sindicats comarcals i intercomarcals i Assemblea
congressual de l’àmbit del Barcelonès

Assemblees congressuals de
centres de treball o empreses
i de les agrupacions de restes
A més a més de debatre i fer
aportacions als documents
congressuals, s’escolliran els
delegats i delegades que participaran en els congressos dels
sindicats comarcals i intercomarcals d’Indústria.
Consulta tota la informació
sobre el Congrés a:
www.industria.ccoo.cat
www.industria.ccoo.cat

Octubre de 2012

A més a més de debatre i fer aportacions als documents congressuals,
s’escolliran els delegats i delegades que participaran en els congressos
dels sindicats comarcals i intercomarcals d’Indústria.

3

30 de novembre i 1 de desembre de 2012
I Congrés de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya

A més a més de debatre els documents congressuals corresponents i d’escollir la nova direcció de la Federació, s’elegiran també els delegats i delegades
que participaran en els congressos de la Federació estatal i de la CONC.

Defensar la indústria
Crear ocupació
CCOO, l’eina
federació d’indústria

I Congrés de la FI.CCOO.CAT
Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012

