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Ja teniu els documents del 9è
Congrés de CCOO Catalunya al web
Des de fa uns quants dies ja
estan disponibles al web els
documents que es debatran en
el 9è Congrés de CCOO de
Catalunya, que se celebrarà els
dies 3 i 4 de desembre al Palau
de Congressos de Barcelona
amb el lema «Fem organització,
conquerim drets, construïm
solidaritat».
Els documents congressuals els
podeu consultar en català i castellà i s’hi pot accedir fent clic al

bàner que hi ha a la part superior del web www.ccoo.cat,
amb el títol «Tot sobre el
Congrés».
A més, també podreu descarregar-vos el cartell del 9è
Congrés, en format PDF, i veure
els resums del programa d’acció i de la proposta de modernització i canvis dels Estatuts
del sindicat, que es van publicar
en el número de maig-juny del
Lluita Obrera en paper.

7 d’octubre,

Jornada mundial pel treball digne
CCOO de Catalunya ha
editat un tríptic informatiu sobre la Jornada
mundial pel treball digne,
que la Confederació Sindical
Internacional ha organitzat per al
proper 7 d’octubre.
http://www.ccoo.cat/pdf_
documents/triptic_jmtd.pdf

La Jornada mundial té com a
objectius la universalització dels
principis i drets fonamentals del
treball, el treball digne i el compliment dels Objectius del
Mil·lenni de Nacions Unides, com
a mitjà per combatre la pobresa
i la desigualtat i per fomentar la
solidaritat internacional.

editorial
Estiu difícil
Ha arribat l’estiu, el moment
merescut en què la majoria
volem gaudir de les vacances.
Però aquest any hi ha núvols a
l’horitzó, i no ens referim als
atmosfèrics, que omplen d’interrogants aquest temps de
merescut descans.
Les vacances moltes vegades
són el moment en què alguns
empresaris desaprensius aprofiten per tancar les seves
empreses. Aquesta situació és
típica i tòpica, però l’actual
conjuntura ens fa témer que
es pugui aguditzar. Per tant
estarem amatents a les situacions que es puguin produir. A
l’estiu el sindicat abaixa el
ritme, però no tanca mai per
vacances.
I, malgrat tot, us desitgem que
passeu tots i totes unes bones
vacances, les teniu prou
merescudes.
Fins al setembre.

CCOO publica dos llibres sobre polítiques socials
L’Àrea d’Acció Socioeconòmica de
CCOO de Catalunya ha editat recentment dos llibres sobre polítiques
socials. El primer d’ells, a càrrec de
Cristina Faciaben, responsable de Polítiques d'Integració i Pensions del
sindicat, fa balanç del primer any de posada en marxa de la Llei de
Dependència i fa una anàlisi crítica del seu desplegament.
D’altra banda, Toni Tuà, responsable de Polítiques de Salut, és coautor de
“La participació ciutadana en la sanitat pública catalana”, estudi que analitza la situació actual i perspectives de futur de la sanitat a Catalunya.

Totes dues publicacions es poden consultar per internet:
-“Primer any d'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència. Valoració de CCOO de Catalunya”
http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/llibre_primer_any_
aplicacio_llei_dependencia.pdf
-“ La participació ciutadana en la sanitat pública catalana: concepte, anàlisi i propostes”
http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/la_participacio_
ciutadana_sanitat_publica.pdf

