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editorial

Celebrat el 9è Congrés

CCOO de Catalunya es reforça i es
prepara per fer front a la crisi
El 9è Congrés de CCOO de Catalunya, celebrat el
3 i el 4 de desembre, ha estat sens dubte un congrés especial. No només per l’emotivitat de l’adéu de qui ha estat durant els darrers anys el
nostre secretari general, el company Joan
Coscubiela, sinó també perquè ha estat un espai
de debat tranquil i profund com mai havíem tingut al sindicat i els resultats transmeten una realitat d’unitat en el projecte i d’enfortiment intern
del sindicat.
Només cal veure el resultat de les principals
votacions del Congrés: l’Informe balanç de la
gestió feta va obtenir més del 90% de suport, el
Programa d’acció va rebre un vot favorable superior al 85%, i la Resolució del Congrés sobre la
crisi va ser votada pràcticament per unanimitat.
És això el que el nou secretari general, Joan
Carles Gallego, ha volgut ressaltar: una forta unitat amb el projecte de tot el sindicat.
Pel que fa a la votació de la Comissió Executiva i
de la Secretaria General, el mateix Joan Carles
Gallego ha remarcat la importància de la pluralitat en un sindicat català i democràtic, lluny de les
unanimitats a la búlgara, alienes a la nostra història sindical. Som un sindicat que no dóna xecs
en blanc a ningú, però que, alhora, en no tenir el
nou secretari cap pacte previ que el condicioni, li
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dóna més llibertat per estructurar el seu equip.
El Congrés ens ha deixat una definició clara de
les nostres polítiques per afrontar el futur i un
nou equip renovat per dur endavant el nostre projecte sindical. El Congrés ha parlat i ara comença
una nova etapa de treball per desenvolupar el
projecte de CCOO de Catalunya, el nostre projecte actualitzat de sindicat nacional i de classe.

Comissió Executiva de CCOO de Catalunya
Joan Carles Gallego, secr. gen.
Rosa Bofill
Ester Boixadera
José Cachinero
María Carmen Contreras
José Manuel Cuenca
Cristina Faciaben

Asun Franquesa
Miguel Gervilla
Xesús B. González
Aurora Huerga
Dolors Llobet
María Marín
Luisa Montes

Juan Manuel Tapia
Tània Pérez
Jordi Ribó
Blas Rodríguez
Josep Maria Romero
Simón Rosado
Jaume Sellés

Després del Congrés:

endavant
amb CCOO!
El 9è Congrés de CCOO de
Catalunya ha servit perquè el sindicat fes una petita aturada, reflexionés, reforcés la unitat interna i
es posés novament en funcionament per fer més organització,
per conquerir drets i per construir
solidaritat. En definitiva, hem
posat a punt el sindicat i el seu
projecte i hem escollit una direcció sindical renovada. Així volem
fer front a la difícil situació derivada d’una crisi que les persones
treballadores no hem provocat i
de la qual no volem pagar els
plats trencats.
L’objectiu
del sindicat
és aconseguir que la
sortida de
la crisi no
comporti
una societat menys
cohesionada i més
desigual. Al
contrari,
mitjançant la mobilització i la
concertació hem d’evitar, en tot el
que sigui possible, que els treballadors i les treballadores sortim,
en conjunt, perjudicats per una
crisi provocada per l’especulació
financera i immobiliària.
Ara i com sempre, en defensa
dels treballadors i les treballadores: endavant amb CCOO de
Catalunya!
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més.....
CCOO contra la retallada d’ocupació
a Sony Viladecavalls
CCOO, sindicat majoritari a Sony, ha
demanat a l’empresa un compromís de
futur per a la planta de Viladecavalls,
que garanteixi la viabilitat i l’ocupació.
La Secció Sindical de Sony acusa la
direcció espanyola de no haver estat a
l’alçada a l’hora de defensar els interessos de la planta catalana i recorda
l’aposta de la multinacional per traslladar la major part de la producció de
Viladecavalls a Eslovàquia. Amb tot això,
dissabte passat va tenir lloc una manifestació de protesta de la plantilla de
Sony per la retallada d’ocupació anunciada per l’empresa i per l’actitud de la
multinacional en les negociacions.

Sindicats i direcció arriben a un
acord a Nissan
Els sindicats amb representació a
Nissan van arribar a un acord amb la
direcció de l’empresa sobre l’expedient
de regulació, que suposa la retirada dels
1.680 acomiadaments previstos i planteja, en canvi, un ERO de suspensió
temporal que afectaria 3.500 persones
de manera rotatòria, fins a un màxim de
75 dies. En quedarien exclosos els treballadors de 53 anys o més. CCOO valora positivament aquest acord fruit del
procés de mobilitzacions que ha dut a
terme la plantilla. L’acord també inclou
l’elaboració d’un pla industrial de futur
de les plantes catalanes de Nissan i la
constitució d’una mesa de negociació.

CCOO i UGT apleguen més de 4.000
delegats i delegades en una assemblea
nacional conjunta
La Fira de Barcelona - Gran Via
va aplegar, el 10 de desembre,
uns 4.000 delegats i delegades
de CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya en una assemblea
conjunta celebrada sota el lema
“Ofensiva per l’ocupació i la
indústria”. L’assemblea va
comptar amb sis intervencions
de secretaris generals de federacions i territoris d’ambdós
sindicats, a més dels secretaris
generals de CCOO i UGT, Joan
Carles Gallego i Josep Maria
Álvarez. Per part de CCOO van
participar-hi Miguel Peláez, de
la Construcció, José Luis
Moure, de Comunicació i
Transport, i Vicenç Rocosa, del

Vaga a Ono per l’expedient de
regulació
El 9 de desembre, els treballadors i les
treballadores d’Ono a Barcelona estaven cridats a una vaga de 24 hores que
incloïa mobilitzacions al carrer i una
donació de sang com a protesta per
l’expedient de regulació presentat per
l’empresa, que podria deixar sense
feina 1.298 persones. Els treballadors i
les treballadores el consideren totalment arbitrari i desproporcionat. Fins
ara la direcció de l’empresa ha ofert
una indemnització de 28 dies per any
treballat i no ha entrat a valorar la disminució del nombre de treballadors
afectats.
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Metall, a més de Cristina
Faciaben, que va conduir l’acte
juntament amb un company de
la UGT.
Una de les consignes més
repetides d’aquesta assemblea
va ser que els treballadors no
han de pagar una crisi que no
han provocat i que cal exigir a
l’empresariat i a les administracions mesures efectives per
ajudar la indústria i per evitar
més pèrdues de llocs de treball. Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO de
Catalunya, va criticar durament
la posició del president de la
Generalitat, José Montilla, i de

la delegació del Govern que es
va desplaçar al Japó, per no
haver aconseguit compromisos
concrets de les multinacionals
nipones com Nissan o Sony
sobre el manteniment de l’activitat i dels llocs de treball a
Catalunya. Gallego també va
anunciar que si el Govern no
pren la iniciativa per trobar
solucions per a la defensa de
l’ocupació a Catalunya, el mes
de gener els sindicats tornaran
a portar el conflicte social al
carrer i als “telenotícies”. Feia
més de vuit anys que ambdós
sindicats no realitzaven una
assemblea conjunta de delegats i delegades.

Primer Premi de Novel·la Curta de Lectura Fàcil
El Servei Lingüístic de CCOO ha
convocat el primer Premi de
Novel·la Curta de Lectura Fàcil.
L’objectiu és potenciar l’hàbit
lector entre persones adultes
que, per circumstàncies diverses, no llegeixen.

Per participar-hi, cal ser major
d’edat i s’ha de redactar la
novel·la segons les pautes de
l’Associació de Lectura Fàcil. Hi
ha temps fins al 27 de febrer de
2009, i les bases es poden consultar a www.ccoo.cat/sl.

El premi està dotat amb 500
euros, a compte dels drets
d’autor i la publicació del llibre,
que passarà a formar part de la
col·lecció “Llegim”.

