Presentació
--------------------------La XXI Escola d’Estiu de la CONC, que farem els dies 11 i
12 de juliol a Mataró, i que duu per títol “Un sindicat en
canvi, des dels valors i el compromís de transformació”,
s’emmarca en un moment important per a la nostra
organització, com és la preparació del X Congrés, que
tindrà lloc el mes de desembre a Barcelona. Aquest, entre
d’altres coses, tindrà com a objectiu adequar el
desenvolupament de noves estratègies per exercir el
conflicte social i estendre el nostre model organitzatiu per
garantir la major utilitat del sindicat.

Ubicació
-------------------------

11 i 12 de juliol de 2012
Tecnocampus Mataró - Maresme
Mataró

Tecnocampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch 32( Mataró). Edifici Universitari TCM1
Planta 2. Aula Màster
www.tecnocampus.cat

Fem l’escola a Mataró, capital del Maresme, de gran tradició
industrial i associativa, amb un important arrelament
històric del moviment obrer i sindical, i ciutat bressol de
sindicalistes catalans tan destacats com Joan Peiró, Martí
Bernasach, Antonio Rodríguez Avellaneda, Lluís Lligoña,
Jaume Puig, Carme Ortega o José Luis López Bulla, secretari
general de la CONC del 1976 al 1995, entre moltes i molts
d’altres. Serà també un bon moment per reconèixer la
feina dels companys i les companyes que han fet possible
que CCOO continuï sent la primera força sindical en aquesta
comarca.
Altres objectius que ens marquem a la XXI Escola d’Estiu
és parlar d’economia, empresa i nou model productiu, de
reformes que desequilibren el nostre model social i de la
necessitat de compromisos i energies col·lectives per ferhi front i la cerca d’alternatives. Aquesta XXI Escola d’Estiu
volem que tingui una clara dimensió organitzativa.
Aprofitarem el segon dia per parlar d’estratègies afiliatives,
sindicalisme de proximitat i recursos adreçats al centre de
treball, i fomentarem un debat necessari a la nostra
organització al voltant de l’estructuració territorial i dels
reptes de futur. En aquest espai de formació i reflexió
sindical de CCOO ens honora el compromís i la disponibilitat
a participar-hi de personalitats tan destacades en el seu
camp d’actuació professional com Emilio Gabaglio, Xavier
Pérez, Joan M. Tresserras, Joan Majó o Pere Jódar, entre
d’altres.
Tot esperant que sigui útil i de profit en funció dels objectius
que ens hem marcat, sigueu benvinguts i benvingudes a
la XXI Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya.
Josep M. Romero Velarde
secretari de Formació Sindical i Cultura de CCOO de
Catalunya

A 200 metres de l’estació de tren de Mataró, línia R1. Just
al costat de la sortida de l’autopista de Barcelona a Mataró
i a l’entrada per la N-II. Entre la rotonda de la Laia l’Arquera
i el mar.

Un sindicat en canvi, des dels valors
i el compromís de transformació

Dimecres 11 de juliol
9.30 h.
Presentació de la 21a Escola d’Estiu de CCOO de
Catalunya
- Ovidi Huertas
secretari general de la Unió Comarcal del Vallès OrientalMaresme de CCOO
- Joan Mora
alcalde de Mataró

10.00 h.
Els reptes de l’economia i l’empresa catalana
- Joan Majó
empresari, enginyer i president del Cercle per al
Coneixement
- Josep Mateu Negre
director general del grup RACC

12.00 h.
Reptes territorials d’un país desequilibrat i d’una
organització sindical de proximitat
16.00 h.
Cohesió i equilibri social en perill? Respostes, actituds
i energies de compromís col·lectiu
- Joan Manel Tresserras
doctor en Ciències de la Informació. Professor del
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
de la UAB.
- Marta Selva
professora de teoria i anàlisi de cinema i televisió de la
URV. Presidenta de l’Institut Català de les Dones del 20032010
Presentació i relat:
Dolors Llobet
secretària de de Comunicació i Imatge de CCOO de Catalunya

Presentació i relat:
Cristina Faciaben
secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya

Dijous 12 de juliol

- Albert Rodríguez
UI CCOO Alt Penedès-Garraf
- Lluís Vidal Sixto
UI CCOO Bages-Berguedà
- Josep Casadó
UI CCOO Terres de l’Ebre
- Núria Lozano
CCOO del Barcelonès
- Ovidi Huertas
UI CCOO Vallès Oriental-Maresme
Presentació i relat:
Rosa Bofill
secretària de la Dona de CCOO de Catalunya

Cloenda de la 21a Escola d’Estiu CCOO de Catalunya
- Joan Carles Gallego
secretari general de CCOO de Catalunya
- Josep M. Romero
secretari de Formació Sindical i Cultura de CCOO de
Catalunya

Dinar
Pausa cafè
12.30 h.
El reforçament de l'autoritarisme empresarial i canvis
de model social
- Ramón Górriz
secretari confederal d’acció sindical CS CCOO
- Emilio Gabaglio
secretari general de la CES 1991 a 2003
Presentació i Relat:
José Cachinero
secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de
Catalunya

Dinar

9.30 h.
La centralitat de l’afiliació en un procés de reforma
organitzativa

16.00 h.
Reunió ordinària del Comitè Confederal CCOO de
Catalunya

- Pere Jódar
doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona
- Xesús B. González
secretari d’Organització i Recursos de CCOO de Catalunya
Presentació i relat:
Tània Pérez
coordinadora nacional d’Acció Jove

Pausa cafè

Destinataris
-----------------------------------Els destinataris d’aquesta edició són els membres del Comitè
Confederal de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els
sindicalistes que, amb responsabilitat i compromís sindical,
seran seleccionats per les seves organitzacions federatives i
territorials de referència en funció de les temàtiques tractades.

