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Diumenge #6ABRIL, manifestació a Girona per
la Catalunya Social

Diumenge #6ABRIL tindrà lloc una manifestació
a Girona amb el lema “Per la Catalunya Social”
en defensa dels drets socials en un context de
greu amenaça de perdre’ls a conseqüència de
les polítiques de la dreta, d’un incipient nombre
de dades macroeconòmiques positives que no

arriben a les classes populars i a les portes de
les Eleccions al Parlament Europeu.
Tot plegat, fa que estem en un moment en el
qual hem de fer palès la nostra força de mobilització a la societat per defensar el model social
que, per precari que sigui, és una eina poderosa
en la lluita per una societat millor, més igual i
més democràtica. I l’hem de salvaguardar dels
efectes de la integració europea – que fa prevaldre les llibertats econòmiques i només parla
de solidaritat – i du a una pèrdua i degradació
dels drets socials de la ciutadania, i més quan
la solidaritat Europea va cap amunt, a les grans
empreses i en contra de les necessitats de les
persones. En nom d’Europa es devalua el treball, els Governs espanyol i català desregulen
els drets socials i es mercantilitza allò col·lectiu,
és a dir, la satisfacció de necessitats socials bàsiques.
Per combatre els desmantellament dels drets
socials i fer possible el canvi de rumb a Europa, és fonamental que demostrem la força de

la societat manifestant-nos el #6ABRIL, per tal
de garantir, una fiscalitat justa, una protecció
social adequada a les importants i creixents
necessitats de les persones aturades de llarga
durada mentre fem possible polítiques consensuades que duguin a establir les condicions per
la creació d’ocupació, el gran repte de la societat gironina.
Des de CCOO, davant l’amenaça constant a
l’Estat Social estem en una readaptació interna
continuada, perquè amb la crisi hem de canviar
ràpid i sense tenir tota la informació. Ens estem consolidant a l’empresa, on som molt útils
per frenar la Reforma laboral; i estem amb la
ciutadania amb la mobilització continuada per
tal de propiciar un canvi a l’hegemonia actual a
Europa, Espanya, Catalunya. I ho fem en un món
de sobiranies compartides en el qual exercim el
sindicalisme europeu, sota l’empara de la CES,
en aquest proper #6 abril.
T’hi esperem.

12 del migdia. Plaça Independència de Girona

28 d’abril. Dia internacional de la salut en el treball

Recollida de signatures contra la Llei
de Mútues
Amb motiu d’aquesta Diada i l’aprovació de l’avantprojecte de llei de Reforma de la Llei de Mútues,
–que assumeix funcions del sistema públic i promou uns sistema dual del model sanitari– estem recollint signatures contra la reforma de les Mútues. El dia 28, farem entrega a la Delegació del Govern
de la Generalitat a Girona de les signatures aconseguides, a tal fi, farem una convocatòria de delegats i
delegades de prevenció i farem un acte per la premsa. Posteriorment, si es confirma l’entrada en vigor
de la Reforma farem una jornada sobre les Mútues per explicar els canvis, l’abast i les propostes sindicals per fer-li front. Per tot plegat, et demanem que refusis la llei de Mútues amb la teva signatura.
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La plantilla de Nylstar es manifesta a
Blanes contra els acomiadaments

El dilluns 17 de març la plantilla de Nylstar
es va manifestar a Blanes contra la proposta

d’extinció de contractes malgrat haver pactat recentment amb els representants dels
treballadors i treballadores un ERO temporal.
Des de CCOO considerem que aquesta mesura que proposa la direcció de Nylstar és
injusta i desproporcionada després del gran
esforç fet pels treballadors i treballadores de
l’empresa. Per això, la manifestació va rebre
el multitudinari suport de la població de Blanes i dels companys i companyes del sindicat. La darrera notícia és que s’avança en la
negociació, tot i que no s’han superat tots els
obstacles.

Xerrada amb motiu del Dia Internacional de la
Dona Treballadora
El dia 6 de març vam fer una xerrada sobre
drets sexuals i reproductius i la lluita pel dret a
l’avortament a l’Estat espanyol en què es van
passar unes projeccions molt interessants. Ja el
dissabte 8, vam participar en la manifestació a
Girona i en la constitució de la Xarxa de Dones de
Girona, que presideix la nostra companya Carme
Bosch, amb l’objectiu de treballar per la dignitat
de la dona i per la igualtat d’oportunitats de gè-

nere. El mateix dia, al vespre, vam participar
com a CCOO l’Escala en un acte per tractar la
problemàtica de la dona..

Acció contra els
endarreriments del
Fogasa

El 13 de febrer vam fer dues accions sindicals, a
Girona, davant les oficines del Fogasa, per reivindicar l’excessiva dilació en la resolució dels procediments i per defensar les condicions de treball dels treballadors i treballadores del mateix
Fogasa. Aquests, com a empleats i empleades
públics, són objecte d’una política de retallades
amb les quals els governs es retracten dels seus
compromisos públics de defensar els serveis públics i, fins i tot, amortitzen vacants sense tenir
en compte la taxa de reposició.
A Portbou vam donar cos a una reivindicació amb
un important consens local i sindical, d’un ampli
àmbit d’influència, que va més enllà de la localitat de Portbou, amb protesta, però també amb
proposta, sindical i ciutadana. Ambdues accions
van tenir una resposta molt important.

