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CCOO mostrem el rebuig
frontal a la reforma de les
pensions del Govern del PP
i que significarà una enorme
agressió al poder adquisitiu
de les pensions i la sostenibilitat futura del sistema, i
reclamem també uns pressupostos de l’Estat i de
Catalunya que tinguin un
caire social i abandonin les
retallades en sanitat, educació i serveis socials.
Dins de les mobilitzacions
convocades per CCOO, ens
vàrem concentrat a Manresa
i a Vic el 22 de novembre.
vídeo de la manifestació

Bages - Berguedà - Osona

www.ccoo.cat/catcentral

Contra la reforma de les pensions

El Govern del PP ha decidit
iniciar una reforma del
sistema públic de pensions
que suposarà un retrocés
important en els drets dels
pensionistes d’aquest país i
a la vegada en el seu poder
adquisitiu. Aquesta mesura
s’inclou dins dels Pressupostos Generals de l’Estat
que també inclouen altres
mesures perjudicials per a la
classe treballadora.
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CCOO proposem crear un
ens públic per a la gestió
de l'hospital St. Bernabé

Vaga indefinida a ALBASA
Els treballadors de l'empresa (@indignatsALBASA)
Algodones del Bages, S.A. (ALBASA) de Sant
Vicenç de Castellet, han començat una vaga
indefinida des de dilluns, dia 9 de desembre, davant
la manca de projecte industrial després de la
compra de la companyia per part de la societat
Laboratorios Indas. CCOO els dóna suport en
aquesta mobilització i se suma a la petició que han
fet el comitè d’empresa i la plantilla a la direcció de
Laboratorios Indas perquè defineixi un pla de
viabilitat que asseguri la continuïtat de l’activitat de
la planta i de la totalitat dels llocs de treball.
Coincidint amb l’inici de la vaga, el mateix dilluns 9
de desembre, a les 11 .00 hores, la diputada d’ICV
Laura Massana (@lauramassana) es va reunir amb
els treballadors a les instal·lacions d’ALBASA, per
conèixer de primera mà el conflicte que està patint
la plantilla.

vídeo de la manifestació dels treballadors d'ALBASA

Considerem innecessari i negatiu que l’Hospital
deixi de ser una empresa municipal. Estem en
desacord que l’Ajuntament de Berga elimini el
caràcter municipal de l’Hospital, es retiri i deixi una
gran part de la seva responsabilitat, encara que
continuï formant part del patronat de la nova
Fundació. La Fundació privada sense ànim de lucre
que es pensa crear, no aporta res de nou positiu ni
garanteix que no hi hagi problemes que afectin als
serveis a la ciutadania i als professionals. El
problema de finançament de la sanitat és degut a
les polítiques econòmiques i de retallades dels
serveis i prestacions socials, impulsades per la Unió
Europea i pels governs de l’Estat i de la Generalitat.

Per altra banda, la conversió de l’Hospital en una
Fundació Privada sense ànim de lucre és un primer
pas –la gestió privada- en la privatització d’un servei
públic. Considerem que obre la porta a una futura
privatització de serveis, a introduir en un mateix
espai serveis públics i privats. És a dir, a limitar
l’atenció pública de caràcter universal i desenvolupar serveis privats pels que poden pagar-los.
No volem que l’hospital deixi de ser municipal. Però
hi ha una altra opció que per nosaltres podria ser
vàlida, la creació de un Consorci format per
l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del
Berguedà i la Generalitat de Catalunya.
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Articles de premsa de
CCOO en els mitjans de
comunicació
Des de la darrera publicació de la nostra revista
"Assemblea digital", us donem a conèixer un recull
d'articles de CCOO a la premsa de les nostres
comarques:

Gran recapte d'aliments
CCOO vàrem decidir fer una RECOLLIDA
SOLIDÀRIA D’ALIMENTS, com una forma de
contribuir al Gran Recapte d’Aliments que es va
organitzar per part de diverses entitats. Els aliments que vàrem recollir es donaran a Càrites, que
coordinadament amb el Banc d’Aliments, els
distribuiran entre les persones i famílies necessitades del Bages.
Els productes a recollits són: oli, arròs, llegums cuits
envasats (cigrons, mongetes, llenties,...), conserves
de peix (sardines, tonyina,...), llet, pasta i conserves
varies. La recollida d’aquests productes la vàrem fer
entre el 20 de Novembre i el 1 0 de Desembre, als
locals del Sindicat a Manresa, al Passeig Pere III,
60-62 3a planta.
CCOO de Catalunya, la seva
Federació d’Indústria i el seu
territori de la Catalunya Central,

lamentem profundament la
mort dels dos miners a Súria,

el passat 6 de desembre, per
l’esfondrament d’un sostre
quan estaven treballant. CCOO vol mostrar el seu
condol més sincer a les famílies i els companys
d’aquests treballadors que han mort quan estaven
realitzant les seves tasques laborals. CCOO
esperarem el resultat de les investigacions d’aquest
malaurat accident per decidir quines seran les
actuacions que cal emprendre en cas que s’hagi
produït per una irresponsabilitat o una negligència
en el manteniment de les instal·lacions.

"Una acció real" Lluís-Vidal Sixto

http://ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20131120.pdf

"Notes per a un paisatge de novel·la" Carles Pérez

http://www.naciodigital.cat/osona/opinio/7155/notes/paisatge/novel

"Treball i transició nacional" Lluís-Vidal Sixto

http://ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20131201.pdf

"Invertir en el sistema" Glòria Fígols

http://ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20131204.pdf

25 de novembre

Dia internacional contra
la violència de gènere
http://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=175494

El maltractament és una experiència terrible i
devastadora per a qualsevol persona, especialment
si arriba de mans d'aquella a qui s'ha estimat, amb
qui s'ha compartit el llit i la vida.
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Llei de seguretat ciutadana?
il∙lustració de Joan Turu

La nova pàgina web de CCOO Catalunya www.ccoo.cat
activa des de dilluns, 2 de desembre.

eines 2.0

www.facebook.com/ccoocatcentral
www.twitter.com/ccoocatcentral
www.youtube.com/ccoocatcentral

