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‘Per l’ocupació de qualitat i la protecció social’

MÉS D’UN MILER DE PERSONES
SURTEN AL CARRER PER L’1 DE MAIG
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Ja fa molts dies que les noves tecnologies
Ja fa molts dies que les noves tecnologies
s’estan apoderant de les nostres vides. Evis’estan apoderant de les nostres vides. Evidentment, tampoc se n’escapa el món sindidentment, tampoc se n’escapa el món sindical. Cada dia és més fàcil organitzar unes
cal. Cada dia és més fàcil organitzar unes
eleccions sindicals, consultar dades per Ineleccions sindicals, consultar dades per Internet, parlar amb els companys de les diverternet, parlar amb els companys de les diverses seccions sindicals, entre moltes altres
ses seccions sindicals, entre moltes altres
coses, a partir de les noves tecnologies.
coses, a partir de les noves tecnologies.

Més d’un miler de persones es van reunir el passat dia 1 de Maig, Dia internacional
del treball, a la ciutat de Tarragona, sota el lema ’Per l’ocupació de qualitat i la protecció social’, en una manifestació que va començar, com ja és habitual, a la plaça
Imperial Tàrraco i va anar pujant per la Rambla Nova fins arribar al Balcó del Mediterrani, on el secretari general de CCOO de Tarragona, Jaume Pros, i el de la UGT,
Jordi Salvador, van adreçar un discurs a tots aquells afiliats i afiliades que s’hi van
congregar, en què Pros va qüestionar el model productiu de precarietat laboral,
baixos salaris, i depenent del sector de la construcció i va demanar que es creï
ocupació de qualitat, sobretot, per als joves i els desocupats. Abans, però, a partir
de les 10 del matí, al Parc de Saavedra, es va oferir el IX Esmorzar popular, en què
van participar prop de 300 persones afiliades, on es van poder degustar diversos
menjars típics del territori i pastes marroquines amb te.

És per aquest motiu que, des de CCOO de
És per aquest motiu que, des de CCOO de
Tarragona, hem decidit compartir amb vosalTarragona, hem decidit compartir amb vosaltres les vostres notícies des d’un punt de
tres les vostres notícies des d’un punt de
vista digital. De tota manera, això no vol dir
vista digital. De tota manera, això no vol dir
que perdem el paper; ans al contrari, contique perdem el paper; ans al contrari, continuareu rebent el Full Sindical per correu
nuareu rebent el Full Sindical per correu
tradicional, si així ho voleu. Així mateix, cretradicional, si així ho voleu. Així mateix, creiem que és un bon moment per demanar-vos
iem que és un bon moment per demanar-vos
el vostre ajut en tots aquests temes. Si teniu
el vostre ajut en tots aquests temes. Si teniu
algun tema que voleu expressar, només ens
algun tema que voleu expressar, només ens
heu de fer arribar un correu a tarragoheu de fer arribar un correu a tarragona@ccoo.cat.
na@ccoo.cat.

Unes 200 persones, a Tortosa
A la capital del Baix Ebre, també hi va haver prop
de 200 persones que es van manifestar pels carrers del nucli urbà sota el mateix lema, sortint de la
plaça del Carrilet, després que fessin el seu V Esmorzar popular a l’antic escorxador municipal, a
Remolins.
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més...
Nou local a Valls
El passat 21 d’abril es va inaugurar el
nou local de Valls, que està ubicat al carrer Vallvera, 3, baixos de la capital de l’Alt
Camp. La inauguració va comptar amb la
presència del secretari general de la
CONC, Joan Carles Gallego, així com de
l’alcalde de Valls, Albert Batet, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
Carme Mansilla. A partir d’ara, l’horari de
consulta serà els dilluns, dimarts i dijous,
de 17 a 19 h, i els dimecres de 10 a 12 h.
També podeu fer consultes a l’adreça
valls@ccoo.cat i al telèfon 977 60 25 57.

‘Un tast de Foix’
Enguany, el Servei Lingüístic de CCOO de
Tarragona va voler retre homenatge a un
dels poetes més celebrats de la literatura
catalana, i ho va fer per la diada de Sant
Jordi. Així, el Teatre El Magatzem va acollir el dissabte 24 d’abril, l’espectacle
poeticomusical Un tast de Foix, en què la
rapsoda Gemma Reguant i la pianista
Anna Alemany van interpretar diversos
poemes de J. V. Foix. Posteriorment, tots
els i les assistents van poder gaudir dels
dolços de la Pastisseria Foix de Sarrià,
que va regentar el poeta.

Teresa Feliu, medalla
President Macià
El dimarts 4 de maig el Departament de
Treball va atorgar a la companya Teresa
Feliu Baquedano la medalla al treball
President Macià per la seva tasca sindical
durant pràcticament tota la seva vida
laboral a l’empresa MAI (ara Lear, a Valls)
del ram del metall, on hi treballà des del
1971 fins al 2001, any en què es jubila.
Actualment, és la secretària general de la
Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Tarragona.

L’ABSENTISME A DEBAT, A L’ASSEMBLEA
DE DELEGATS DE SALUT LABORAL
El dia 28 d’abril de cada any es commemora el Dia internacional de la salut laboral i,
com cada any, la Unió Intercomarcal de Tarragona organitza la ja tradicional Assemblea
de Salut Laboral de delegats i delegades de prevenció a l’Aula Magna de la Facultat de
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.
Enguany, el tema que es va triar va ser l’absentisme laboral, exposició que va anar a
càrrec de la secretària de Salut Laboral de la UI de Tarragona, Montse Sanahuja, la qual
va exposar les darreres dades de què disposem. Posteriorment, varen ser, per ordre,
Joan Carles Gallego, secretari general de la CONC, i Ignacio Fernández Toxo, secretari
general de les CCOO, els qui van intervenir d’explicar al
nostre actiu sindical la posició del nostre sindicat en les
negociacions sobre el diàleg social a Catalunya i l’Estat.
En aquest sentit, Toxo va insistir, sobretot, en què s’han
de fer tres reformes per sortir de la crisi en millors condicions: en primer lloc, la reforma fiscal, en què s’ha de
lluitar en contra del frau i de l’economia submergida; en
segon lloc, la reforma del sistema financer, i, en especial,
de les caixes d’estalvi, i, en tercer i darrer lloc, la reforma
laboral, en la línia que planteja CCOO.

