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III Escola de primavera
Simón Rosado
Els passats dijous 26 i divendres
27 de maig, s’ha celebrat la III
Escola de Primavera de CCOO
Vallès Oriental – Maresme, a
Pineda de Mar.

L’Escola ha passat a anomenarse a partir d’aquest any Simón
Rosado, en honor del company
desaparegut el passat octubre.
A la inauguració de l’Escola va
estar present la seva companya,
Teresa Salvador, en un emotiu
homenatge a Simón.

d’Ensenyament de CCOO Catalunya Montserrat Ros i Aurora
Huerga, Secretària de Política
Socials i Territorials de la CONC.
D’altra banda, s’ha debatut sobre
el sindicalisme 2.0, un concepte que engloba dos
vessants: la comunicació
interna i la utilització de les
xarxes socials i d’altres
mitjans en la vida diària del
sindicat.
Vam tenir l’oportunitat de
compartir les experiències
amb les noves xarxes socials dels companys de les
seccions sindicals de La
Caixa, Nissan i la Sirena.
CCOO Vallès Oriental - Maresme
vol compartir amb tothom la
satisfacció sobre el desenvolupament de l’Escola, i agrair la participació dels nombrosos companys i companyes que han volgut aprofitar per enriquir-se i fer
créixer el sindicat .

A l’Escola d’aquest any s’han
tractat dos temes: l’Estat
del benestar i el sindicalisme 2.0.
Les politiques socials són
fonamentals per cohesionar i equilibrar les desigualtats. Per això en la
xerrada s’ha abordat la
postura de CCOO davant
de les retallades en les
polítiques socials.
A l’Escola s’ha pogut comptar
amb la presència d’importants
ponents del nostre sindicat confederal com Rosana Costa, secretària de polítiques socials i
Adela Crespo de la secretaria de
comunicació.
També han pogut assistir la Secretària General de la Federació

Podeu veure les imatges de l’Escola a:
http://shorl.com/tatrerokydalu
I podeu veure la noticia a l’informatiu de Maresme TV al següent enllaç:
http://shorl.com/prabukoletuno

maig 2011

editorial
Elles, les persones immigrades,
tampoc son culpables de la crisi
La presència de població immigrada als nostres pobles i comarques ha sigut un fenomen que s’ha produït de cop i amb un creixement sostingut fins l’arribada
de la crisi econòmica. Aquest fort creixement en pocs
anys i concentrat en determinats territoris ha fet que
les percepcions de la ciutadania hagin sigut confuses i
contradictòries. En el seu dia, el fort creixement de
l’economia, amb mà d’obra intensiva i barata i amb
elevades taxes de precarietat laboral, va ser el veritable efecte crida. És més, la immigració hom l’ha vist
sempre com un recurs disponible en funció de les necessitats del mercat de treball.
Ningú pot negar que durant molts anys la immigració
ha permès un fort creixement de l’economia catalana i
espanyola. Malauradament, aquest creixement econòmic no s’ha traduït en un increment de la qualitat dels
serveis públics bàsics (sanitat, educació, serveis socials, ...) ja que no hi ha hagut un increment substancial
dels recursos destinats a la millora del nostre estat del
benestar equiparable al increment de població que ha
viscut el nostre país en els darrers anys.
Ara, aprofitant que molta gent s’ho passa malament,
cal sumar-hi la instrumentalització que en fan determinades forces polítiques per aconseguir rèdits electorals. No els hi cau la cara de vergonya quan potencien
una imatge negativa de la presència de persones immigrades i quan fomenten sentiments irracionals, la
por i el desconeixement de la ciutadania per aconseguir un grapat de vots. Tots aquests elements representen un important risc social, especialment en moments com l’actual de crisi econòmica, d’elevada taxa
d’atur i de retallada de recursos socials. Una crisi, no
oblidem, les causes de la qual estan vinculades al
model econòmic i a l’especulació financera, i no pas a
la immigració.
Les darreres eleccions municipals ens ha portat un
fort creixement d’opcions clarament racistes i xenòfobes; també algunes opcions polítiques gens marginals, apostant per la ―mà dura‖ envers la immigració,
han incrementat la seva representació municipal. Comissions Obreres expressem la nostra preocupació
davant l’augment de votants a aquestes opcions polítiques, l’increment del discurs racista i xenòfob en la
nostra societat, el risc de trencament de la convivència i la devaluació del valor de la cohesió social.
Comissions Obreres ens definim com el sindicat de la
diversitat de procedència, aquell que reforça en el dia
a dia en els centres de treball, el vincle social que ens
uneix com a persones treballadores, amb independència del lloc de procedència.
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més ...

CCOO VALLÈS ORIENTAL — MARESME ES MOBILITZA
CONTRA LES RETALLADES A SANITAT

Destacats eleccions sindicals
INDÚSTRIA
INDÚSTRIES ELÈCTRIQUES SOLER: CCOO aconsegueix la majoria absoluta obtenint els 5 membres
del Comité d’Empresa.
CRUIXENT CALELLA: Es fan eleccions per primera
vegada i CCOO obté els 3 delegats a escollir.
BRITISH ROBERTSON: CCOO entra per primera
vegada al Comité i obté la majoria absoluta amb 2
de 3 representants.
VALEO MARTORELLES: CCOO amplia encara més
la majoria absoluta traient 8 dels 13 representants a
escollir.

SANITAT
HOSPITAL DE MOLLET: CCOO és consolida com a
primera força sindical a l’Hospital augmentar de 5 a
6 els representants d’un total de 17 membres.

FSC
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR: CCOO dobla la seva representació passant de 3 a 6 representants
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR: CCOO guanya
àmpliament per majoria absoluta traient 8 dels 9 representants escollits.
AJUNTAMENT DE MATARÓ: CCOO torna a ser la
primera força sindical a l’Ajuntament de Mataró augmentant la seva representació en 3 membres, passant de 6 a 9 dels 26 representants escollits.
MIQUEL RIUS: CCOO manté la majoria absoluta
essent l'única força sindical.

Breus
INDÚSTRIA
CCOO ha forçat la Inspecció de Treball, la direcció
de l’empresa Derbi de Martorelles a paralitzar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) a Derbi fins
el 30 de juny per a que l’empresa aporti nova documentació que justifiqui el tancament de la planta .
Entre d’altra documentació, l’empresa ha dit que
aportarà els contractes de compravenda de la marca
Derbi a Piaggo.
CCOO reiterem la viabilitat de la planta de Derbi a
Martorelles defensant els llocs de treball.

Davant la retallada del pressupost del Concert de la Sanitat d’un
10 % respecte l’any passat, des de CCOO es va voler manifestar
el nostre desacord i deixar
clar que no
estem disposats a la privatització de
la sanitat ni a
la baixada de
qualitat de la
sanitat. Tampoc
estem
disposats
a
acceptar l’aaam pliación
de les llistes
d’espera
de
pacients que
duen temps patint patologies. Unes patologies que amb una
adequada sanitat es poden evitar o pal·liar. A CCOO ens sembla
molts greu la disminució del personal, ja que, actualment, la ràtio
treballador/ra
pacient està
prou ajustada
a tots els
centres sanitaris.
A més a
més, creiem
perquè
és
l'única solució a la necessitat d’d’ajust dels
pressupostos que, abans de prendre aquestes accions tan dràstiques i irreflexives, les Gerències dels centres sanitaris han de millorar la
seva gestió. Cal mobilitzar-se davant de la Conselleria per
demanar una adequada concertació de la Sanitat en els centres
de salut. Si Catalunya no rep el finançament que li pertoca per
mantenir la qualitat de la
Sanitat , la Conselleria i
els gerents s’han de
pronunciar
davant
el
Ministeri de Sanitat de
l’Estat.
Com a ciutadans hem de
lluitar i sol·licitar que la
nostra Sanitat continuï
essent pública i no pels
que la poden PAGAR .
Per aquest motiu, es van
dur a terme diferents mobilitzacions a vàries ciutats de les nostres
comarques juntament amb altres entitats socials.
El dimecres 11 de maig va haver-hi una multitudinària manifestació a Granollers des de l’Hospital General fins a la plaça de la
Porxada (davant de l’Ajuntament), on es va lliurar un manifest a
l’Alcalde i President del Patronat de l’Hospital. També es va animar als treballadors i treballadores a participar a la manifestació
convocada pel dia 14 de maig.
El dijous 4 de maig, les mobilitzacions van ser a la ciutat de Mataró, davant de l’Ajuntament, i el 12 de maig a Mollet.
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ASSEMBLEA GENERAL DE DELEGATS I DELEGADES
El passat divendres 13 de maig es va celebrar una assemblea de delegats i delegades del sindicat organitzada per la
Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme de CCOO,
a l’IES Antoni Comella de Granollers.

Per la seva banda, Joan Carles Gallego va aprofundir sobre
les politiques de retallades dels governs tant estatal com de
la Generalitat i la pèrdua de drets que això representa per la
classe obrera i la ciutadania en general.
En Ramón Gorriz ens va situar l’estat de la reforma de la negociació Col·lectiva, reforma cabdal pel sindicat i pels drets
dels treballadors i treballadores.
En el decurs d'aquesta assemblea, seguida per més de 500
delegats i delegades, es van lliurar les insígnies commemoratives als companys i companyes que han fet 25 anys a
CCOO.
Podeu veure totes les imatges de l’Assemblea a la web de la
Unió. www.ccoo.cat/vorientalmaresme

L’assemblea va comptar amb les intervencions d’Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió Intercomarcal, Joan Carles
Gallego, Secretari General de la CONC i Ramon Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO de España.
L’ Assemblea es va fer en l’entorn de l’1 de maig com cada
any, encara que com ja havien dit en edicions anteriors
aquest ha de ser un 1 de maig més reivindicatiu que mai.
La situació econòmica, la destrucció d’ocupació amb més de
5 milions d’aturats fan que aquest sigui probablement l’1 de
maig meé difícil per la classe obrera de l’etapa democràtica
d’aquest país.
En les intervencions, Ovidi Huertas ens va situar la crua realitat de les nostres comarques i la difícil situació que en tenim.

Fotografia de família dels companys i companyes que van
rebre el reconeixement als 25 anys d’afiliació.

AMB MOTIU DE LA MANIFESTACIÓ UNITÀRIA CONTRA LES RETALLADES DEL DISSABTE 14 DE MAIG,
CCOO VA CONVOCAR RODES DE PREMSA A GRANOLLERS I MATARÓ
Des de l'esclat de la crisi el 2007 fins
ara, aquesta s’ha anat fent més persistent i profunda. Ara, el 2011, tots els
governants parlen d'ajustaments pressupostaris, retallades socials i fons de rescat per a països amb problemes de finançament.

són més que solucions per sortir de
la crisi: som davant d’un canvi de
model social, davant la transició
d’una gestió pública i pública concertada a una de privada i mercantilitzada.
Per tot plegat, vam fer una crida
enèrgica i decidida al conjunt de la
societat catalana perquè es rebel·li
en contra de les retallades socials
que volen imposar-nos i, més concretament, a participar activament a
la manifestació que vam convocar el
dia 14 de maig a la ciutat de Barcelona.

Malgrat que els governs i la ciutadania
sabem que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes
internacionals neoliberals, totes les mesures impulsades per la Unió Europea
van exclusivament adreçades a garantir
la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris, i a desballestar
el model social europeu.

A Granollers la roda de premsa es
va fer el dia 10 de maig amb Ovidi
Huertas, Secretari General de
CCOO Vallès Oriental—Maresme i
a Mataró el dia 11 de maig amb
Jaume Roig coordinador del Maresme.

A Catalunya, el nou Govern anuncia
cada dia noves retallades amb l’excusa
de la mala gestió del Govern anterior i
de la manca d’entesa amb el Govern de
l’Estat. Aquestes retallades sembla que
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CCOO ES FELICITA PER L’INICI DE LES OBRES DE
LA PASSERA QUE COMUNICARÀ EL POLIGON DE
CAN BUSCARONS I MONTMELÓ, DESPRÈS
DE QUATRE ANYS REIVINDICANT-LA.
Al maig de 2007, la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres varem denunciar la gravetat de les condicions de desplaçament a peu des de l’estació de ferrocarril de Montmeló al
polígon de
Can Buscarons de
Montornès
del Vallès
pels treballadors
i
treballadores
que
fan servir
el
tren,
únic mitjà
de transport públic
al polígon.
Mentre que l’estació de Montmeló es troba a una banda del
riu Besòs que fa de frontera entre ambdós municipis, el polígon de Can Buscarons es localitza a l’altra banda del riu.
Des de 2007, CCOO hem estat reclamant a totes les administracions implicades, Ajuntaments de Montornès i Montmeló,

Consell Comarcal, ATLL, Conca del Besos...., una passera
per creuar de forma segura el riu.
El dia 16 de juliol de 2008 CCOO va concentrar els treballadors i treballadores del polígon per protestar davant la situació
d’immobilisme per part de les administracions tot i el perill que
la situació provocava.
Ara, 4 anys desprès de l’inici de les reivindicacions, ja podem
assegurar que la passera serà un fet en un curt termini de
temps, ja que les obres fa unes setmanes que varen començar.

CURS D’ORIENTACIÓ LABORAL
(ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ)
Polígon Ind. Pla de Palou.
Camí de Can Basa 10—12
Granollers
93 870 9152 ( Noelia Cabrera )

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
INFORMACIÓ LABORAL I FORMATIVA
ASSESSORAMENT PER A LA RECERCA DE FEINA

ASSESSORAMENT SOBRE LES TÈCNIQUES I EINES DE RECERCA DE FEINA (Curriculum, carta de presentació...)
PREPARACIÓ I ASSESSORAMENT PER A L’ENTREVISTA DE FEINA
BORSA DE TREBALL
APUNTA’T I MILLORA LES TEVES POSSIBILITATS DE TROBAR FEINA!

LA COOPERATIVA PROMOGUDA PER CCOO DE
CATALUNYA HABITATGE ENTORN CONSTRUIRÀ 46
PISOS DE P.O. A MATARÓ.
El 26 d’abril el Consell d’Administració de la Societat Anònima
PUMSA, empresa de l’Ajuntament de Mataró, va decidir adjudicar a Habitatge Entorn, SCCL, cooperativa d'habitatges impulsada per CCOO de Catalunya, quatre parcel·les per la
promoció i edificació d’uns 46 habitatges amb Protecció Oficial al Sector de la Ronda Barceló. Habitatge Entorn iniciarà
doncs el procés per a la promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu al haver guanyat el
concurs públic convocat per aquesta
empresa municipal.

CCOO Vallès Oriental - Maresme ja hi som
a les xarxes socials
http:\\www.facebook.com/ccoovormar
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