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editorial

250 delegats i delegades de la Unió
participen en l'acte sindical de Vistalegre
Divendres 23 de setembre a la nit vam
sortir cap a Madrid una delegació del
Vallès Oriental – Maresme amb 250
sindicalistes per participar en l’assemblea que havia de tenir lloc dissabte
24 a les 11 h al Palacio de Vistalegre
on participarien 20.000 delegats i delegades de CCOO d’arreu l’Estat. L’-

Setembre 2011

xar motivi el seu Govern perquè tramiti la iniciativa legislativa presentada
pels sindicats per corregir la reforma
laboral.
CCOO vam llançar un missatge clar a
la societat i a les forces polítiques sobre les alternatives del sindicat, en-

7 d’octubre
Jornada Mundial pel treball digne
La CSI va aprovar en el seu congrés
fundacional, que el 7 d’octubre de cada
any se celebraria la Jornada Mundial pel
Treball Digne.
La OIT(Organització Internacional del
Treball), defineix el treball digne com el
que es realitza respectant la llibertat
sindical, el dret de vaga, la negociació
col·lectiva i la prohibició del treball infantil i del treball forçat així com també la
prohibició de tota discriminació laboral.
Ara bé, la consideració de treball digne
també exigeix que es faci a partir d’un
contracte, amb una remuneració justa
i el dret a unes prestacions socials bàsiques.
CCOO sabem que només a partir de la
lluita en comú de les treballadores i
els treballadors del món sencer pel treball digne es podran assolir els drets del
treball i es podrà garantir una vida digna
a aquelles persones que avui no la tenen.

Estaca en la veu de les 2.000 persones de la delegació catalana , entre
elles els membres de la direcció del
sindicat, va ser la nostra presentació
a la resta de companys i companyes.
L’acte es va desenvolupar en un clima
d’intensa emoció. En un abarrotat recinte, CCOO vam reivindicar la història i el present del sindicalisme davant
els atacs que estem patint en els últims temps per la dreta més cavernícola. Van haver-hi moments catàrtics,
emotius, vibrants. Abans de la intervenció del secretari general de
CCOO, Ignacio F. Toxo, el cantant
Luis Eduardo Aute va aconseguir que
les més de 20.000 persones l'acompanyessin amb la cançó "Al Alba".
Després, Toxo, va emplaçar el president de l’Executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè abans de mar-

front de les polítiques d'ajust, i per a la
defensa del model social i els drets
laborals, en l'avantsala d'un nou cicle
polític i econòmic.
Segons, Ovidi Huertas, secretari general de la Unió “l’acte celebrat a Vistalegre ha demostrat que CCOO està
viu i amb més força que mai, i que des
de CCOO continuarem treballant per
la classe obrera, posant com sempre les persones com a primera prioritat”. En aquest sentit, Huertas ha dit
que “hi ha altres polítiques possibles
que no passen pels ajustos i retallades de drets i de protecció social”.
Aquestes seran les que CCOO continuarem defensant.
Podeu consultar el text del manifest i
les fotografies a la pàgina web de la

Unió intercomarcal.
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Malgrat la gravíssima situació que viuen
l’economia i l’ocupació a Europa i sobretot a Espanya, les institucions de la UE
i els governs nacionals europeus han
deixat de banda els objectius de la recuperació del creixement de les economies i de la promoció de l’ocupació.
CCOO sabem que la desocupació, l’atur
de llarga durada i el creixement de la
temporalitat i de la precarietat incideixen
en l’augment de les desigualtats socials
i aboquen cada vegada a més persones
a situacions de pobresa i exclusió social.
Per això desde CCOO cridem a mobilitzar-nos i a participar en la Jornada pel
Treball Digne, mostrant el nostre rebuig
al model imposat de sortida de la crisi i
exigint la universalització del treball digne.

1

Informació obrera setembre

2011

3

més ...

Roda de premsa en Ensenyament. Inici de curs

INDÚSTRIA
L’associació de treballadors 'Som Derbi' de la fàbrica de motocicletes de Martorelles va reunir dissabte
10 de setembrte més de 250 motards amb models
Derbi de totes les èpoques per homenatjar a històrica marca catalana.
La concentració pretenia agrair el suport rebut durant el procés de negociació que ha evitat el tancament. L’acte va comptar amb la presència del Secretari General de CCOO del Vallès Oriental - Maresme, Ovidi Huertas na Núria Anglès, Secretaria Socioeconòmica i Santi Garcia, Secretari General d’industria, entre d’altres.

Amb motiu de l’inici de curs, CCOO Vallès Oriental – Maresme ha
fet, aquest setembre dues rodes de premsa en què ha valorat els
aspectes més rellevants entorn la situació als centres de les dues
comarques, com poden ser la supressió de la sisena hora, l’augment de l’alumnat o els nomenaments del professorat interí.
En el transcurs de les rodes de premsa, s’ha analitzat com la retallada en els serveis educatius suposarà una important pèrdua de la
qualitat educativa i de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores.

SANITAT
Els treballadors de l’Hospital de Granollers aproven
el preacord per evitar l’ERO.
Amb aquest acord s'evita un ERO que afectaria 200
persones. El preacord estableix, entre d’altres, que
les nòmines a partir del mes que ve tornaran a incloure el 5% tret l’any passat i la direcció es compromet a retornar el que han deixat de cobrar sota
aquest concepte quan la sentència del TSJC sigui
ferma. Recordem que el TSJC va declarar que la
retallada salarial del 5% en el centres privats de la
XHUP vulnerava el conveni col·lectiu. Els treballadors, a canvi, renuncien a cobrar durant el 2011 i el
2012 la paga d’objectius, que recuperaran a partir
del 2013.

CONSTRUCCIÓ i FUSTA

Els representants del sindicat d’ensenyament del Vallès Oriental
presents en la roda de premsa van lluït una samarreta groga, summant-se així a la campanya: El 12-S, tothom amb la samarreta
groga "SOS Ensenyament públic de qualitat".

Manifestació “Contra la Reforma, jo vull votar “

CCOO guanya el judici contra els 12 acomiadaments de FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING
La sentència ha declarat improcedents els 12 acomiadaments. L’empresa, davant la sentència esmentada, ha decidit no presentar recurs i ha optat per readmetre tots els treballadors/es. Aquests acomiadaments es van produir quan estaven immersos en la
negociació del conveni col·lectiu i pocs dies abans
de les vacances d’estiu de 2010. L’empresa es va
valer de la nova legislació laboral, “el decretazo de
Zapatero”, per al·legar motius objectius i, d’aquesta
manera, poder acomiadar amb només 20 dies per
any treballat, amb el màxim d’una anualitat en concepte d’indemnització. CCOO considera la resolució
d’aquest judici com una gran victòria i com un exemple que cal seguir davant les agressions als drets
dels treballadors/es i a la conservació de l’activitat
industrial de la nostra comarca. També ens felicitem
per l’actitud de lluita dels treballadors/es afectats,
amb el suport del comitè d’empresa, de la resta de
la plantilla i del sindicat. Lluita que, finalment, ha
estat la clau per assolir l’objectiu: “La no pèrdua de
cap lloc de treball”, fet que s’ha produït amb la READMISSIÓ de tots els treballadors/es.

El 6 de setembre, prop de 20.000 persones es van mobilitzar a
Barcelona contra la reforma de la Constitució. Els assistents, entre
el quals hi havia una important representació dels sindicalistes del
Vallès Oriental—Maresme, van demanar un referèndum davant
l’agressió que suposa per al nostre estat del benestar aquesta reforma de la Constitució impulsada a corre-cuita pel Govern espanyol, amb el suport del principal partit de l’oposició.
Els grups parlamentaris del PSOE i el PP han tirat endavant una
reforma de la Constitució espanyola que no ajudarà a la reducció
dels actuals nivells de dèficit públic i provocarà un deteriorament
encara més greu de la situació del teixit econòmic i social del nostre país. La reducció del dèficit només es pot aconseguir mitjançant la promoció del creixement econòmic i l'ocupació, una reforma fiscal equitativa i progressiva i un rigor permanent en l'ús de la
despesa pública. Al mateix temps, aquesta reforma imposa una
greu limitació a l'autonomia dels governs democràtics i a la capacitat d'autogovern pressupostari de les diferents administracions
públiques.
Aquesta manifestació tindrà de ben segur continuïtat en els propers dies i setmanes en una tardor que es presenta molt calenta
davant les agressions socials i les fortes retallades de serveis públics que estan anunciant i aplicant el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
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Habitatge Entorn lliura els 18
habitatges de protecció oficial a
Llinars del Vallès
El 29 de setembre, es van lliurar les
claus d’uns habitatges que tenen 2 o 3 dormitoris, i una superfície mitjana de 79 m2 útils. Com és habitual en les promocions d’Habitatge Entorn, els habitatges tenen inclosos en
el preu final una plaça d’aparcament i un traster. Al Vallès
Oriental, la cooperativa ja ha lliurat 1.100 habitatges.
En l’acte protocol·lari d’entrega de les claus van assistir Martí
Pujol, alcalde de Llinars del Vallès, Jordi Jiménez, president
de la cooperativa i Ovidi Huertas, Secretari General de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme.

CCOO demana posar el nom de Simon Rosado
a la passera de Can Buscarons.
Fa més de 40 anys,que els propis treballadors de Bundy van
començar a buscar alternatives per poder creuer el riu Congost i arribar sense cap perill al seu lloc de treball. Des de
2007, CCOO hem estat reclamant a totes les administracions
implicades una passera per creuar de forma segura. Ara, un
cop s’ha convertit en una realitat, des de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme , creiem necessari reivindicar
la nostra memòria col·lectiva i el patrimoni de les treballadores i els treballadors. És per això que hem proposat als alcaldes dels ajuntaments de Montmeló i Montornès honorar la
memòria d’un sindicalista del Vallès Oriental, una persona
que va lliurar la seva vida als altres. Un home d’esquerres
que sempre va estar al servei de la millora de les condicions
de vida de la gent treballadora, en Simon Rosado.

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

http:\\twitter.com/ccoovormar
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