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ACTE DE RECONEIXEMENT DE CCOO VALLÈS ORIENTAL
MARESME A SIMÓN ROSADO
CCOO Vallès Oriental - Maresme va
organitzar un acte de reconeixement
al sindicalista Simón Rosado, quan
es compleix un any de la seva inesperada mort.
Simón Rosado ha estat una figura
clau en el desenvolupament del sindicalisme de CCOO, especialment al
Vallès Oriental on va arribar al 1974
per treballar a l’empresa DERBI de
Martorelles.
L'acte es va fer el dijous 13 d'octubre
del 2011 al Teatre Auditori de Granollers, amb la presència de persones
tan significatives com Ignacio Fernández Toxo, Secretari General de
CCOO, Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya,
Ovidi Huertas, Secretari General de
la Unió, el Ministre de Treball i Immigració, Valeriano Gómez, Joan Rosell, president de la CEOE; i Josep
Mayoral, alcalde de Granollers, entre
d'altres.
L’acte constava de dues parts, una
més institucional, en la qual el Ministre de Treball va lliurar la Medalla
d'Or al Mèrit en el Treball, a títol pòstum, a Simón Rosado -recollida pel
seu germà Juanma Rosado.

La segona part de l’acte, més dedicada als seus companys i companyes
del sindicat i a la seva família, va consistir en un vídeo muntatge d’imatges
i música, i d’intervencions de gent
significativa sobre el pas de Simón
per CCOO al territori.
A l’acte es va presentar l'opuscle
"Simón Rosado, motor del moviment
obrer al Vallès Oriental". Un treball
realitzat per CCOO del Vallès Oriental - Maresme on han col·laborat moltes persones i organitzacions, que
sota la direcció d’en Jesús Zapatero,
historiador, i adjunt de cultura de la
Unió ha fet una gran tasca.
En aquest document hem intentat fer
una pinzellada sobre la seva vida,
sobretot de la part que més hem viscut al seu costat, la seva vida política
i sindical. També hem volgut que el
que va significar en Simón pel seu
entorn quedi plasmat en uns escrits
d’algunes de les persones que van
formar part de la seva trajectòria, des
de la clandestinitat del PSUC, els
primers passos de l’embrió de les
CCOO, fins a la seva última etapa a
la direcció de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
continua a la página 2
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editorial
Potser no tots però sí bastants dels integrants més joves del moviment dels indignats
segurament no saben que va haver una generació que també va lluitar a la seva època.
No contra governs que retallen injustament
no, sinó contra una dictadura feixista, repressiva i assassina. Una lluita per assolir la democràcia que ara en tenim.
Aquí a Catalunya la gent del PSUC van ser
dels més combatents i entre ells en Simón
Rosado, una persona que va donar la seva
vida a la lluita pels drets ciutadans, especialment els drets dels treballadors i treballadores des de CCOO.
Per això l’acte de reconeixement que la seva
família de CCOO li varem fer el passat dia 13
d’octubre era més que obligatori i de justícia.
Una societat que oblida la seva memòria històrica està en perill de tornar a caure en els
mateixos errors. No sabem si és el que pretén el “govern dels millors” del Sr Mas aparcant i oblidant-se de la llei de memòria històrica de Catalunya i la seva aplicació. CiU est
cometen un greu error i faltant al respecte a
les persones que com Simón Rosado van
lluitar contra la dictadura i per la restitució de
la democràcia al nostre país.
Els drets que tenim avui dia s’han assolit tots
gràcies a la lluita i a la força dels treballadors
i treballadores. Aquí, en aquet país, ningú
mai ens ha regalat res i molta gent ha caigut
pel camí.
Per això persones com en Simón són molt
necessàries; persones que mantenint els
seus ideals i les seves fortes conviccions
d’esquerres, siguin capaces de ser reconeguts i admirats pels seus i pels teòricament
adversaris, la CEOE.
La filosofia que fa anys des de CCOO intentem aplicar al nostre dia a dia de Negociació
Colectiva, és la buscar acords com la millor
manera d’avançar però sense rebutjar la mobilització, si cal.
En aquesta societat que estem vivint i que
sembla orfe de lideratges convincents, necessitem persones com en Simón Rosado
que més enllà de partidismes, busquin sempre l’interès general. Tant de bo els grans
partits d’aquest país deixin de fer política partidista i comencin a pensar, realment, en les
persones, en els ciutadans i ciutadanes que
són en definitiva qui els han posat allà.
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més ...
FITEQA
El sindicat de FITEQA del Vallès Oriental Maresme va
organitzar el passat dia 14 d’octubre una assemblea
del sector químic per explicar el principi d’acord en el
Conveni Estatal de Químiques. Varen participar uns
150 delegats i delegades del sector al territori. L’assemblea es va fer al Centre de Recursos Agraris de
les Franqueses del Vallès.

CCOO guanya una sentència a EMFO de
Mollet del Vallès
CCOO guanya una sentència a EMFO de Mollet per
no pagar correctament la quitança a una treballadora.
CCOO es va veure obligada a demandar a EMFO per
l'impagament de 418,11€ a una delegada del sindicat
que havia plegat.
A la quitança de l'acomiadament CCOO va fer reflectir
una quantitat que es pagaria més endavant en concepte de paga de productivitat.
EMFO, d'una manera arrogant, no va voler desprès
pagar la quantitat pactada i tampoc va voler arribar a
un acord al CMAC. La sentència es clara: L'acord reflecteix l'obligació de pagar aquesta quantitat i condemna a EMFO a fer-ho, sense possibilitat de recurs.
Això ha costat uns diners a l'administració pública de
Mollet, diners dels ciutadans que no era necessari
pagar-los.

CCOO VORMAR a Mataró Ràdio
CCOO Vallès Oriental –Maresme va participar el passat 24 d’octubre a es 16 hores, a Mataró Ràdio en un
debat sobre la relació dona-crisi. En la tertúlia CCOO
va estar representada per la Secretaria de polítiques
d’igualtat del Vallès Oriental-Maresme, Miriam Sampere. En el debat es van poder abordar temes com si
la crisi afecta de la mateixa manera als homes que a
les dones o si s’han accentuat les diferències en el
mercat de treball o si per algunes dones la crisi els hi
ha suposat entrar en el nivell de pobresa.
Podeu escoltar el debat íntegre a l’apartat de podcasts
de la web de la Unió.

CCOO VORMAR formarà part de la Xarxa
de Responsabilitat Social de Mataró.
Dijous 27 d’octubre és va constituir a Mataró, la Xarxa
de Responsabilitat Social, de la qual formarà part
CCOO Vallès Oriental-Maresme. Les organitzacions
signants de l’Acord es declaren compromeses amb la
gestió responsable i assumeixen el compromís
d’aportar la seva experiència i trajectòria per aconseguir un territori responsable. La responsabilitat social
és el compromís de l’organització vers les necessitats
dels seus grups d’interès en el diferents àmbits
(laboral, acció social, medi ambient...) a través d’una
implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent,

Com diu el títol del
opuscle, Simón Rosado va ser el motor
del moviment obrer
al Vallès Oriental i el
gran referent sociopolític
d’aquesta
organització.
Són molts els companys i companyes
sindicalistes
que
durant dècades hem
crescut amb en Simón com a model.
Simón no va ser
el que va iniciar
el
m ov im ent
obrer a la comarca, era molt jove.
Però ja estava
allà,
aprenent
dels més veterans i aportant
noves idees, a
vegades, amb la
descaradura pròpia d’una joventut amb fam de
llibertat i democràcia.
CCOO
del Vallès Oriental va anant construint-se al mateix temps que una
generació de sindicalistes encapçalats per Simón anaven creient,
aprenent, madurant.
Aquest ha estat el reconeixement de tota una organització, de la
seva organització, del Maresme també, encara que no formi part
de la seva principal història. No oblidem que avui dia som Vallès
Oriental - Maresme, gràcies a la seva voluntat de fusionar les dues
comarques fa ja molts anys.
Sabem que a
ell no li agradaven els reconeixements
públics i que
és molt difícil
estar a l’alçada
del que la seva
figura significa
per
tothom.
Esperem, però, que aquest
document serveixi per a que
mai oblidem el nostre passat, el nostre Simón i tot el que vàrem
aprendre junts.
Feu clic per veure:
galeria de fotos de CCOO del Vallès Oriental - Maresme
galeria de fotos de CCOO de Catalunya
informació de l’acte a Vallès Visió
informació de l’acte a VOTV
vídeo de l'acte de Granollers
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CCOO Vallès Oriental - Maresme celebra la Jornada Mundial pel Treball Digne
El concepte de "treball digne", encunyat per l'Organització
Internacional del Treball (OIT), es refereix al que es realitza
respectant els convenis fonamentals proclamats per aquesta
organització el 1998 -llibertat
sindical, dret de vaga i negociació col·lectiva, prohibició
del treball infantil i del treball
forçós, i prohibició de tota
forma de discriminació laboral- i que, a més, és un treball
que es realitza mitjançant un
contracte, amb una remuneració justa i el dret a unes
prestacions socials bàsiques.
Per tot això CCOO Vallès
Oriental-Maresme va estar
cridant, durant aquest dijous
6 d’octubre als treballadors i
treballadores a participar activament en les accions i mobilitzacions , en les assemblees als centres de treball, i en les
concentracions i manifestacions a la ciutats.
Des de primera hora del matí una representació de sindicalistes va estar informant als treballadors i treballadores del
polígon El Congost i del polígon Jordi Camp.
Després es van desplaçar a la plaça de la Porxada de Gra-

Concentracio en defensa de
l’ensenyament públic

nollers per sensibilitzar a la població. També es va fer una
acció informativa i de sensibilització a Mataró a la Plaça de
Cuba.
Per a Ovidi Huertas, Secretari General de CCOO Vallès
Oriental-Maresme
“és per
nosaltres una prioritat situar
en primer lloc les persones, i
per tant, l’ocupació i les prestacions socials, la defensa
dels serveis públics fonamentals, en particular l’educació i
la salut, i el dret a la negociació col·lectiva. Considerem
que avui, més que mai, és
necessari que ens mobilitzem
en la Jornada Mundial pel
Treball Digne, tot sumant les
reivindicacions dels treballadors i les treballadores catalans i europeus amb el rebuig del model neoliberal de sortida de la crisi i l’exigència d’universalització del treball digne!”.
A la tarda, un bon nombre de sindicalistes del Vallès Oriental-Mareme es van desplaçar a Barcelona per participar a la
manifestació convocada a les 18.30 a la plaça Urquinaona.

Xerrada en defensa de la sanitat pública

El passat dijous 20 de d’octubre va tenir lloc una assemblea
informativa sobre les Retallades de la Sanitat Pública a l’EsEl passat dia 26 d'ocpai Anonimus de Granollers.
tubre de 13 a 14 hores
davant de l'Ajuntament
L’acte, organitzat per la Plataforma en Defensa dels Serveis
nou de Mollet del VaPúblics de Granollers va comptar amb la intervenció de Rollès es va convocar
salia Solà, del Comitè d’Empresa per CCOO de l’Hospital
una concentració per
General de Granollers i un representant de DEMPEUS.
protestar per les retallades a l’ensenyament
Solà va destacar que en aquests moment els ciutadans ja
públic.
trobem els primers efectes del nou model sanitari del que
s’omplen la boca els politics, evidenciat a través de l’ augment de les llistes d’espera, retards en els diagnòstics i
El sindicat d'ensenyament de CCOO al Vallès Oriental menys llits en els hospitals.
Maresme va cridar a la participació i a assistir-hi amb una
samarreta groga, símbol de la campanya SOS Ensenyament
També va poder explicar l’acord signat recentment amb la
Públic. A la concentració van participar un centenar de persodirecció de l’Hospital a on s’ha cedit una paga anual, la de
nes.
les DPOs a canvi que no s’apliqués un ERO i, com a conseqüència, la pèrdua de serveis. Va insistir que tots estan a
Les revindicacions principals de la campanya són:
l’expectativa del que passarà en un futur,. Les informacions
que van arribant,

Per un treball digne i estable - contra la precarització
no donen bones
laboral
vibracions, i la seva

No a les retallades de plantilles - no a l’increment de lluita es centrarà en
l’horari lectiu
no deixar unes

Per uns nomenaments oberts, àgils i transparents - no prestacions a la
a aquests nomenaments telemàtics Per la millora de comarca inferiors a
les condicions de treball
les que hi ha actu
Per la recuperació del poder adquisitiu per una escola alment.
pública de qualitat i amb recursos suficients - no a les
retallades per despeses de funcionament
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PASSERA DE CAN BUSCARONS
Tal i com informàvem al darrer número sobre la sol·licitud als
Ajuntaments de Montornès i Montmeló de posar el nom de
Simón Rosado a la Passera, ara podem comunicar-vos que
els dos ajuntaments han decidit aprovar la nostra proposta.
Per tant en breu la passera passarà a anomenar-se Passera
Simon Rosado.
En un futur pròxim prepararem un acte d’inauguració o bateig
per compartir-ho amb
tots els treballadors i
treballadores del Polígon de Can Buscarons, especialment
amb els veterans de
CCOO de Bundy
( TIE Automotive )
precursors històrics
de la reivindicació de
la passera.

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

A partir d’aquest mes, podeu escoltar les diferents intervencions de la gent de CCOO Vallès Oriental Maresme als diferents mitjans radiofònics a través d’aquest espai. Per exemple la columna quinzenal que el nostre Secretari General té a
Radio Granollers. També podeu accedir-hi a través de la pàgina web.
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