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33 Especial 3r Congrés

ESPECIAL CARTA CONVOCATÒRIA
3r CONGRÉS INTERCOMARCAL 7/11/12
Catalunya que
emmarca els
processos propis de les federacions i de
les unions comarcals i intercomarcals
que
conformem la CONC
i que confluiran en la celebració del seu
Xè Congrés.

Carta convocatòria
1.- Els homes i les dones que
col·lectivament conformem el
Consell Intercomarcal de CCOO
al Vallès Oriental – Maresme,
en reunió celebrada el 20 d’abril
de 2012, acordem convocar el
3r Congrés de CCOO Vallès Oriental - Maresme que es celebrarà a la ciutat de Granollers el
dia 7 de novembre de 2012.
2.- El Congrés reunirà un total
de 200 delegats i delegades en
representació dels rams, constituïts o no, que formen la Unió,
als quals se sumaran un màxim
de deu membres nats de la Comissió Executiva sortint.
Celebrem el nostre 3r Congrés
en el marc del Congrés de la
Comissió Obrera Nacional de

El procés congressual s’iniciarà
l’1 de setembre, amb els debats
i elecció de delegats i delegades
en cadascun dels nivells en que
s’organitzen les persones afiliades, empreses directes i assemblees de restes dels sindicats de
rama o assemblea sectorial territorial.
Com en d’altres
ocasions, el procés s’organitzarà
per impulsar i garantir la màxima
participació de l’afiliació en el debat del balanç de
l’acció sindical realitzada des de
l’anterior congrés i
de les propostes
de treball per encarar els reptes
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del futur. A tal fi, el mes de
juny s’aprovaran els documents
congressuals i les normes per
organitzar el debat i l’elecció de
les persones delegades, i es posaran en marxa diferents marcs
de reflexió i debat, de forma
presencial i, també, organitzant
i utilitzant les potencialitats de
les xarxes socials, tant per projectar els debats congressuals
com per promoure la participació.
Com a gran novetat d’aquest 3r
Congrés posarem en marxa la
delegació 2.0. Aquesta delegació virtual neix amb la idea
d’obrir la participació en el debat dels documents del Congrés
a tota l’afiliació mitjançant un
marc digital ( web, fòrum ... ).
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Aquest marc estarà en actiu
des de l’aprovació dels documents al mes de juny fins l’última CEVOM abans del Congrés
( finals d’octubre, aprox.).

Els/les ponents del document
congressual faran de moderadors del fòrum i extrauran les
conclusions de la participació
de l’afiliació, redactant una resolució 2.0 que es presentarà al
3r Congrés per la seva discussió i aprovació. La presentació
de la resolució 2.0 restarà a
càrrec d’un dels ciberactivistes
més actius en el fòrum.
3.- Convoquem el Congrés amb
16.742 persones afiliades i
2.331delegats i delegades. Ens
mantenim des de fa 34 anys
com a primer sindicat a les dues comarques, amb el 44’93%
de representativitat a les eleccions sindicals. Sens dubte,
aquestes dades reforcen la legitimitat de CCOO per seguir representant i defensant els interessos laborals, econòmics i socials dels treballadors i treballadores del territori.
A més a més, ens han de fer
conscients de la responsabilitat
que se’ns trasllada a l’hora de
fer els debats congressuals per

definir les estratègies sindicals,
adequar les estructures de funcionament i elegir el nou equip
de direcció, que reforcin el vincle social que ha establert l’afiliació i doti de
la major utilitat
a l’acció del
sindicat a l’epresa i a la societat.
4.- Acabàvem
el 2n congrés
quan la crisi ja
feia més d’un
any que s’havia
instal·lat al país
i es confirmaven els diagnòstics que feia temps havíem
alertat en relació a les febleses
de l’economia catalana en els
anys anteriors de gran creixement econòmic. Era evident, en
la cloenda del 2n congrés, que
entràvem en un canvi de cicle
econòmic, però desconeixíem la
seva profunditat i durada.
Avui, 4 anys
després,
hem
de dir que la
crisi s’ha expressat
amb
tota la duresa.
El que havia començat com a
crisi econòmica
ha esdevingut
crisi social i crisi
política. L’hegegemonia dels
dogmes neoliberals dictats per les institucions de la UE han forçat als països amb nivells de dèficit elevats, conseqüència de la crisi, a
haver de suportar atacs dels
“mercats” financers sobre els
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deutes sobirans per forçar unes
accions polítiques que han generat més recessió i més atur i
han incrementat les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, posant en qüestió l’actual
model social.
5.- El mapa polític del país ha
canviat i ens trobem davant l’hegemonia política, institucional i cultural de la dreta, que
aprofundeix i endureix les polítiques iniciades el 2010. Però
assistim també a un afebliment
dels canals de participació, de
diàleg social i concertació social, el que contribueix encara
més a allunyar una gestió equilibrada i solidària de la crisi.
6.- La lògica de les polítiques
neoliberals es troba darrera la
definició de la “política d’austeritat” que persegueix la contenció de la despesa social, d’una banda, i la disminució dels
costos laborals. Es pretén situar la competitivitat de l’ec-

onomia catalana, en la lògica
d’allò dictat per la UE i l’Estat,
desmuntant un model social de
drets i llibertats, i renunciant,
així, a la seva consolidació i el
seu desenvolupament.
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En el terreny laboral estem assistint a un atac sistemàtic al
paper dels drets del treball a
les empreses, com a garantia
d’equilibris, garanties i tuteles
individuals i col·lectives dels
treballadors i treballadores.
El govern socialista va fer una
primera reforma laboral que
ens va dur a la convocatòria de
la Vaga General del 29S, i l’actual govern del PP ha obert un
nou conflicte que també ens ha
dut a la convocatòria de la passada Vaga General del 29 de
març. Una reforma que ha estat la més agressiva i
desreguladora de l’statut del Treballadors.
Amb aquest panorama, el sindicat ha estat mobilitzat al llarg
de tot el període intentant obrir marcs
d’aliances socials amb
una xarxa social molt
desarticulada.
Però ens sembla fonamental de cara al futur teixir aquesta xarxa social per fer front a futures
agressions.

7.- El Congrés
ha de permetre
adequar el desenvolupament
de noves estratègies per a
l’exercici
del
conflicte social
i el desenvolupament
del
nostre
model
organitzatiu
per garantir la
major
utilitat
del sindicat.
Aquests anys hem compartit
abastament la necessitat de

reforçar el vincle amb el centre
de treball, de millorar les nostres estratègies
i pràctiques organitzatives des
de la complementarietat i la
cooperació, de
fomentar la comunicació i garantir la participació dels treballadors i treballadores en la
presa de decisions col·lectives.
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Una aposta inequívoca en el
desenvolupament de l’anomenat sindicalisme de proximitat,
com a forma d’entedre el sindicalisme que
orienta prioritàriament
la seva acció sindical,
la majoria dels seus
recursos i la seva política econòmica i financera, cap al centre de
treball, per fer així
possible la capacitat
d’organització dels treballadors i treballadores.
8.- Hem d’elaborar un
programa d’acció que
ens permeti confrontar amb
alternatives i propostes, amb
millor organització i capacitat
d’acció, les sortides a la crisi
que s’estan plantejant. L’atur
és el principal problema social
amb el que ens enfrontarem els
propers anys, i les nostres propostes i alternatives hi hauran
de donar resposta tot incidint
en mesures orientades a reactivar l’economia, la creació d’ocupació de qualitat i l’aprofundiment en el model social de
drets laborals i socials, que
avui amb la crisi s’està qüestionant.
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El Congrés ens ha de permetre
posar al dia moltes de les reflexions fetes aquests anys i que
s’orienten al reforç organitzatiu:
- Millorar l’organització de
CCOO adequant les estructures
organitzatives que ens facin
més útils per a les persones
afiliades. Cal buscar els mecanismes necessaris per donar
l’estabilitat i l’eficàcia a l’atenció a l’afiliació, sobretot al local
de Mataró on, per diferents
qüestions, no hem pogut donar
-l’hi la continuïtat necessària.
- Incrementar la proporció de
persones afiliades a CCOO sobre la població activa, quelcom
fonamental per continuar essent independents dels partits i
les administracions.
-

Elaborar

uns

pressupostos

potents sindicalment i financerament equilibrats, orientats a
la nostra afiliació i a l’acció sindical al centre de treball.
- Potenciar els instruments
confederals de que ens hem
dotat.
- Potenciar la nostra comunicació per reforçar la imatge, valoració i percepció socials del sindicalisme en general, i de
CCOO en particular.
- Reducció i racionalització dels
òrgans de direcció, sense prejudici d’ampliació de la participació de l’afiliació.
Incrementar la presència de
dones en tota l’estructura organitzativa i en tots els òrgans de
direcció.
- Incidir en la formació i reforç
ideològic del nostre actiu sindi-

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

cal (delegats, delegades i quadres sindicals).
CCOO volem seguir essent la
millor eina i instrument del que
disposen els treballadors i treballadores del territori. Avui,
davant les fortes agressions
que està rebent la classe treballadora en els seus drets i llibertats, davant els intents de
desmuntar el model social que
hem anat construint amb la
lluita, el sindicat és més necessari que mai. Aquest Congrés
ha de ser un pas més en la
consolidació del sindicalisme
confederal de classe i nacional,
com a instrument útil i contrapoder social.
Consell Intercomarcal de
CCOO Vallès Oriental - Maresme
Granollers, 20 d’abril de 2012

PROPERES CONVOCATÒRIES
Diumenge 29 d’abril:
Concentracions davant els Ajuntaments de Mataró
i Granollers. A les 12h, contra la Reforma Laboral,
els PGE, les polítiques d'ajust i les retallades en
Sanitat i Educació.
Dimarts 1 de maig:
Manifestació a Barcelona, 11h. De Pl. Urquinaona
fins a Avinguda de la Catedral.

Com ja sabeu, 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.

Ens hi juguem molt, ens ho volen treure tot.
No et quedis a casa, Vine amb CCOO !!
La resignació no es una opció, LLUITA !!!
Vols ser Ciberactivista Sindical ?
Si vols colaborar com a sindicalista
en aquest grup, pots adherir-t’hi des
d’aquest web:
http://socialnet.ccoo.es/solicitud .
Un cop emplenada la sol·licitud,
t’enviarem la informació sobre la
plataforma de treball del grup.

Informació obrera

4
especial

