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Èxit en les concentracions NIT I DIA
contra la Reforma Laboral
Continuen les mobilitzacions contra la reforma laboral en el marc
de la unitat sindical. La darrera
cita va ser el dimecres 23 de maig.
Arreu
de
l’Estat
es
van dur a
terme diverses concentracions en
contra
de
l’aprovació
definitiva de
la Reforma
Laboral, el
dia 24, pel
Congrés
dels Diputats.
A Barcelona, la concentració va
ser de nit. A les 22 h del dimecres
23 ens vam concentrar a la plaça
de Sant Jaume amb torxes enceses com a símbol de protesta fins
a les 24 h, moment en què vam
anar en manifestació fins a la Delegació del Govern central. Allà es
va dur a terme una vetlla nocturna.
El dijous 24 de maig, va tenir lloc
una concentració a les 10 h davant la Delegació del Govern central, que culminà aquesta acció de
protesta. Un gran nombre de sindicalistes del Vallès Oriental - Maresme hi vàrem participar.
La Reforma Laboral aprovada pel
Govern no servirà per crear ocupació; el seu objectiu és posar el
mercat de treball al servei dels
empresaris i des-regular les relacions laborals. Els ajustos pressupostaris, les retallades socials i les
anomenades reformes estructurals
estan fracassant. La crisi dels deutes sobirans s’ha estès i s’ha fet
més aguda. Avui la prima de risc
del deute públic espanyol és el
doble de la que hi havia a l’abril
del 2010 i ha arribat a ser tres vegades més gran en els pitjors moments d’inestabilitat financera.

Els objectius de reducció dels dèficits públics tampoc es poden complir tot i les brutals retallades pressupostàries, o precisament per
culpa seva. Els danys d’aquestes
polítiques són dramàtics: recessió
econòmica a bona part de la UE,
més atur, més pobresa, més desigualtat. Espanya és un dels països europeus que més n’està patint les conseqüències.
Les polítiques de benestar social i
les propostes relacionades amb
els serveis públics han estat elements essencials en el procés de
construcció europea, i ara han
donat lloc a un escenari de confrontació ideològica entre els que
defensem la importància del paper
de l’Estat i els que redueixen el
seu paper a la mínima expressió i
reclamen més mercat, entre ells,
el Govern espanyol, disposat a
sacrificar la bona salut dels serveis públics en nom del sacrosant
compliment del dèficit.
Sembla una obvietat, però cal dirho: la crisi no té l'origen en el mercat laboral ni en els necessaris
costos de l’Estat del benestar. La
crisi l’ha generada el sector financer especulatiu, que ha actuat
sense cap tipus d’escrúpol ni de
control per aconseguir els majors
beneficis en el menor temps possible.
Estaria més bé si miréssim on són
realment els problemes: un teixit
productiu feble, sectors productius
d’escàs valor afegit, minsa inversió privada en innovació i desenvolupam ent,
predomini de
les empreses
massa petites
i una cultura
em presarial
amb aversió
al risc i obsessionada
pel
benefici
ràpid.
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editorial
L'Ensenyament torna a ser carn de canó del tercer
pla d'ajust que CiU presenta des de fa un any i mig.
El Govern vol finançar-se a costa d'encarir l'educació, el que podria provocar el retorn a la universitat
d'abans, a la qual només podien accedir les classes
més benestants.
L'actual pujada d'un 66% en els graus i d'un 50% en
els màsters podria haver esdevingut en què molts
joves es pensessin més d'una i dues vegades si
valia la pena estudiar a les universitats públiques.
Això, alhora, hagués derivat a un bon nombre d'alumnes als graus superiors de la FP. Però fa uns
dies al futur del nostre país li van tornar a apunyalar
per l'esquena amb la notícia que a FP també es pujaran les taxes. I a la cadena de mentides i més
mentides a la que ja ens tenen acostumats ja no
seran els 200 € que es va dir al principi, sinó 360.
Mentre d'una banda es parla eloqüentment de potenciar la FP, d'altra s'introdueix un cost que tindrà
un caràcter clarament dissuasori per als alumnes,
just en un sector en què Espanya demana professionals qualificats.
La consellera Rigau va explicar dijous passat en
roda de premsa, en un repugnant i vomitiu atac de
frívol cinisme, que la taxa s'ha calculat tenint en
compte el que els costa als joves d'aquestes edats
el consum en telèfon de la seva "Smartphone" .
Quina barra!!
Aquesta mateixa reforma podria aplicar-se també
als Batxillerats i fins i tot a la FP de Grau Mitjà.
Aquest podrà ser un objectiu per a noves retallades.
Amb mesures com aquesta s'estan carregant un
dels pilars de l'estat de dret: la igualtat d'oportunitats, aquesta forma de justícia social que propugna
que un sistema és socialment just quan totes les
persones potencialment iguals tenen, bàsicament,
les mateixes possibilitats d'accedir al benestar social
i posseeixen els mateixos drets polítics i civils, sigui
quin sigui el seu estatus econòmic o social.
Pretenen, així, que hagin treballadors de tercera i de
quarta categoria, sense formar, sense possibilitats,
per donar-los els pitjors treballs, per poder-los explotar. I pretenen que aquests siguin els més pobres,
els que menys recursos tenen, un retorn a la lluita
de classes noucentista, perquè hi hagi "amos" i oprimits a les empreses en una Espanya a la cua d'Europa en qualitat de vida i en formació , per el beneplàcit d'uns pocs. Auguro que no trigarem a escoltar
de nou cridant pels carrers: Proletaris del món uniuvos!
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més ...

Mor Tomás Borge, l'últim sandinista.

Varis
SANITAT
CCOO aconsegueix representació sindical per primer
cop a l'Hospital de Mataró
El passat 16 de maig es van celebrar eleccions sindicals
a l’Hospital de Mataró. La campanya d’eleccions sindicals
ha estat llarga i conflictiva, quasi set mesos de procés
amb diferents impugnacions amb l’objectiu de que CCOO
no entréssim al Comitè d’Empresa.
Finalment, després de molts anys intentant aconseguir
representació i amb tots els elements en contra CCOO
hem entrat al Comitè de l'Hospital de Mataró.
La Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental Maresme, celebrem aquest fet, i volem felicitar i agrair a
tothom que ha participat en la feina, sobretot
els companys i companyes de l’Hospital, que només ells
saben el que representa treure un delegat de CCOO en
el seu centre de treball

INDÚSTRIA
La plantilla de Derbi en vaga per defensar els llocs de
treball
La plantilla de Derbi ha va començar una vaga indefinida
de 8 hores per torn, per exigir a la multinacional Piaggio
que concreti el futur de la fàbrica de Martorelles i dels
llocs de treball, després que a l'última reunió que van
mantenir les parts, amb la mediació de la Generalitat, no
es concretés una alternativa industrial al tancament que
garanteixi la viabilitat de les instal·lacions i de l'ocupació
actual.

FSC
Concentracions en defensa dels serveis municipals.
El passat 29 de maig es van convocar concentracions
davant les subdelegacions del Gobierno, per defensar els
serveis municipals, l’ocupació i en contra de les retallades socials.

Tomás Borge era l’últim dels supervivents del grup
d’estudiants que, el 1961, van fundar el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que va
posar fi a quatre dècades de dictadura de la família Somoza a Nicaragua.
Borge ha mort a l’edat de 81 anys i estava considerat com el més radical dels nou comandants que
es van fer amb el poder de Managua el 1979.
El nostre company Joseba Mendizabal, responsable de Cooperació de CCOO Vallès Oriental - Maresme, va coincidir amb ell a la
revolució sandinista i des de Nicaragua on resideix ens ha fet arribar una carta dirigida a ell després de saber la noticia del a seva
mort.
Aquest matí m'he despertat amb la notícia de la mort de Tomás
Borge.
Mentre els titulars dels diaris en aquesta Espanya cada vegada
més negra parlen de Tomás Borge com el "polícia de l'Estat, repressor en la revolució sandinista, assassí, etc.", jo el recordaré
com allò que va ser: un home íntegre, fidel als seus principis, comandant guerriller que va complir el paper que li va demanar la
seva pàtria.
Tomás, que va formar part de la direcció històrica del FSLN, del
qual va ser fundador, no va renunciar als seus ideals després de la
derrota en les eleccions de 1990, va seguir en la lluita i així ha
mort, essent un exemple per els que encara diem en veu alta i sense matisos: sóc sandinista, crec en la revolució del poble, em sento
orgullós de poder seguir fidel a la revolució. Tant de bo jo, algun
dia, pugui dir, com vosaltres, que moriré amb el cap aixecat, sense
haver estat deslleial als meus principis.
Recordo un dia, acabat d'arribar de les terres nicaragüenques, en
ple procés de la lluita armada, en què et vas dirigir cap a mi i vaig
pensar-me que m'agrairies que estigués amb vosaltres, però les
teves paraules van ser alguna cosa com ara: "que carai hi fas tu,
aquí, en lloc de fer la revolució al teu país?"
Uf, encara sort que els meus companys van posar-se a riure perquè jo em vaig quedar gelat. Seguiràs sempre en el meu record.
Gràcies, Tomás; gràcies, comandant; gràcies, amic; aquesta revolució té un nou mort que mai no morirà.

CCOO lamentem la mort de la companya Mercè Serra
2a Concentració Motera de Derbi
CCOO lamentem profundament la mort
organitzada pels treballadors de l'empresa.
de la sindicalista i companya Mercè
Serra i Pullés, el dimecres 9 de maig de
2012, a l'edat de 50 anys a causa d’una L’associació de treballadors i treballadores de Derbi, “Las Balas
Rojas”, va organitzar la Segona Trobada Motera de Derbis de togreu malaltia.
tes les èpoques i models, el dissabte dia 26 de maig, a Montmeló.
La Mercè era actualment la secretària de Comunicació i
Amb aquesta concentració volen posar de manifest que Derbi és
Imatge de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
estatal des del darrer procés congressual. Però la Mercè més que una marca i que forma part de la vida de molts catalans i
tenia una llarga trajectòria a CCOO.
Va començar a catalanes.
l’Agrupació de Policia Local de CCOO per la seva activitat laboral, per passar després a ser Secretària d’Organització i Secretària General de la FSAP i posteriorment
Secretària d’Organització estatal de la FSAP. La Mercè
va formar part durant uns anys del Consell Nacional de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Mercè va néixer
a Premià de Mar i era Policia Local de Mataró, lloc del
que estava en excedència per dedicar-se a les seves
responsabilitats sindicals.

La Unió Comarcal i el Sindicat d'Indústria de CCOO del Vallès Oriental - Maresme hem col·laborat en l’organització d’aquesta concentració, en el marc de la qual es va fer una desfilada de motocicletes, exposicions, concursos per premiar els millors vehicles,
desfilades al circuit de Catalunya i un aperitiu per als assistents.
A la nit es va programar pirotècnia. L’acte de lliurament de premis
es va fer a les 14 hores i va comptar amb la presencia de la direcció de CCOO del Vallès Oriental - Maresme.

La 2a Concentració Motera de Derbi es va fer al recinte firal de la
Se’n va massa jove una altra gran sindicalista de classe, plaça de la Quintana de Montmeló (passeig de les Corts Catalans
però sobretot trobarem a faltar la persona.
cantonada carrer de Lluis Companys ), a partir de les 8 h.
Mercè, no t’oblidarem.
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Sessions informatives sobre la nova Llei d'integració de les persones
treballadores de la llar en el Règim General de la Seguretat Social
El passat divendres 25 de maig, el Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb CCOO VORMAR, varem realitzar
una sessió informativa per donar a conèixer als professionals
de la comarca la nova regulació de la relació laboral que
s'estableix arran de la contractació de persones treballadores de la llar i les noves obligacions que se'n deriven respecte a la seguretat social.
La sessió ha estat a càrrec d’Idrissa Djiba, assessor del CITE a CCOO VORMAR. L’objectiu de la sessió va ser donar a conèixer als professionals de serveis socials dels ajuntaments de la nostra comarca la nova regulació de la relació laboral que s’estableix arran de la
contractació de persones treballadores
de la teva llar, i les noves obligacions
que se’n deriven respecte a la seguretat
social.

Aquest decret és d’aplicació des de l’1 de gener de 2012 i
suposa la integració de les persones treballadores del servei
domèstic al règim general de la Seguretat Social.
Aquesta llei equipara els drets i deures
amb la resta de treballadors/es assalariats/des i introdueix nous requisits de
contractació i de relació amb la Seguretat Social.

Aquesta mateixa sessió també s’ha portat a terme amb col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Mataró, IMPEM, i s’ha realitzat als Centres Cívics
de Cerdanyola i Rocafonda a càrrec de Miriam Sampere,
responsable de polítiques d’igualtat de CCOO VORMAR. En
aquest cas, però, les xerrades anaven adreçades a usuàries,
principalment immigrants.

“Treballadores del món, avancem cap a la igualtat
de gènere”, una exposició sobre dona i món laboral, arriba als locals de CCOO a Granollers i Mataró.
El dia 2 a Granollers i el dia
14 de maig a Mataró, es va
inaugurar
l'exposició
"Treballadores del món,
avancem cap a la igualtat
de gènere" les sales d'actes
de CCOO. Durant tot aquet
mes s’ha pogut visitar l’exosició, la primera quinzena
a Granollers i fins a finals de
mes a Mataró.
Amb aquesta exposició volem oferir una visió de la situació
de les dones d'àmbit global i, més concretament, de les condicions a les quals s’han d’enfrontar cada dia dins del món
laboral, tractant temes com: treball familiar i domèstic, nenes
treballadores, treballadores i violència, treballadores migrants.
Als dos actes varem comptar amb la presencia de Mercè
Campabadal
Presidenta
de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO que son
els que hi han fet l’exposició.
Enllaç al vídeo elaborat
per CCOO VORMAR sobre la inauguració de l’exposició.
Veure vídeo

Tot això ve perquè el passat 17 de novembre es publicà al
BOE el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel
qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es consideren persones treballadores de
la llar aquelles que són contractades per
la persona titular de la llar, com a persona empleadora, i realitza tasques domèstiques, té cura o atenció de membres de la família, feines de guarderia, jardineria, conducció
de vehicles, etc., de forma retribuïda a l’àmbit de la llar familiar.
No tenen aquesta consideració les tasques domèstiques fetes mitjançant contractes mercantils o civils o ETT ni les de
professionals o no professionals de l’atenció a persones amb

CCOO Vallès Oriental - Maresme recull signatures
per la ILP per la dació en pagament, per aturar els
desnonaments i a favor del lloguer social
a Mollet, Dosrius i Mataró
CCOO VORMAR hem intensificat la campanya i durant
aquest mes de maig hem ubicat taules de recollida de signatures al Mercat Nou de Mollet del Vallès, a la Marató contra la pobresa de Dosrius i a la Riera de Mataró, per facilitar
la possibilitat de donar
suport a la ILP a tota la
ciutadania.
La iniciativa ha estat
rebuda amb una gran
participació. L’objectiu
és aconseguir que davant d’una execució
hipotecària, les persones puguin liquidar el
seu deute amb el lliurament de l'habitatge i tornar a començar de nou.
Per tant, la solució que es proposa en aquesta iniciativa legislativa popular és fer de la dació en pagament retroactiva la
fórmula preferent per a la resolució d'aquest conflicte: en el
cas que el bé executat sigui l'habitatge habitual, la seva adjudicació per part de l'entitat financera suposarà el pagament
del deute, extingint totalment aquest amb els interessos i els
costos.
Aquesta campanya durarà fins al mes d’octubre i anirem per
les dues comarques recollint signatures.
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CCOO valora positivament la jornada de vaga de l’educació del passat 22 de maig
Escrit d’agraïment de Montse Ros secretaria general de CCOO Ensenyament (extracte )
En nom de CCOO agraïm la vostra participació en les mobilitzacions del 22 de maig que van tenir un seguiment massiu. A
Catalunya, el seguiment de la vaga es va acostar al 60% en
números globals. Una xifra similar al conjunt de l’Estat. La
gran manifestació de Barcelona va aplegar de llarg unes
150.000 persones.
Tot el treball fet és útil per a la defensa de l’educació i de la
gent que hi treballa: les tancades, les manifestacions locals,
les grans manifestacions centrals, els actes a cada centre, a
cada barri. Moltes gràcies per la vostra feina i el vostre compromís amb l’educació.
Però volem agrair encara més l’esforç impressionant de tota
la gent que ha fet la vaga de veritat: la gent que no cobrarà
aquest dia, tot i fent tanta falta. Sabem el sacrifici que suposa.
També el significat que té. La gent que ha fet avui la vaga ha
mostrat al país que està disposada a lluitar sense reserves, i
que ho farà sempre que calgui. I això també ho sap el govern.
I hem estat moltes persones, moltes.
Davant d’aquesta resignació instal·lada del “no hi ha res a
fer”, hem contraposat la nostra força organitzada amb els sin-

dicats i moviments de la comunitat educativa, per dir prou a
les retallades en educació.
Des del punt de vista organitzatiu i polític és molt important el
que va passar el dia 22. S’ha evidenciat l’aliança de tots els
col·lectius de professionals de l’educació, des del 0-3 a la
universitat, de la pública i la privada, incloent-hi monitoratge,
vetlladores, personal de suport, d’assessorament, investigador, de serveis, d’administració. S’ha aconseguit agrupar totes les grans organitzacions de la comunitat educativa i totes
les entitats que en aquest període han lluitat contra les retallades, per una fiscalitat justa i per la solidaritat i la cohesió
social. L’educació no està sola.
CCOO ens posem ara mateix a utilitzar la força que s’ha evidenciat avui. Tenim l’organització per fer-ho. Hem d’aconseguir en primer lloc parar les retallades estructurals.
Gràcies de nou a tots i totes per fer possible que el 22M hagi
estat un dia de mobilització general en educació.
Text complert de l’escrit

Es constitueix el Consell Econòmic i Social
de Mataró. Òrgan mixt entre
sindicats, patronal i Ajuntament
Mataró va constituir el divendres 18 de maig el seu Consell
Econòmic i Social investint-lo com a instrument que ha de permetre a la ciutat concertar esforços entre sindicats i patronal
amb l’acompanyament de l’administració local per poder treure
la ciutat de la crisis. CCOO, UGT, Pimec, FAGEM i lAdministració van constituir-se com a òrgan després que el Ple Municipal ho aprovés per unanimitat.
Ovidi Huertas,Secretari General de CCOO Vallès OrientalMaresme, va ser-hi present i
va expressar la seves expectatives en el pla de treball
marcat i les possibilitats del
CES com a instrument que
incideixi en les necessàries
polítiques d’ocupació de la
ciutat.

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

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.

Informació obrera maig 2012

4

