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La crisi del carbó

La història ens demostra que per a les classes populars
res no és gratuït. Totes i cadascunes de les conquestes
de la classe treballadora han estat possibles gràcies a la
lluita sorda i constant de tants i tants homes i dones, sovint amb grans dosis d’heroisme. Per si algú pensava que
al segle XXI això ja no era necessari, l’actual ofensiva del
capitalisme salvatge deixa molt clar que no podem abaixar mai els braços.
Aquestes setmanes estem veient com els miners asturians i lleonesos reben la repressió més dura com a resposta a les seves reivindicacions. En àmplies comarques
mineres el futur està amenaçat. Però, ja sabeu, aquí els
diners són per la banca tramposa i corrupta. La vida de
milers de persones tant és.
Encara que, la preocupació pel futur de tantes famílies
que viuen de la mineria no ens ha de fer equivocar-nos
envers al carbó i al problema energètic en general. Amb
l’amenaça del canvi climàtic estrenyent de forma inexorable els ajuts al carbó, les seves mines estan condemnades a desaparèixer. Així ho recull la legislació europea
que en 2010 prorrogà aquests ajuts fins al 2018, però només com a mesura transitòria i sempre que formessin part
d’un pla de tancament i de que fossin descendint any rere
any.
El trist és que ni tan sols no sembla que el Govern hagi
basat les retallades en aquesta anàlisi estratègica i s'ha
limitat a donar cop de destral, com va fer amb les renovables, sense preveure les conseqüències. I ara tenim doble
frustració, doble incertesa i doble angoixa: la del sector de
les energies renovables capat just quan es perfilava com
una de les claus per a la recuperació econòmica i la del
carbó que, havent d'assumir la seva mort imminent, té
dret a comptar amb els fons i els plans adequats que garanteixin la seva reconversió.
Però, és clar, els miners no tenen la sort de tenir “amics”
en el govern que tinguin cura dels seus interessos com sí
que tenen les empreses elèctriques. Els suculents beneficis obtinguts pel sector gràcies al nefast pla tarifari que va
fer el PP al 97 va permetre a Endesa i a Iberdrola la seva
expansió internacional. Es calcula en uns 5.000 milions
d'euros anuals el que paguem de més en els rebuts de la
llum i que any rere any es porten les elèctriques, suposant
aproximadament el 15% del preu de la nostra factura. Els
consumidors espanyols paguem l’electricitat més cara
d’Europa, només per darrera de Malta i Xipre.
Malauradament, davant la incoherència econòmica, ambiental i energètica del Govern, davant la manca de respecte per la vida de les persones, l’única resposta que queda
és la lluita per la supervivència, i les imatges dels miners
resistint amb tubs llença coets i amb tiradors de rodaments les envestides salvatges dels cossos repressius
amb que el PP respon a les seves justes reivindicacions.
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CCOO del Vallès Oriental – Maresme i Acció Jove convoquen les I Jornades de Joves de CCOO del Vallès Oriental - Maresme

EESS

ENSENYAMENT
CCOO assoleix els 5 delegats possibles en les eleccions sindicals celebrades al Centre Especial de Treball Viver de Bell-lloc.

La crisi econòmica ha afectat de forma molt especial les persones
joves, que ja durant els anys de bonança vivíeu instal·lades en la
precarietat. I hem vist, també, com en menys de tres anys, la temCCOO d’Ensenyament ha aconseguit la majoria absolu- poralitat i l’atur es multiplicaven per la inacció de les diferents adta, passant de quatre a cinc delegats i delegades, i es ministracions, per una banda, i les reformes laborals causants de
queda com a única força sindical al Viver de Bell-lloc de la desregulació i precarització del mercat de treball, per l’altra.
Cardedeu, en un procés electoral difícil i marcat per la
A dia d’avui ens trobem entre la passada vaga general del 29 de
polèmica.
març, motivada per la reforma laboral del Govern, i el procés congressual que CCOO iniciarem ben aviat. Són molts, doncs, els repVaris
tes que tenim per endavant com a societat i com a sindicat. Però,
sens dubte, no podrem afrontar-los bé si no es compta amb les
AGROALIMENTÀRIA
persones joves, no com a futur, sinó com a protagonistes del preEl Comitè de COBEGA convoca mobilitzacions da- sent.
vant la manca d'interés de la direcció d'arribar a un
acord que mantingui el poder adquisitiu de la planti- CCOO vam veure la necessitat de tenir un contacte més directe
lla
amb la nostra joventut i, per aquest motiu, vam convocar una JorLa protesta de la plantilla té com a objectiu aconseguir un
acord que no passi per la pèrdua del poder adquisitiu
dels treballadors, sobretot perquè alguns dels embotelladors que es troben immersos en processos de fusió han
garantit el poder adquisitiu de les seves plantilles per tres
anys. Cal destacar que els resultats de Cobega en els
darrers tres anys han experimentat un rècord de beneficis, any rere any.
Les concentracions al nostre territori han estat els dies, 6,
9,10 i 11 de juliol, a la planta de Martorelles.

ENSENYAMENT
Assemblees per a la creació del grup de docents interins i substituts
A CCOO som molt conscients dels milers de docents que
el proper curs no treballaran als centres públics de Catalunya. La Federació d’Ensenyament de CCOO ha denunciat la situació als mitjans de comunicació i hem fet accions de protesta que van culminar en la vaga general dels
sectors educatius a tot l'Estat del passat 22 de maig.
Per aquest motiu hem convocat diferents assemblees
amb l’objectiu de crear un grup de docents interins i
substituts. En el nostre territori es van celebrar els dies
13 i 14 de juny, a Granollers i Mataró, amb una important
presència de companys i companyes del sector.

nada per parlar de la reforma laboral, de com afecta la gent jove i
per donar alternatives i eines útils per l’afiliació i pels delegats i les
delegades de CCOO.
Com que la majoria dels assistents no havien participat mai en un
congrés, vam fer, també, una presentació del procés congressual
que ja hem endegat i que culminarà el febrer amb el X Congrés Confederal.
La jornada va tenir lloc al local
de CCOO de Granollers,
C/ Pius XII, 5-6, el dimecres 4
de juliol de 9 a 14 hores.
veure tríptic de la Jornada

Noves mobilitzacions durant el mes de juny.
El dilluns 11 de juny a la tarda, CCOO va convocar, conjuntament
amb altres organitzacions, una protesta en forma de cassolada,
amb el lema "Per un control públic dels diners del rescat de la banca: exigim responsabilitats".

Aquesta mobilització es va fer al
davant de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona (av. Portal de
CCOO Vallès Oriental- Maresme i la Fundació l'Àngel cantonada amb pl. de CaPau i Solidaritat participen a la Mostra d’Entitats talunya).

de Mataró.
El passat dissabte 30 de juny es va celebrar la IV Mostra
d’Entitats de Voluntariat de Mataró. Prop d’una vuitantena d’entitats vam fer divulgació de les nostres activitats i
objectius, amb parades instal·lades a la plaça de Santa
Anna. És el primer cop que la cèntrica plaça acull la Mostra, ja que en els anys anteriors s’havia celebrat al recinte
firal del Nou Parc Central.

Feu clic per veure:
-la galeria fotogràfica de la cassolada
-el manifest llegit a la cassolada

També el passat 20 de juny, al voltant de 5.000 manifestants vam
sortir al carrer per denunciar, un cop més, la reforma laboral i la
política de retallades dels governs central i català. A Catalunya, es
CCOO Vallès Oriental- Maresme i la Fundació Pau i Solivan fer manifestacions a Barcelona, Tarragona i Girona i una condaritat vam poder estar present durant tot el dissabte,
centració a Lleida.
explicant quins són els objectius i quines activitats fem
als nombrosos assistents que van participar a la Mostra Joan Carles Gallego va destacar que mentre els governs es dedid’Entitats.
quen a rescatar els bancs i els banquers, els sindicats tenen el
compromís de rescatar les persones.
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Joan Carles Gallego participa en l'acte commemoratiu dels 25 anys de la revista 'El Corccoo' de la
Secció Sindical de CCOO a l'Ajuntament de Mollet

CCOO Vallès Oriental-Maresme i UGT del Vallès
Oriental han presentat en roda de premsa el web
www.rescatlaboral.cat

El passat divendres, 15 de juny, la Secció Sindical de CCOO
a l'Ajuntament de Mollet del Vallès va celebrar la commemoració dels 25 anys de la publicació de la seva revista, El Corccoo, en el marc d'una assemblea que es va fer al centre
cultural La Marineta, a les 12.30 h.

Els
secretaris
generals
de
CCOO de Vallès
Oriental – Maresme i UGT Vallès
Oriental,
Ovidi
Huertas i Òscar
Riu, respectivament, van presentar el passat
dia 27 de juliol en
roda de premsa el web www.rescatlaboral.cat, a través del qual els treballadors i les treballadores, sobretot de petites empreses sense representació sindical, es podran informar de l'aplicació
de la reforma laboral, de manera imposada, als seus centres
de treball.

Durant l’acte va tenir lloc la xerrada sobre "La importància
de la comunicació en les organitzacions socials i sindicals" a
càrrec de Pere Camps, director de Barnasants.
A l'acte hi van intervir Xavier Ros, secretari general de la
Secció Sindical de CCOO a l'Ajuntament de Mollet; Ovidi
Huertas, secretari general de la Unió Intercomarcal de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme; José Luis Moure, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de Catalunya; i Joan Carles Gallego, secretari
general de
CCOO de Catalunya. S’ha presentat, també, el CD
commemoratiu dels
25 anys d'El Corccoo.

Huertas i Riu van explicar el funcionament d'aquest espai
virtual de denúncia i com serà l'actuació dels sindicats.
Galeria fotogràfica
Veure vídeo

Galeria de fotos
La web està disponible a http://www.rescatlaboral.cat
Veure vídeo

Els empleats dels Ajuntaments protesten vestits de
negre contra les retallades del Govern del PP

Es celebra la 21a Escola d'Estiu de CCOO de
Catalunya al Tecnocampus Mataró - Maresme

Sota el lema "Ensenyem com estem per dins. Fem-nos veure, posa't de negre", diferents Ajuntaments del Vallès Oriental, han donat suport a la convocatòria de concentracions de
totes i tots els empleats públics a tots els centres de treball
de totes les administracions i centres públics i empreses públiques de tots els àmbits de l'Administració General de l'Estat, Generalitat de Catalunya, administracions locals

El dies 11 i 12 de juliol, CCOO de Catalunya ha celebrat
la 21a Escola d'Estiu, amb el títol "Un sindicat en canvi,
des dels valors i el compromís de transformació".

Fent-se ressò de la iniciativa d'anar vestits de negre i a
més els treballadors i treballadores de les administracions
públiques han demanat la participació activa en aquesta iniciativa.

Entre els objectius hi havia parlar d'economia i nou model productiu o de les reformes que desequilibren el nostre
model social i com fer-hi front i buscar alternatives. Un dels
punts més intensos de l’Escola va ser el debat de les estratègies afiliatives per aconseguir un sindicalisme
de proximitat.

És per això que aquest divendres 13 de juliol, durant la pausa de la jornada, a les 10 h, davant dels edificis de diferents
Ajuntaments , s’han fet concentracions amb totes i tots vestits de negre per ensenyar com es troben els empleats públics i en demostració del rebuig a les mesures adoptades
pel Govern.

La seu de l’Escola ha estat el Tecnocampus de Mataró, ciutat bressol de sindicalistes catalans i amb un important arrelament històric del moviment obrer.

Entre els ponents d'aquesta edició han destacat Ramón
Górriz, secretari confederal d'Acció Sindical de CCOO i Emilio Gabaglio, secretari general de la Confederació Europea
de Sindicats (CES) del 1991 al 2003,
L'obertura va ser a càrrec de l'alcalde de Mataró, Joan Mora, i el nostre secretari general Ovidi Huertas.


resum de la primera jornada de la XXI Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya



resum de la segona jornada de la XXI Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya



entrevista a Joan Carles Gallego a M1TV



notícia escola a l'informatiu 24 hores
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La Marcha Negra arriba a Madrid
La marxa minera en protesta per les retallades del Govern
d’Espanya a les ajudes al sector que suposarà el tancament
de les mines va arribar dimarts 10 a Madrid. Milers de persones es van congregar per rebre els
miners provinents d'Astúries, Castella
i Lleó i Aragó, i acompanyar-los durant el recorregut fins a la Porta del
Sol amb cançons i crits de suport durant una impressionant marxa nocturna il·luminada pels llums dels seus
cascos de miners.
A la Moncloa la Marxa Negra va ser
rebuda a l'arribar amb crits de "Madrid
sencer se sent miner!", "Visca la lluita
de la classe obrera!", "Sí es pot" o
"Sou el orgull de la classe obrera ".
Il·luminant la marxa amb els llums
dels seus cascos blancs, els miners van arribar en cinc columnes que avançaven lentament entre la multitud. Va ser
potser el moment més emotiu d'una nit en què no van escassejar els aplaudiments, les mostres d'ànim i l'emoció. Poc
abans, les dues columnes, la denominada Nord, que va partir

d'Astúries, Lleó i Palència, i la que venia de Terol, s'havien
unit a Aravaca, punt en què es van incorporar els secretaris
generals de CCOO i UGT, Ignacio Fernández Toxo i Cándido
Méndez. I des d'allí a Moncloa, per
seguir fins Sol, on van completar una
marxa de més de 400 km a peu per
reivindicar la mineria del carbó, l'ocupació i la reindustrialització de les
comarques mineres. Al llarg de tot el
recorregut la desfilada va rebre l'ànim
de la ciutadania. Era el preludi de
l'impressionant rebuda que els esperava a la Puerta del Sol
Allà, l’eixorador aplaudiment de milers de persones va rebre els miners
que van passar un a un pel passadís
format en el seu homenatge. Prop de
les dues de la matinada l'himne miner
de “Santa Bárbara Bendita”, tantes vegades cantat durant la
tarda per milers de veus, va posar punt final a la concentració, Dimarts a la nit no serà oblidada fàcilment pels miners i
els treballadors i treballadores madrilenys que es van llançar
al carrer per mostrar el seu suport.

S'arriba a un principi d'acord a Derbi
i es desconvoca la vaga indefinida
Més de 40 dies en vaga indefinida i l’esforç negociador de la
representació sindical de la plantilla han facilitat la consecució
d’un acord a Derbi, que ha estat ratificat pel conjunt de treballadors i treballadores.
L’acord preveu els diferents escenaris de futur que es poden
donar un cop Piaggio cessi la seva activitat a la fàbrica de Martorelles i fixa les condicions indemnitzatòries de la plantilla en
funció d’això.
D’una banda, estableix que si la planta tanca i no hi ha continuïtat de futur, els treballadors rebran una indemnització de 45
dies per any, amb un màxim de 42 mensualitats, més una
quantitat lineal de 3.500 €.
En cas de concretar-se una alternativa industrial que doni continuïtat a la totalitat o part de la plantilla, s’ha pactat una indemnització de 40 dies per any treballat per a les persones que,
quan Piaggio cessi l’activitat, passin al nou projecte industrial
que assumeixi les instal·lacions de Derbi.

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.
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