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editorial

TOTA LA SOCIETAT ESTÀ CRIDADA A SECUNDAR LA VAGA
GENERAL DEL 14 DE NOVEMBRE
La Confederació Europea de Sindicats ha convoAquesta és també una VAGA DE
LA SOCIETAT CIVIL. La retallada
de drets (civils, socials, econòmics, polítics, sanitaris, educatius,
d'igualtat entre dones i homes,
d'autonomia de les persones, etc.)
mereix una resposta general i
contundent.
Les polítiques d'ajust han fracassat. Europa s'ha equivocat en
aquesta crisi. Espanya s'ha equivocat acatant les polítiques europees. Només des de la més absoluta ceguesa, des del més complet
cinisme, o des
d'interessos
encoberts podria negar-se
el fracàs d'unes polítiques,
certificat
per
dades econòmiques de totes les procedències, i respecte a tots els
camps de l'economia,
la
justícia social i
el
benestar
públic .
Estem davant
d'un conflicte
que no és
únicament
laboral. Les conseqüències de les
polítiques que s'estan duent a terme perjudiquen a tota la societat,
només es salven, o fins i tot creixen amb la crisi, el capital, els poderosos, les elits econòmic - financeres.
Amb aquesta vaga general exigim
un canvi radical en l'orientació de
les polítiques que s'estan aplicant
per enfrontar la crisi, tant a Europa
com a Espanya.
Reivindiquem una altra política
que doni prioritat a la reactivació

econòmica i a la creació d'ocupació, amb especial atenció als joves
als quals està condemnant a l'emigració o a l'exclusió social, amb el
que això suposa de llast per al
futur del país.
Reivindiquem un canvi en el
patró econòmic que aposti per un
desenvolupament sostenible que
pivoti en un sector industrial dinàmic i competitiu i en un sistema
educatiu que garanteixi, alhora,
qualitat i equitat.
Exigim la reversibilitat de la
reforma laboral.
Exigim que es
reforcin
les
prestacions per
desocupació,
que es garanteixi
la revaloració de
les pensions i que
es restableixin les
polítiques socials
i l'Estat de benestar. Una vaga per
promoure la regeneració dels
nostres
sistemes
democràtics, que en Europa passa per refundar la UE a
partir de la construcció d'un nou
contracte social, que avanci cap a
una veritable unió fiscal, econòmica, política i sobre tot social.

cat per al pròxim 14 de novembre una jornada de
lluita a tota Europa. A Espanya, la majoria dels
sindicats i la Cimera Social, (que reuneix més de
150 associacions representatives de la societat civil), hem convocat Vaga General per a aquest dia.
El mateix han fet els sindicats de països com Portugal, Itàlia, i Grècia, el que és un fet històric sense
precedents.
A la resta d'Europa tindrà lloc una jornada d'acció i
solidaritat amb vagues, manifestacions, marxes i
altres accions organitzades de manera coordinada
pels sindicats nacionals de tots els Estats membres.
Les treballadores i treballadors dels països anomenats GIPSI (i últimament "gitanos", amb tota la connotació racista que la paraula té) veiem com les
grans corporacions del poder econòmic i financer
lluiten amb totes les seves forces pels seus interessos, i com els governs i parlaments europeus anteposen els interessos d'aquestes corporacions als
drets de la ciutadania. L'Estat del benestar es redueix a passos de gegant, el nostre poder adquisitiu cada vegada és menor, la nostra seguretat laboral i les nostres prestacions assistencials estan desapareixent, en una estratègia calculada per incentivar en nosaltres la por a la protesta. Perquè els governs sempre deixen caure el mateix missatge:
"podem arribar a estar pitjor del que estem si no fem
el que hem de fer".

Però la presentació de pressupostos o paquets de
retallades pels governs de dreta, al dictat del Govern alemany i de la troica financera comunitària
ha fet saltar, per fi, l'espurna. Si la crisi és global,
l'estratègia del poder financer és global, la resposta
dels governs europeus és global, l'acció sindical
ha de ser global. Per això és tan important aquesta
vaga general, perquè és la primera batalla global
organitzada en defensa de l'Estat del benestar i contra l'estratègia de "axinització" de les nostres relacions laborals. És una jornada clau per no assistir a la
regressió irremissible de l'Europa social que hem
conegut fins ara i que en països com el nostre encaExigim al Govern que siguin con- ra estava per conquerir.
sultades a la ciutadania en REFERÈNDUM les polítiques que s'es- “Primer, van rescatar els grecs. Com no érem
tan aplicant i que no figuraven en grecs, no vam fer res. Després, van rescatar els
el seu programa electoral.
irlandesos. Com no érem irlandesos, no vam fer
res. Després, van rescatar aes portuguesos.
L'organització de la vaga ha de Com no érem portuguesos, no vam fer res. Finalser una tasca de tothom.
ment, ens rescataran a nosaltres, els espanyols.
Però ... ara ja és tard. "
“Si lluitem podem perdre. Si no ¿Tard? No, no és tard. El 14 de novembre, VAGA
lluitem estem perduts”
GENERAL EUROPEA!
Informació obrera octubre 2012

1

més ...

INFORMACIONS VAGA GENERAL

Varis

ACTIVITATS DIVERSES
Convocatòria de vaga a “Fomento de Construcciones
y Contratas de Mataró” per falta d’acord en la negociació del conveni

Assemblea de delegats i delegades de CCOO i UGT

En el marc dels actes organitzats al voltant de la Vaga General del
14-N, CCOO i UGT han convocat una assemblea de delegats i
delegades a nivell de tot Catalunya que tindrà lloc el proper 8 de
La falta d’acords en la negociació del conveni, recollint novembre, a partir de les 11 hores, al Pavelló de la Vall d’Hebrón
l’opinió i la voluntat majoritària dels afectats, els treballa- de Barcelona. Amb les intervencions dels secretaris generals Ignadors i treballadores de “Fomento de Construcciones y cio Fernández Toxo i Joan Carles Gallego per part de CCOO,
Contratas de Mataró” han decidit convocar una vaga in- i Cándido Méndez i Josep Maria Àlvarez per part de la UGT.
definida. La vaga s’iniciarà el mateix dia de la vaga genePiquets Informatius nocturns
ral, 14 de novembre, i té caràcter indefinit.
La decisió s’ha pres després dels intents d’arribar a un Per a que la vaga del 14 de novembre sigui un èxit cal suficients
acord en el tema de conveni i que l’empresa no tingui en persones als piquets informatius de la nit del 13 al 14 de novemcompte, suficientment, les reivindicacions dels treballa- bre. Tothom que en vulgui formar part d’un d’aquests piquets s’ha
dors (intents de negociació que no han culminat en resul- d’adreçar als locals de la Unió a Granollers i Mataró a les 21:00h.
tats positius por la intransigència empresarial).
Granollers: C/ Pius XII 5, 6.
Mataró: C/ Castaños 120.
FSC
El passat 11 d’octubre, a les 18:00 h, es va fer una con- Us hi esperem!!!
centració a les portes de la piscina municipal de Vilassar
Manifestacions a les capital de comarca
de Mar, per informar i denunciar la mala gestió de
l’empresa que l’administra, GEAFE.
Al matí tindran lloc dues manifestacions. A Granollers sortiCCOO creiem oportú extendre la denúncia a tots els rem a les 11:00 de la plaça de la Corona fins la Porxada. A
centres gestionats per GEAFE per posar en coneixement Mataró, a les 12:00 de la Plaça de les Tereses fins la porta
de la ciutadania i d’altre personal de la mateixa empresa de l’Ajuntament. A la tarda, la gran manifestació a Barcelona
quin és el model empresarial que gestiona els seus equide tota la ciutadania sortirà a les 18:00 de Plaça Catalunya.
paments.

Cal demostrar que som més i més podem ser!!!

Xoriçada davant la seu del PP
CCOO Vallès Oriental - Maresme, conjuntament amb
UGT Vallès Oriental, vam repartir el dilluns dia 29 d’octubre tarda, a la plaça de les Olles de Granollers, pa amb
xoriço per protestar contra les retallades i sensibilitzar la
ciutadania de cara a la vaga general del proper 14 de
novembre. Aquest acte reivindicatiu s’ha fet per mostrar
l’enuig dels treballadors i treballadores amb la gestió dels
governs que ens ha portat a aquesta crisi econòmica.

El 25N ens juguem el model social de país.
“Sembla com si algú pugui pensar
que en les eleccions al Parlament de
Catalunya els temes socials no poden entrar en l’agenda del debat ciutadà o de les opcions de vot. Les
eleccions del 25-N són importants,
molt importants per a la ciutadania
de Catalunya. Ho són perquè el debat nacional s’ha situat de manera
central i haurem de votar en conseqüència a les ofertes polítiques que
es facin sobre el tema.

ENSENYAMENT
El Sindicat d'Ensenyament de CCOO Vallès OrientalMaresme organitza una Xerrada- Col·loqui sobre la
situació del sector educatiu
El passat dia 24 d’octubre a les 18 hores del Sindicat
d’Ensenyament de CCOO Vallès Oriental-Maresme va
organitzar un col•loqui per debatre sobre com estant
afectant les retallades en educació en els centres de la
comarca. La greu situació que està patint el col•lectiu
d’ensenyament va ser analitzada per directors de centres, caps d’estudi i pares i mares d’alumnes. L’acte era
obert a tota la ciutadania i pretenia informar i exemplificar
de quina manera les mesures imposades pel govern,
influeixen en la qualitat educativa dels nostres centres i
dels seus treballadors i treballadores.

Nous cursos de formació contínua de la Fundació Paco Puerto a la Intercomarcal

Però aquest debat no pot ser aliè a la realitat social, als problemes concrets de la ciutadania als quals s’ha de respondre: els
800.000 aturats, el 29’5% de pobres, els desnonats, els treballadors públics, que han vist empitjorades les condicions laborals,
els usuaris de la sanitat, l’educació o la dependència, els treballadors a qui s'apliquen ERO injustos o se’ls viola la negociació
col·lectiva i no troben suport en l’Administració catalana.
El debat nacional no és un debat abstracte, perquè la nació no
és quelcom abstracte, sinó que és el marc on volem disposar
d’instruments d’autogovern, de polítiques públiques
d’ingressos i de despeses, que donin respostes concretes a les
necessitats personals i socials de la ciutadania. No hi ha nació
sense ciutadans. I ser ciutadà és ser subjecte de drets, és disposar de plena capacitat i plena llibertat per decidir com es vol
exercir la ciutadania”

Ja estant aprovats els nous cursos subvencionats pel
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de
Catalunya per a treballadors i treballadores ocupats i
desocupats.
Les preinscripcions als cursos es faran a la
(Joan Carles Gallego, secretari General de la CONC)
web: www.ccoo.cat/fppuerto
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Noves cares a les secretaries generals a cinc dels sindicats intercomarcals

“Per aquest nou mandat voldria que acabés d’una vegada per totes aquesta crisi, sinó acabarà amb les poques
indústries tèxtils que encara queden i que FITEQA seguís sent la primera força sindical de la Unió Intercomarcal”.
Juan Antonio Molano Llamazares,
va néixer a Villafranca de Barrios
(Badajoz) al 1957. Ben aviat, però,
va iniciar la seva vida professional
a la comarca del Maresme, i més
concretament a Mataró. La seva
trajectòria sindical es va centrar a
la històrica i referent empresa tèxtil
Can Gasol de Mataró. Allà hi va
treballar 27 anys, i va viure de ple
la crisi del tèxtil, en la que la seva
empresa no va resultar-ne immune
i va acabar tancant.
A partir d’aleshores, passa a formar part totalment de l’actiu sindical, ocupant diferents responsabilitats tant a l’Executiva de la
Unió Comarcal del Maresme i de FITEQA Maresme, com
posteriorment a les executives de les intercomarcals. Alguns
dels càrrecs que ha desenvolupat han estat el de responsable d’eleccions sindicals i responsable d’acció sindical del
Sindical de FITEQA CCCOO VORMAR.
Juan Antonio Molano

Juan Antonio Molano substitueix Francisco Agüera a la secretaria general de la potent federació de FITEQA al Vallès
Oriental - Maresme. Molano va ser escollit per unanimitat en
el congrés celebrat el dia 19 d’octubre a les Franqueses.
“L'època que ens toca viure és difícil i angoixant per l'Educació i per als treballadors i les treballadores de l'Ensenyament, però crec que amb constància en la lluita,
amb perseverança en les idees, ens en sortirem.”

“Malgrat la forta ofensiva del neoliberalisme, confio que
la classe treballadora amb CCOO al capdavant aconseguirà mobilitzar a la societat per canviar la política devastadora que ens condueix a la pobresa i des del sindicat al que represento anem a col·laborar amb la Unió i
amb la federació per aportar tots els granets de sorra
que puguem.”
Va néixer en Badalona el 10 de març
de 1963, en el si d'una família molt
humil, als dotze anys va començar a
treballar.
Als 18 va arribar el seu primer contracte legal en Bendiberica com a
aprenent, muntant servodireccions de
camions en una línea de muntatge.
L'any 1985 el seu company de línea,
Àngel Ramos
pare de dues nenes va ser injustament acomiadat, i el comitè va mirar
per a un altre costat, aquesta va ser l'espurna que el va portar a iniciar un procés de revocació del comitè i posteriorment
la plantilla el va empènyer a formar part del nou comitè.
En aquest moment s'inicia la seva relació amb CCOO, militant i aprenent d'històrics dirigents del sindicat del Vallès Oriental com Federico Argos, Ildefons Navarro, Simón Rosado,
José Cachinero i Paco Agüera entre altres.
Durant tots aquests anys ha format part de diversos organismes de direcció del sindicat, tant territorials com federatius.
El passat 9 d'octubre, els delegats i delegades del congrés
del sindicat d'indústria del Vallès Oriental - Maresme el van
triar per unanimitat secretari general.
“Recuperar i augmentar afiliació, i aconseguir ser referents i útils per els treballadors i treballadores del sector
d’activitats diverses de la nostra Unió Intercomarcal”

Quim Fornés Salillas, va néixer fa 58 anys al barri de Gràcia
de Barcelona.

Emilia Juarez Juarez va néixer a Ciudad Real fa 43 anys però ben aviat va venir viure a
Catalunya.

Va iniciar la seva militància sindical als 18 anys, a la banca
on hi va treballar 10 anys. Va fundar la Comissió Obrera de
la seva empresa, encara a la clandestinitat.

Després de treballar a diferents empreses va
arribar a SIRSA de Granollers, empresa referent del sector de neteja d’edificis i locals.

Desde les hores ha estat lligat a CCOO i a la
Federació d’Ensenyament en diferents etapes.
Ara ha estat escollit com a Secretari General
del sindicat d'Ensenyament del nostre territori, refermant el seu compromís sindical amb
CCOO i el conjunt de la classe treballadora.
Quim Fornés

Al 2008 va passar a ser delegada i comença
a desenvolupar tasques al sindicat intercomarcal d'Activitats Diverses. Al Congrés del passat 24 d’octubre ha estat elegida com a nova secretària general d’Activitats Diverses en el territori, amb el suport unànime del conjunt de delegats i delegades, substituint Mari Carmen Moya,
que no es va presentar a la reelecció.

“Ara que sóc secretari general dels pensionistes i jubilats voldria assolir l'estabilitat i expansió de l'organització, i la proximitat del sindicat a tots els pensionistes i
jubilats, entre d'altres coses.”

constituir a Pegaso el primer consell
obrer de Catalunya.

Xavier Hernández i Alcàsser, va néixer a Barcelona, al barri
de Sant Andreu, un 1 de maig de 1950. Als 14 anys va començar a treballar a la Pegaso, combinant estudis i treball
fins acabar el peritatge industrial.
Amb 18 anys va estar empresonat per primera vegada.
Abans de constituir per llei els comitès d'empresa, varen

Emilia Juárez

Després, sempre des de Comissions
Obreres, ha format part del comitè d'empresa en diferents etapes.
En aquest procés congressual s’ha pogut
constituït el sindicat de Pensionistes i
Jubilats a la nostre Unió Intercomarcal i
ha estat elegit secretari general per unanimitat el passat 22 d’octubre.
Xavier Hernández
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Procés congressual
En aquest mes d’octubre s’ha desenvolupat el procés congressual del nostre 3r Congrés Intercomarcal que culminarà el
proper 7 de novembre al centre Cultural de Granollers amb la
celebració del nostre 3r Congrés.
Aquest procés s’emmarca dins del Xè Congrés
de la CONC que es celebrarà els propers dies 14,
15 i 16 de desembre a
Barcelona, i del X Congrés Confederal estatal,
el febrer de 2013.
Tot ha transcorregut amb
total normalitat, sense
cap incidència ressenyable, signe evident de la
maduresa de la nostra
organització.
S’han fet 248 assemblees d’empresa, 19 assemblees de restes, 9 congressos i 2 conferències.
La participació ha estat desigual, com sempre, més alta als
sectors amb més tradició sindical i de lluita, i més baixa sobretot als sectors serveis i de l'Àrea Pública.
Els congressos i conferències, excepte el d'Agroalimentària,
han estat tots amb candidatures úniques, qüestió aquesta
cabdal pel desenvolupament de la nostra tasca en els diferents sectors, els propers quatre anys.

Nou mail VORMAR

A més de les quatre esmentades renovacions a les secretaries generals i una nova constitució, la del sindicat intercomarcal de Pensionistes i Jubilats, a la resta de sindicats comarcals han estat reelegits al
capdavant de les secretaries generals : Liliana
Baigorria a FECOHT.
José Monroy a Agroalimentària, Maria José
Molina a Construcció i
fusta i Antoni Cubel a la
FSC.
Ja només ens queda,
doncs, el Congrés de la
nostra Unió Intercomarcal que ja el tenim a tocar, en el que, si no hi ha
sorpreses d’última hora,
també serà un congrés
de consens amb candidatura única, essent la
candidatura del nostre
actual secretari general
Ovidi Huertas l’única que es presenti. Un cop finalitzat aquest
Congrés ens podrem dedicar de ple a la agitació i mobilització
per la vaga general del 14 de novembre.
Podeu trobar tota la informació gràfica d’aquest congressos a
la pàgina web de la Unió:

http://www.ccoo.cat/vorientalmaresme/

Vols ser ciberactivista sindical ?

La unió Intercomarcal tenim una nova adreça de email:

Si vols col·laborar com a sindicalista en aquest grup, pots adherirt’hi des d’aquest web:

vormar@ccoo.cat

http://socialnet.ccoo.es/
solicitud .

L’antiga compta vorientalmaresme@ccoo.cat continua activa
temporalment.

Un cop emplenada la sol·licitud,
t’enviarem la informació sobre la
plataforma de treball del grup.

No et quedis sense loteria de Nadal , la pots
comprar als locals de CCOO VORMAR.
Aquest any SI !!!

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

Informació obrera octubre 2012

4

