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3r Congrés VORMAR CCOO
El passat 7 de novembre es va celebrar
el nostre 3r Congrés al Centre Cultural
de Granollers sota el lema “El valor de
la militància i l’afiliació”. Ovidi Huertas
torna a ser des d’aleshores el secretari
general del territori. Els delegats i delegades que van participar en el Congrés
també van escollir 20 dels 60 membres
del Consell Intercomarcal així com els
representants del territori al X Congrés
de CCOO de Catalunya que es celebrarà al desembre.
En el decurs del Congrés s va aprovar
l'Informe de Gestió, amb només una
abstenció, en el qual es va fer balanç de
la feina realitzada en aquests darrers
quatre anys, i el Pla d’Acció. L’objectiu
principal d’aquest Pla d’Acció és consolidar la feina feta amb anterioritat, per tal
de mirar el futur amb optimisme i esforç
però posant en valor la militància i el
compromís, senyes d’identitat de la nostra organització, així com augmenta l’afiliació per a ser més forts i més útils.
Entre el punts més destacats d’aquest
programa d’acció destaquem:


que ens facin més útils per a les persones afiliades.





Incrementar la proporció de persones
afiliades a CCOO sobre la població
activa.
Elaborar uns pressupostos potents
sindicalment i financerament equilibrats.
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Incidir en la formació i reforç ideològic
del nostre actiu sindical (delegats,
delegades i quadres sindicals).

CCOO volem continuar sent la millor eina i
instrument de què disposen els treballadors i
les treballadores del territori per organitzarse dins i fora del centre de treball. 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 imprescindible.
Per això considerem fonamental recuperar la
militància creant el clima propici de fer de les
CCOO l'espai de trobada dels treballadors i
les treballadores, fomentant així el diàleg, la
participació i la solidaritat.



Potenciar la nostra comunicació per
reforçar la imatge, valoració i percepció socials del sindicalisme en general, i de CCOO a particular



Reduir i racionalitzar els òrgans de
direcció, sense perjudici d'ampliació
de la participació de l'afiliació.

Millorar l'organització de CCOO adequant les estructures organitzatives

Vaga General 14 novembre
Es pot dir que la vaga ha tingut un seguiment històric amb un
85% de seguiment global al nostre intercormarcal i que va
discorre sense incidents ressenyables i amb tota normalitat.

Discurs Clausura Ovidi Huertas

Però al marge de les xifres, destaquem la massiva participació de ciutadans i ciutadanes, treballadors i treballadores a les
manifestacións. A Granollers. segons la Guardia Urbana,
3800 persones van participar a la
mateixa, i a la de Mataró amb més
de 500.

Per sectors el seguiment de la
vaga va ser desigual i molt condicionat per les condicions de precarietat dels treballadors i treballadores; però per sobre de la vaga del 29 de març passat:
La Industria i transports per carretera la participació va estar per
sobre del 90%. Transport públic,
els serveis mínims establerts.
Ensenyament 60%. Sanitat 30%
als hospitals i ambulatoris (serveis
mínims abusius).
Administració
Pública, 75%. Comerç un 50%, més en el petit comerç que
aquest cop van enendre que també són víctimes de la crisi,
que en les grans superfícies.

Al Congrés hi van ser presents entre
d’altres: Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, Josep
Mayoral, alcalde de Granollers, José
Orive, president del Consell Comarcal
V.Oriental, Òscar Riu Secretari Comarcal de la UGT, i Patricia González secretària general de la USO Vallès Oriental-Maresme.

Això, juntament amb el milió de
persones que van participar a la
manifestació de Barcelona i l'èxit
de totes les convocades a la resta
de l'Estat deixen clar l’exigència,
ara més que mai, d’un canvi en les
polítiques econòmiques del Govern
del PP i del de CiU. Perquè la població ha deixat molt clar que no
vol que l'hi prenguin el futur. Perquè hi ha culpables. Perquè tenim
solucions.
Pe r a i xò , C CO O co n t i n u em reclamant la celebració d'un referèndum perquè la ciutadania avali aquestes polítiques que no anaven en el programa
electoral del Govern.
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més ...

editorial

Varis

I ara què?

Congressos FITEQA i FECOHT de
CCOO Catalunya al territori.

Després que el mitòman Artur Mastisores va voler capitalitzar el
sentiment de frustració de tot un poble, després d'haver paralitzat
Els dies 15 i 16 de novembre, la Federació de Comerç, durant mesos l'activitat de la Generalitat, després d'haver
Hostaleria i Turisme (FECOHT) de CCOO de Catalunya col·laborat a empobrir i dividir encara més els seus ciutadans, al
va celebrar el seu V Congrés a la localitat de Calella, a la final hem estat els ciutadans qui l’hem abocat al major ridícul eleccomarca del Maresme.
toral de la història de la Democràcia per aquests indrets.
En aquest context FECOHT arriba amb un increment de
la seva afiliació, si ho comparem amb les xifres existents
en el IV Congrés celebrat a Platja d'Aro, i amb un augment significatiu de la representació en els diferents subsectors de l'àmbit d'aquesta federació.
Els propers quatre anys seran de reptes molt importants
per aquest sector i per a tots els treballadors i les treballadores que ofereixen els seus serveis en ell. Per afrontar aquests reptes, un cop més, Manuel García Murillo va
ser reelegit com secretari general pels propers 4 anys.

Els dies 27 i 28 de novembre, la Federació de indústries
tèxtils, químiques i afins (FITEQA) de CCOO de Catalunya va celebrar el seu V Congrés a la ciutat de Mataró, a
la comarca del Maresme.
En aquest Congrés al marge del debat dels documents,
Vicente Pardina ha estat escollit de nou com secretari
general de FITEQA Catalunya.
A l’obertura de tots dos congressos va intervenir Ovidi
Huertas, Secretari General de la Unió esperonant les
delegacions a continuar en la lluita.

Els treballadors de Freudenberg Ibérica convoquen concentracions indefinides a les portes de
l'empresa com a mesura de protesta

Mas va demanar una majoria excepcional per dur a terme els seus
somnis inflamats i ha acabat obtenint un pèssim resultat. Part dels
seus votants no han entès el seu joc de ruleta russa independentista i han decidit confiar-los a altres forces polítiques, sobre tot a
ERC. La resta no l’hem perdonat la complicitat amb els poderosos,
amb els que ens volen deixar sense futur. Tenia una legislatura
tranquil·la per davant, amb el suport del PP, al que tant escarafalls
fa ara, per aprovar els seus pressupostos i continuar amb les seves
polítiques de destrucció massiva, però es va convèncer que existia
massa crítica suficient per jugar a ser el “Masias” i portar al poble
català cap a la Terra Promesa. Ha estat una errada estratègica que
ens ha sorprès a quasi tothom el forçar un avançament electoral
oportunista que servís per distreure la societat catalana de la pèssima gestió de la crisi, amb les retallades i copagaments en tot el
que no fos inversió en clau nacionalista.
El desgovern i la paràlisi estan trucant la porta de la Generalitat.
Mas s'ha ficat en un carreró sense sortida, és un ostatge de les
seves decisions. Necessita un Govern estable, una “agenda clara i
explícita”, per intentar acabar una legislatura que comença fracassada. Les finances de la Generalitat estan en mans del Govern
espanyol i alhora la incerta navegació d'Espanya pel Rin depèn
que la Generalitat no s'enfonsi.
Però, què partit està prou boig com per acceptar un pacte per continuar retallant? ERC? Amb els republicans només té un punt en
comú: la independència. ERC, si és coherent, no donarà suport ni a
una sola de les polítiques d'ajust que vol seguir duent a terme el
futur president de la Generalitat, com ja ens ha anunciat el Sr
Homs. Llavors, com governarà ara CiU? Si, per fi, es recolza en
ERC acabarà cedint-li vots i enfadant les seves pròpies bases,
mentre alimentarà la desconfiança en la gestió del seu propi govern. Tirar-se en els braços d'ERC pot suposar un autèntic suïcidi...
Si no dimiteix, el dimitiran.

Des de dilluns dia 12 de novembre i de forma indefinida
cada dia de 13h a 15h el conjunt de treballadores i treballadors de l'empresa Freudenberg de Parets dels Vallès,
es concentren a les portes de l'empresa (carrer Can GurL'optimisme expressat per les forces “constitucionalistes”, és a dir,
ri, 1, polígon Can Volart) en senyal de protesta.
pel més ranci nacionalisme espanyol, està basat més en l'alegria
El motiu que els ha portat a prendre aquesta decisió és la per la patacada del senyor Mas que en una derrota real de l'indemesura desproporcionada que ha pres la empresa de pendentisme, diguin el que diguin. El dret a decidir ha sortir reforflexibilitat a l'inversa. Aquesta mesura, segons recull el çat. La veritable partida política comença ara: gestionar els resulconveni de Químiques, es pot aplicar perquè l'ocupació tats d'aquest plebiscit adulterat per tot tipus de joc brut partidista,
es mantingui i per evitar acomiadaments, però ja el pri- per la corrupció i per una propaganda aclaparadora més pròpia
mer dia del període consultes es van efectuar dos acomi- d'una semidictadura que d'una democràcia i que no els ha donat el
adaments i van vulnerar la pròpia mesura, que només es resultat que volien.
pot aplicar sempre i quan la producció baixi en picat (la
qual cosa no és certa en aquest cas, ja que la producció CCOO ens temem que la crisi institucional catalana que s'acosta
a data novembre de 2012 és la mateixa que al novembre aprofundirà encara més la greu crisi econòmica que estem patint.
Tot i que intentaran responsabilitzar Madrid de tots els nostres
2011).
mals, els ciutadans catalans serem testimonis del descrèdit intern i
Els treballadors de Freudenberg denuncien que l'empre- extern d'un govern impossible. Malauradament, el somni de Mas
sa aprofita el context general de crisi per treure'n profit i pot acabar produint uns monstres que poden devorar-nos. No ho
exigeix que la direcció es disposi a negociar amb els re- hem de permetre. La classe treballadora, la societat catalana en
presentants dels treballadors qualsevol mesura que su- general, hem de continuar sense defallir la defensa dels nostres
drets. La bestia trontolla. La lluita continua!
posi una vulneració dels seus drets.
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Ovidi Huertas Castillo, secretari general de CCOO al Vallès oriental - Maresme
Inicies segon mandat a VORMAR.
Els reptes per aquest mandat son els
mateixos?
Els objectius són els mateixos que els
que hem intentat assolir els últims tres
anys. Uns anys de crisi, la més dura i
llarga coneguda, que ens han obligat a
canviar formes i estratègies per ser cada dia més útils als treballadors i treballadores que tant malament ho estem
passant.
Tres vagues generals en un mandat.
Com valores la darrera convocatòria
de vaga general?
Tres vagues en quatre anys fan només
que representar el fracàs del diàleg
social, de la democràcia. Quan els treballadors i treballadores ens hem vist
obligats a convocar-les és perquè el
necessari equilibri, patró—empleat,
s’ha trencat. Això només té un culpable, el Govern de l’Estat que ha aprovat
lleis totalment desiguals que trencaven
aquest equilibri de les relacions laborals.
Els partits polítics estan enfocant bé
la sortida a aquesta crisi? Que esperes dels diferents governs?
No, evidentment que no estan enfocant
be la sortida de la crisi. Ho estan fent
d’una manera molt descarada afavorint
els interessos dels poderosos, la Banca, les grans fortunes etc.
Un govern ha de procurar el benestar
als seus ciutadans i no anteposar els
interessos del capital per davant de les
necessitats bàsiques de la gent.
Per on haurien de passar les respostes bàsiques a aquesta crisi? Quins
reptes té CCOO davant la crisis?
Nosaltres ho tenim molt clar des de fa
temps: només sortirem de la crisi quan
la roda del consum intern torni a funcionar, quan les famílies i les empreses
tinguin altra vegada el poder adquisitiu
per consumir. I això només serà possible amb menys pressió fiscal per les
classe populars, menys IVA, més crèdit
dels bancs a PIMES i famílies, més
inversió en obra pública, menys retallades de salari als treballador públics,
més polítiques d’incentivació econòmica.
CCOO davant aquesta crisi salvatge
provocada pel capital, hem de situarnos d’una manera ferma davant la injustícia. Aquesta crisi provocada pels
poder financers l’estan aprofitant els
governs neoliberals a Europa, Merkel,
Rajoy, Mas, per fer de facto un canvi de

model social, per construir una Europa
de dos velocitats, el Nord amb un Estat
del Benestar excel·lent i el Sud, on només podrà accedir a a serveis de qualitat qui se'ls pugui pagar. Parlem de
educació, sanitat, serveis socials, justícia, fins i tot a la Política.
Ara que parles d’això, pots fer un
breu anàlisi de la situació de l’Educació i la Sanitat?
L’educació i la sanitat són dos dels pilar
fonamentals del nostre Estat del Benestar, un Estat del Benestar que ens va
costar
anys conquerir a
Espanya,
conquestes a base
d’una lluita
sorda i
constant
de milers
de persones, durant
dècades,
desprès de
la mort del
dictador.
L’objectiu
d’aquestes
polítiques
no és d’altre que fer dels països del sud
un gueto de precarietat, baixos salaris i
incultura que no facin cap resistència a
les condicions d’esclavisme que per
nosaltres tenen preparades, situant-nos
com els països de vacances i esbarjo
del Nord d’Europa a uns preus molt
assequibles.
En quant a la Sanitat és encara més
tràgic, ja que el que es proposa veladament és que només qui tingui diners es
pugui curar d’una greu malaltia en clíniques privades i qui no pugui haurà d’estar amatent a les llistes d’espera i resar (si es creient) perquè no es mori
abans.
Creus que el sindicalisme ha de reformular-se?
I tant!, com tot a la vida. Sempre he dit
que CCOO som un reflex de la societat
i aquesta societat està canviat permanentment i nosaltres encara que sigui
amb petjades d’elefant hem de fer-ho
també. Les idees de lluita obrera estan
més vigents que mai, però les formes
de portar-les a la pràctica evolucionen
amb la realitat social. Aquest és el repte.
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Que és avui en dia “la classe obrera?”
La classe obrera és la de sempre, tot
aquell que percep una remuneració, un
salari, en el sistema de producció industrial o artesanal, o a canvi d’un servei. Durant anys se'ns han fet creure
que existia una classe mitja a la que
pertanys; aquells que podiem anar de
vacances, que tenien dos cotxes, una
segona residencia etc. Això sí; hipotecats fins les celles. La realitat és que
només hi ha dues classes, la classe
obrera ( el 99%) i el capital (1%). Tothom que
avui depenem d’un
salari, d’un
contracte,
inclòs els
autònoms,
és classe
obrera i
hem de
lluitar pels
nostres
interessos
de classe.
Si no ho
fem, ningú
ens regalarà res.

Perfil personal
Un llibre
No en tinc un de favorit. M’agraden els
de ciència ficció i els biogràfics de personatges històrics. Confesso que sóc
més de lectura tècnica que de novel·la.
Una pel·lícula
Apocalipse Now de Coppola
Un disc/cançó
Disc, el concert en directe de Queen a
Wembley al 1986
Queen Live Wembley 1986
Cançó, My Way de Frank Sinatra
My Way, Frank Sinatra
Un viatge
A Nicaragua al 2011 sens dubte. Podeu
llegir les meves experiències aquí:
Opuscle viatge Nicaragua 2011

Entrevista personal publicada a Revista
del Vallès a l’abril de 2012
Entrevista
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Nova direcció de la Unió Intercomarcal de
CCOO Vallès Oriental - Maresme
Davant l’objectiu de reducció i racionalització dels òrgans de
direcció però sense perjudici d’ampliació de la participació de
l’afiliació, a CCOO Vallès Oriental –Maresme hem aprovat
dotar-nos d’òrgans de direcció més útils i àgils que puguin
prendre decisions d’una manera ràpida davant els canvis
que la nova realitat sociopolítica ens vagi presentant.
Per aquest motiu, la Unió Intercomarcal ens hem dotat de
tres òrgans, un de gestió, un altre de direcció i un altre de
govern confederal: la Comissió Permanent, el Comitè Territorial i el Consell Intercomarcal.
Les responsabilitats per endegar aquest nou projecte recauen en els següent equip, desglossat per àmbits.
Podeu trobar més informació de les persones que formen
part de l’equip a la web de la Unió.

Secretaria General
Comunicació
Cooperació
Cultura
Recursos
Portaveu

Ovidi Huertas
Núria Anglès
Joseba Mendizabal
Jesús Zapatero
Ovidi Huertas
Victòria Geijo

Xerrada – Debat sobre la Vaga General del 14N
En motiu de la vaga general convocada pel 14 de novembre,
les organitzacions juvenils dels sindicats CCOO i UGT, Acció
Jove i Avalot, amb el suport de la JSC del Vallès Oriental i
Joves d’Esquerra Verda, van organitzar un acte públic que es
va celebrar aquest divendres 9 de novembre a la Sala d’Actes de CCOO de Granollers.

Organització, Recursos i Serveis
Organització
EESS i Pimes V. Oriental
EESS i Pimes Maresme
Acció Jove
Afiliació
Adjunt a Organització
Socioeconomia
Política Social
Formació Sindical
Moviments Socials
Polítiques Igualtat
Acció Territorial
Immigració
Formació Continua
Ocupació
Acció Sindical
Assessorament sindical Granollers
Assessorament sindical Maresme
Mobilitat i medi Ambient
Mediació, Inspecció i TLC

Victoria Geijo
Victoria Geijo
Javier Cano
Geni Farré
Marc Collado
Victoria Geijo
José Manuel Acosta
Núria Anglès
Núria Anglès
Susanna Buendía
Lalo Plata
Susanna Buendía
Núria Anglès
Núria Anglès
Núria Anglès
Núria Anglès
José Morillas
José Morillas
Geni Farré
Javier Cano
José Morillas

La Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme
participa en els actes del 25 N
Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència vers les Dones

L’acte va comptar amb la presència de Dani García (secretari
general d’Avalot) i Aina Vidal (coordinadora d’Acció Jove). En
el seu desenvolupament van explicar amb detall els motius
de la vaga general, els efectes de la situació actual sobre la
joventut i la necessitat de que el jovent del Vallès Oriental
facin vaga aquest 14-N.
Durant la trobada
s’han tractat temes
que afecten de manera especial
aquest col·lectiu
com l'increment de
les taxes universitàries i de la FP, la
salvatge reforma
laboral, el 53%
d’atur juvenil, la
necessitat de marxar fora per tenir un
futur, que són els principals motius per sumar-nos a aquestes
mobilitzacions.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’Eliml’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental—Maresme de CCOO ha participat
dels actes organitzats a Mataró i Granollers.

CCOO vol així manifestar el seu compromís en la denúncia
per l’eradicació de la violència vers les dones i reforçar la
col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques i diferents actors socials implicats, entenent que la violència de gènere és un problema social davant el qual totes
L’acte estava obert a totes aquelles persones interessades en les organitzacions hem de prendre part activa.
la lluita pels drets socials i laborals, que en el darrer any s’estan perdent degut a les reformes neoliberals dels governs
Feu clic per veure el manifest conjunt del 25 de novembre de
del PP a Espanya, i de CIU a Catalunya. Al mateix hi van par- 2012.
ticipar més de una cinquantena de joves del territori.
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CCOO en contra de facilitar l’autorització de residència a estrangers que adquireixin una vivenda.

Campanya recollida de signatures demanant un referèndum sobre les politiques de retallades socials.

CCOO davant la iniciativa del Govern de facilitar l'autorització
de residència a aquells estrangers que adquireixin un habitatge, a l'espera de la proposta final que es faci sobre aquest
tema, manifesta:

CCOO com a membre de la Cimera Social, reclamem que es
celebri un Referèndum, una consulta popular vinculant
sobre les retallades que estan canviant la realitat del nostre
país i la vida quotidiana dels seus habitants.

1.- La mesura, de confirmar-se, no pot sinó qualificar-se d'ocurrència i diu molt poc del rigor i la serietat d'un Govern en
un context com el d'Espanya en aquests moments.

La nostra iniciativa pretén donar-nos l'oportunitat d'opinar
sobre el que va dir el PP en la campanya i el seu programa
electoral, els van escamotejar fa un any, i que la democràcia
real torni a la vida política del país. A ningú pot estranyar-se,
doncs, que demanem al Govern que convoqui un referèndum
en el qual la ciutadania pugui expressar lliurement la seva
opinió sobre si aquest és el camí a seguir per superar la crisi.

2.- Tal mesura confirma la “política de classe” del Govern del
PP mentre que d'una banda qüestiona la presència dels treballadors estrangers i dificulta l'accés a drets fonamentals
per part dels mateixos (per exemple, la sanitat), en funció de
la seva situació a Espanya, per un altre facilita ara l'arribada
d'estrangers “rics”, independentment de l'origen de la seva
riquesa, sense necessitat que hagin d'acreditar els seus mitjans de vida.

Pots passar a signar per tots els locals de CCOO, o fer-ho a
la web www.exigimosunreferendum.org

3.- La proposta suposa un gir en la política d'immigració a
Espanya, la qual es vinculava al mercat de treball i a la possibilitat d'inserció laboral del treballador estranger: precisament aquesta inserció laboral facilita la seva integració social
i viabilitza la seva autorització a residir a Espanya. Amb la
nova proposta es permetrà l'accés a l'estatut de legalitat en
territori espanyol (amb el que això comporta d'accés aal sistema sanitari, educatiu, etc.) a estrangers, vinculant la seva
residència legal només a l'adquisició d'un habitatge, sense
que se'ls exigeixi contribuir en aspecte algun en territori espanyol (treball, cotitzacions, fiscalitat, etc.)

Nou mail VORMAR

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
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