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Fumata blanca?
I ara què? ens preguntàvem just fa un mes davant el resultat
de les eleccions del 25N. Doncs ja tenim la resposta: el pacte
del manteniment de les retallades. Catalunya tindrà un nou
govern, un altre “tripartit”. Aquest, però, serà entre CDC, UDC i
ERC. La novetat històrica, més enllà de la gestió política i social, és que la consulta d’autogovern queda fixada per a fer-se al
llarg de l’any 2014 amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any si
el context ho requereix. Al menys això és el que volen vendre.
Per CCOO no deixa de ser curiós com es van posar ràpidament d’acord ERC i CiU, o viceversa, en els temes que ideològicament els separen com són les polítiques fiscal(necessàries
però que arriben massa tard) i com van trigar tant a arribar a un
consens en un tema tan identitari d’ambdues formacions com
és el referèndum. Una cerimònia de la confusió on ningú és qui
fins ara era perquè si ho deixen de ser no es noti.

El passat dijous 13 i durant 24 hores, el Comitè d’Empresa
de l’Hospital Asil de Granollers va dur a terme una tancada al mateix recinte de l’hospital, com a mesura de protesta.
CCOO VORMAR vàrem donar suport al comitè de l'Hospital de Granollers que convidava a tots els treballadors i treballadores a participar en la tancada de professionals i usuaris en el hall de l’edifici de consultes externes. Aquesta acció de protesta es va fer per les retallades i el retrocés ens
drets laborals que es pretén imposar l’any 2013. El comitè
va repartir tríptics informatius on explicaven els motius de la
protesta. Entre aquests destaquen:
- perquè el pitjor encara està per arribar
- perquè a l’any 2013 es preveu una retallada d’un 15% a la
Sanitat, tant pública com concertada
- perquè el conveni no pot sinó empitjorar les coses amb un
augment abusiu de la jornada
- perquè la troika exigirà augmentar encara més l’edat real
de jubilació
- perquè cinc milions d’aturats a Espanya i gairebé un milió
a Catalunya encara no els han convençut que facilitar l'acomiadament no crea ocupació
- perquè si no ho aturem, al 2013 serà inevitable un ERO a
l’Hospital de Granollers
- perquè és impossible que puguem assumir de cop una
retallada que equival a tot el retallat fins a la data sense tancar unitats i serveis, perquè tot allò que es podia ajustar ja
ha estat ajustat, perquè les retallades a la concertada poden
arribar a sumar un 25% del pressupost que hi havia l’any
2010, -perquè qualsevol augment de jornada equival a enviar més gent a l’atur, perquè devaluar els salaris i precaritzar
les condicions laborals no pot ser l’alternativa a devaluar la
moneda.
Durant la jornada van rebre la visita i el suport, d’Ovidi Huertas, secretari general de CCOO Vallès Oriental-Maresme.
Veure fotos , Escoltar àudio ràdio Granollers ,
Notícia a VOTV

La campanya anti-catalana que vàrem patir catalans i espanyols, pot quedar en no res. CiU i ERC han convertit la consulta, demandada per una bona part del poble de Catalunya, en
moneda de canvi per l’estabilitat política dels inicis del mandat
(ja veurem quant dura) Ni les CUP ni ICV o PSC que, a la seva
manera també està d’acord, han estat consultades. Mal inici en
aquest aspecte, perquè la consulta no és cosa de dos, sinó de
tots els partits. El dret a decidir ha deixat de ser un tema
“d’Estat” per convertir-se en un càlcul partidista. Serà la consulta de CiU i ERC, interessats en capitalitzar-la, no la del poble de Catalunya. Aquest acord ens pot portar a un escenari
sense Govern ni oposició.
Les incògnites del la ciutadania en lloc de desvellat-se van en
augment: ¿Serà capaç aquesta ERC renovada i convertida en
partit socialdemòcrata de la Catalunya en transició de fer entendre al seu electorat que ajudaran a aprovar una nova retallada històrica en els pressupostos del 2013?. ¿Serà capaç Junqueres de ser cap de l’oposició i soci de govern alhora?. ¿Què
votarà ERC davant la nova petició de compareixences al Parlament per la presumpta corrupció, signada per tots els partits,
excepte la CUP?. ¿Tornarem a patir en veure a ERC tapar les
vergonyes a CiU?.
Fa temps que CCOO ho estem denunciant: A Catalunya necessitem una reorientació de les polítiques econòmiques
total i absoluta; però aquest pacte per la governabilitat en lloc
d’abocar-nos a una situació millor ens porta de nou de cap a
més retallades anunciades des de fa dies pel portaveu del
Govern. Si CiU retalla els 4 mil milions que té previst amb el
beneplàcit d’ERC saltarem definitivament totes les línies vermelles en salut, educació i polítiques socials. La política d'austeritat és la que hem de canviar, i aquesta, malauradament, no es
modifica. Hem perdut una nova oportunitat.
CCOO no consentirem que el preu pel dret a decidir sigui
el cost de retallades injustes. Per avançar nacionalment cal
garantia social. Per la classe treballadora aquest pacte en lloc
de fumata blanca ha estat fumata negra. La lluita al carrer
continua!!
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més ...

Nou curs amb certificat de professionalitat
a la Fundació Paco Puerto de Granollers

Varis

FITEQA
CCOO denuncia que Intermas Nets S.A. vol perjudicar el conjunt dels seus treballadors aprofitant-se de
la reforma laboral
La direcció de l'empresa de transformats plàstics INTERMAS NETS S.A., situada a Llinars del Vallès,
que compta actualment amb 300 treballadors, ha presentat al comitè d'empresa un pla de viabilitat, que, entre
d'altres coses, proposa una reducció salarial per a tots
els treballadors del 8 %, la no renovació de 5 contractes
temporals i l'acomiadament de 10 treballadors de diferents àrees.
Malgrat existir un termini de 15 dies per negociar aquest
pla de viabilitat amb el comitè, la direcció ha executat els
acomiadaments abans de portar-se a terme la primera
reunió negociadora, la qual cosa fa suposar que la voluntat per arribar a un acord és nul·la. Com a mesura de
protesta, i per demanar la readmissió dels companys
acomiadats, els treballadors d'INTERMAS van iniciar el 3
de desembre concentracions a les portes de l'empresa
tots els dies entre les 13'00h i les 15'00h.
PER UN PAÍS DE TOTHOM, L’ESCOLA EN CATALÀ!
CCOO Vallès Oriental-Maresme participa a les mobilitzacions en defensa de l'escola catalana promogudes per Somescola.cat i el MUCE.
La plataforma SOMESCOLA, en la que hi participem CCOO, va convocar la ciutadania de Catalunya a
una jornada de protesta contra l’avantprojecte de la LOMCE, i en defensa del model d’escola catalana en llengua i
continguts, el 10 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans. La concentració, amb el lema: “Per un país de tots, l’escola en
català”, va ser a 2/4 de 7 de la tarda a diferents municipis de la nostra intercomarcal, entrer ells es van fer concentracions a Mataró, Calella, Canet i Vilassar de Dalt
entre d’altres.
També, convocada pel MUCE, vàrem participar en la
manifestació a Barcelona el 13 de desembre per la cohesió social: Ni LOMCE, ni retallades. En defensa de
l’Educació pública i la llengua catalana.
DEFENSEM LES PENSIONS!
CCOO, UGT, USOC i la Plataforma Prou Retallades
van convocar per al dilluns 17 de desembre, a les 17'30h,
una manifestació contra la retallada de les pensions a la
qual va participar . Aquesta mobilització forma part de la
convocatòria realitzada arreu de l'Estat. Amb el lema
"Defensem les pensions" desenes de manifestacions es
van celebrar en un gran nombre de ciutats de l'Estat que
també van protestar en contra de les taxes judicials, les
privatitzacions, els expedients d'acomiadament salvatges
i la manca de protecció per atur.
A Espanya 350.000 famílies viuen amb l’únic ingrés
d’una pensió. La retallada de les pensions és per la seva onada expansiva, un “recorte racimo” una nova agressió contra els col·lectius més febles i un nou incompliment del programa electoral amb el que el PP es va presentar a les darreres eleccions generals.

(Formació gratuïta per aturats. Inici immediat)
Us informem de l’inici del nou curs de GESTIÓ ADMINISTRATIVA
I FINANCERA, I COMERÇ INTERNACIONAL que s’impartirà a la
Fundació Paco Puerto, en el nostre centre de Granollers. (Per
més informació, cliqueu sobre el títol)
Aquest curs permet obtenir el certificat professional. A causa del
difícil moment que estem vivint en la recerca d’ocupació, CCOO
pensem que la formació i la qualificació és una eina importantíssima per augmentar les possibilitats de trobar feina. El curs ha de
començar en breu. Per això volem que tingueu la informació per
tal que qualsevol de vosaltres que estigueu en atur o les persones
properes que estiguin interessades no perdeu l’ oportunitat.
Interessats truqueu al 93.870.91.52
A L’EQUADOR DE LA POSADA EN MARXA DEL PLA
PREPARA, CCOO DENUNCIEM QUE ÉS UNA GRAN MENTIDA
Un cop finalitzada la ronda de xerrades del Pla PREPARA que
des de CCOO Vallès Oriental - Maresme hem fet al
nostre intercomarcal, a
l’equador de la seva posada en marxa CCOO denunciem que aquest pla
és una gran mentida perquè no és una prestació.
ÉS UNA AJUDA SOCIAL
més a prop de la caritat
que de l’Estat de Dret.
Els requisits exigits són tan
difícils de complir que només 2 de les 150 persones aturades que han passat per les nostres xerrades tenien dret a rebre aquesta ajuda. CCOO volem denunciar com ni els polítics en el Govern ni en l'oposició han parlat
mai clar. Interessadament, ni uns ni uns altres han volgut frustrar
les expectatives que han sembrat, irresponsablement.
Encara que el Govern va dir que garantiria que ningú es quedaria
sense suport, aquesta ajuda és improrrogable i només es pot cobrar per un temps màxim de 6 mesos. Als Pressupostos Generals
de l’Estat pel 2013 no hi ha ni un euro per aquesta partida ni per
altra semblant. A partir del 15 de febrer de 2013, data en que finalitza el Pla, els aturats de llarga durada estan abocats a la misèria
més absoluta o a la solidaritat familiar.
El Govern espanyol no preveu cap tipus d'actuació ni ajuda per a
aquells que, tot i havent complert tots els requisits, hagin esgotats
els sis mesos d'ajuda. Es limita a delegar la problemàtica cap als
serveis socials de comunitats autònomes i ajuntaments, cada vegada amb menys mitjans a causa de la pressió del mateix Govern
Central.
Els aturats de llarga durada, un col·lectiu criminalitzat pel Govern,
es queden sense futur a partir del proper mes de febrer. Sense
pressupost per a formació, amb administracions ofegades econòmicament, sense que l'economia s'hagi reactivat CCOO ens preguntem: esperava el govern que en 6 mesos tots els desocupats trobarien feina?
El Pla PREPARA no només és un pedaç; és una gran mentida.
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Opinió
2012, UN ANY MOLT NEGRE
Ovidi Huertas. Acabem aquest 2012 en pit-

jors condicions que el vàrem encetar. Ha
estat un any molt dur pels treballadors i
treballadores. Un any en el que hem arribat
a les 900.000 persones a l’atur a Catalunya, 325.000 infants viuen sota el llindar de
la pobresa, tenim 100.000 famílies sense
cap ingrés i amb tots els seus membres
sense feina, es fan 20 desnonaments diaris, l’atur juvenil arriba al 53% i més de 10.000 dels nostres
joves han emigrat a l’estranger. En Educació tenim 20.000
alumnes més i 6000 professors menys i el camí de la privatització de la Sanitat sembla imparable amb un 20% de pèrdua de llocs de treball per la eliminació dels serveis. Un any
en el que els conflictes socials comencen a aguditzar-se
greument.
També ha estat l’any de la més dura i lesiva Reforma Laboral del Govern del PP aprovada amb el suport de CiU. Una
reforma laboral duríssima que modificà el preu de l’acomiadament, va alliberar totalment les seves causes i va
donar un cop de destral a la Negociació Col·lectiva. Aquestes mesures no han fet més que afavorir l’atur donant ales al
empresaris per fer neteja a les seves empreses d’una manera fàcil, ràpida i barata.
Ha estat un any de molta mobilització social al carrer, un any
amb centenars de manifestacions i concentracions de tota
mena, laborals, socials i civils. I un any amb dues vagues
generals per primer cop en Espanya. Un 2012, també, amb
una monumental retallada de drets: la sanitat, l’educació, la
investigació, els serveis socials que ens ha portat a una intensa activitat. D'una intensitat proporcional als greus i continuats atacs que estem patint els treballadors i treballadores
a les condicions de treball i de vida des de l'inici de la crisi
del sistema financer internacional el 2007, amb una Comissió Europea que continua fent del dogma neoliberal l'única
possibilitat per gestionar la crisi, l'austericidi.

Per aplicar la recepta neoliberal els governs no han dubtat a
atacar les llibertats personals, col·lectives i nacionals. Una
clara mostra és el darrer paquet d'iniciatives legals. La no
revalorització de les pensions, la llei Wert que representa els
interessos de la jerarquia eclesiàstica i dels sectors privats i
la llei de taxes judicials, que acaba amb el principi que la
justícia és un servei públic i que tothom és igual davant la
llei.
Aquests són, però, els temps en què CCOO volem incidir per
transformar la realitat injusta. L'haurem d'encertar. Cal reforçar el sindicat, l'organització dels treballadors i treballadores
que ens ha de permetre a l'empresa discutir les condicions
de treball en sentit ampli i incidir en l’estratègia empresarial.
Si som forts a les empreses serem més útils als interessos
que representem i podrem actuar també en la societat per
exigir un repartiment més just de la riquesa creada.
Sens dubte ens hem de renovar en formes i en propostes
per donar cabuda a la pluralitat i diversitat d'interessos dels
treballadors i treballadores (professional, sectorial, generacional, de gènere, contractual, d'expectatives vitals davant el
treball, en actiu o en situació d'atur o pensionista). Però també ens hem de reivindicar.
Aquells que insisteixen que els sindicats són organitzacions
caduques, haurien de dir on seríem avui sense sindicats i
com els treballadors s'organitzarien en una empresa per negociar els seus drets. Països sense drets sindicals n'hi ha,
però ni tenen major riquesa ni tenen major igualtat.
Els sindicats són necessaris i útils i més en situació de regressió de llibertats i d'atac als drets laborals i socials. Els
treballadors i treballadores volem exercir el dret a decidir
sobre les condicions de treball i com reverteix en el nostre
progrés personal la part de la riquesa que creem amb el nostre treball. La democràcia ha d'entrar a les empreses. El sindicalisme és la millor eina i instrument de què disposem els
treballadors i les treballadores per organitzar-nos 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 sindicalisme de classe
és imprescindible.

Els atacs aldrets laborals i socials pretenen, a través de la
baixada dels costos laborals i de la transferència de recursos
públics al sector privat (especialment al sector financer),
consolidar la tendència a l'acumulació de poder i riquesa
cada cop en menys mans. El resultat és de sobra conegut:
més atur, més precarietat, més pobresa i més desigualtat.

Desitjar un feliç 2013 pot semblar baladí; el que necessitem
és que l’any que està a punt de començar sigui el de les
oportunitats, el de la recuperació dels nostres drets, el de
l’equitat, el de la justícia social. De la ciutadania, i només de
la ciutadania, depèn.
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HEM CELEBRAT EL X CONGRÉS DE LA CONC
Els passats dies 14, 15 i 16 de desembre es va celebrar a
Barcelona el X Congrés de la CONC. Un Congrés en el que
CCOO VORMAR hem participat amb una delegació de 30
membres dels 659 que formaven el total.
En aquest Congrés s’ha debatut l’Informe General presentat
per Joan Carles Gallego, secretari general sortint, que va ser
aprovat pel 74% dels delegats i delegades. AQUI podeu
veure les intervencions de
Maria José Molina i Ovidi
Huertas , portaveus minoritari i majoritari, respectivament, de la nostra delegació.

El Consell de la CONC que estarà format per 150 persones,
50 escollides per les Federacions, 50 pels territoris i les 50
escollides com a contingent al mateix Congrés.
El Comitè Confederal que el formaran els secretaris i secretaries generals de federacions i territoris més la Comissió
Executiva.
En el Congrés també es va aprovar que el sindicat del Barcelonès passi a ser una
responsabilitat més de la
Comissió Executiva, sense
òrgans de direcció.
El Congrés va finalitzar amb
l’aprovació de tres importants RESOLUCIONS :

Després es va passar a
debatre el Pla d’Acció de la
CONC. Les principals esmenes van estar dirigides a
la participació de l’afiliació,
el sindicalista de referència
i el nou model d’òrgans de
direcció.

Contra l’atur i per la creació d’ocupació, resolució
que planteja les línies mestres en la lluita contra
aquesta xacra social i també mesures internes pels
nostres afiliats i afiliades
que pateixen l’atur.

Finalment, el Pla d’Acció
també va ser aprovat per
amplia majoria, així com la
creació de la figura del sindicalista de referència. El nou model d’òrgans de direcció és el mateix que el 7 de novembre
varem aprovar i aplicar al nostre territori.

El sindicat de classe i nacional pel dret a decidir,
situa d’una forma clara i ferma la posició de CCOO de Catalunya davant el dret a decidir i l’onada sobiranista que estem
vivint els últims temps.

Hem de remarcar la presència a la clausura del Congrés
d’Ignacio Fernández Toxo, secretari general del Confederal,
que va ser rebut amb una llarga ovació per part dels delegats i delegades assistents. Toxo va carregar contra el Govern espanyol i les polítiques que imposa la Unió Europea, i
va advertir que CCOO no cedirem. També va anunciar una
nova jornada de mobilització a nivell europeu contra les polítiques d'austeritat i en defensa d'un nou contracte social,
coincidint amb la cimera prevista per al març.

La unitat d’acció sindical entre CCOO i UGT, proposem
un protocol per ampliar la unitat d’acció ens camps concrets
com la Negociació Col·lectiva, el Marc Català de Relacions
Laborals i les eleccions sindicals. També per sortir al pas
davant declaracions d’alts dirigents de UGT proposant la
fusió dels dos sindicats. CCOO apostem per ampliar la unitat
d’acció en aquest aspectes comuns però com va dir Toxo a
la roda de premsa del Congrés, la fusió amb UGT o amb
altres sindicats no està a l’agenda de CCOO.

El sindicat hem tancat el Congrés amb una nova direcció,
encapçalada per Joan Carles Gallego, àmpliament recolzada, i que s’ha dotat d’una Comissió Executiva de 8 persones més el secretari
general, formada per:

CCOO de Catalunya hem sortit reforçats d’aquest Congrés
per “imposar” el diàleg social. Lamentablement no podem dir
que després del Congrés comença una nova etapa perquè
no hem descansat ni descansarem mai,
però molt menys des del començament
de la crisi.

Joan Carles Gallego Herrera, secretari
general
Josep Maria Romero Velarde, secretari
d'Organització i Recursos.
José Cachinero Triviño, secretari d'Acció Sindical.
Cristina Faciaben Lacorte, secretària de
socioeconomia.
Dolors Llobet Maria, secretària de Comunicació i Xarxes Socials i Portaveu.
Montse Pérez Cregenzan, secretària de
Dona i Cohesió Social.
Ricard Bellera Kirchhoff, secretari d'Internacional, Migració i Cooperació.
Laura Pinyol Vidal, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura.
Vicenç Tarrats Masó, secretari del Barcelonès i Política Territorial. Altres òrgans
són:

Som conscients de que no hi ha espais
de diàleg social i que els haurem d'imposar, però no anirem d'adorn a riure-li les
gràcies al govern de torn. CCOO de Catalunya participarà en negociacions amb
l'objectiu que hagin polítiques concretes i
compromeses. Si el diàleg falla i els governs segueixen el camí de les retallades,
CCOO continuarem organitzant el conflicte social i exercint la pressió al carrer al
costat d'altres sindicats i entitats com
Prou Retallades.
Si voleu tenir més informació del Congrés
i de tot el procés podeu veure-ho a la web
del Congrés
http://www.ccoo.cat/xcongres/
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FESTES LOCALS 2013
MARESME

Cardedeu, 20 de maig i 16 d’agost
Castellcir, 17 de gener i 20 de maig
Castellterçol, 21 de gener i 12 de febrer
Figaró-Montmany, 8 d’abril i 20 de maig
Fogars de Montclús, 3 de maig i 9 d’agost
Franqueses del Vallès, les
Bellavista, 10 de maig i 5 de juliol
Corró d’Amunt, 10 de maig i 3 d’agost
Corró d’Avall, 10 de maig i 13 de setembre
Llerona, 10 de maig i 7 de setembre
Marata, 10 de maig i 27 de juliol
Garriga, la, 20 de maig i 3 d’agost
Granera, 17 de gener i 11 de novembre
Granollers, 10 de maig i 30 d’agost
Gualba, 21 de gener i 16 d’agost
Llagosta, la, 19 de març i 9 de setembre
Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 6 de setembre
Lliçà de Vall, 22 d’abril i 8 de juliol
Llinars del Vallès, 6 de setembre i 7 de setembre
Martorelles, 20 de maig i 9 de setembre
Mollet del Vallès, 22 de gener i 19 d’agost
Montmeló, 20 de maig i 28 de juny
Montornès del Vallès, 16 de setembre i 29 de novembre
Montseny, 20 de maig i 26 d’agost
Parets del Vallès, 28 de gener i 29 de juliol
Roca del Vallès, la, 9 de setembre i 29 de novembre
Santa Agnès de Malanyanes, 21 de gener i 23 d’agost
Torreta, la, 30 d’abril i 19 de juliol
Sant Antoni de Vilamajor, 17 de gener i 23 d’agost
Sant Celoni, 9 de setembre i 11 de novembre
Batllòria, la, 26 d’agost i 18 de desembre
Sant Esteve de Palautordera, 20 de maig i 5 d’agost
Sant Feliu de Codines, 17 de gener i 13 de setembre
Sant Fost de Campsentelles, 29 de juliol i 28 de setembre
Sant Pere de Vilamajor, 25 d’abril i 20 de maig
Sant Quirze Safaja, 17 de gener i 20 de maig
Santa Eulàlia de Ronçana, 26 de juliol i 10 de desembre
Santa Maria de Martorelles, 20 de maig i 19 de juliol
Santa Maria de Palautordera, 21 de gener i 14 d’octubre
Tagamanent, 23 d’abril i 20 de maig
Vallgorguina, 24 de setembre i 30 de novembre
Vallromanes, 22 de gener i 30 de setembre
Vilalba Sasserra, 21 de gener i 16 d’agost
Vilanova del Vallès, 20 de maig i 26 d’agost

Alella, 20 de maig i 1 d’agost
Arenys de Mar, 9 de juliol i 16 d’agost
Arenys de Munt, 8 d’abril i 11 de novembre
Argentona, 20 de maig i 5 d’agost
Cabrera de Mar, 20 de maig i 1 d’agost
Cabrils, 3 de maig i 20 de maig
Caldes d’Estrac, 9 de setembre i 13 de desembre
Calella, 17 de juny i 23 de setembre
Canet de Mar, 28 de juny i 6 de setembre
Dosrius, 20 de maig i 30 d’agost
Malgrat de Mar, 16 d’agost i 5 de desembre
Masnou, el, 20 de maig i 29 de juny
Mataró, 20 de maig i 27 de juliol
Montgat, 23 d’abril i 20 de maig
Òrrius, 20 de maig i 29 de novembre
Palafolls, 26 d’agost i 9 de setembre
Pineda de Mar, 29 d’agost i 30 d’agost
Premià de Dalt, 20 de maig i 24 de setembre
Premià de Mar, 20 de maig i 10 de juliol
Sant Andreu de Llavaneres, 22 de juliol i 30 de novembre
Sant Cebrià de Vallalta, 16 de setembre i 27 de setembre
Sant Iscle de Vallalta, 11 de febrer i 25 de juny
Sant Pol de Mar, 25 de gener i 25 de juliol
Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener i 20 de maig
Santa Susanna, 12 d’agost i 13 d’agost
Teià, 20 de maig i 11 de novembre
Tiana, 13 de juny i 16 de setembre
Tordera, 11 de maig i 24 d’agost
Vilassar de Dalt, 29 d’abril i 20 de maig
Vilassar de Mar, 20 de maig i 25 de juny

VALLÈS ORIENTAL
Aiguafreda, 20 de maig i 9 de desembre
Ametlla del Vallès, l’, 20 de maig i 26 d’agost
Bigues, 21 de gener i 29 de juny
Riells del Fai, 22 de gener i 7 d’agost
Caldes de Montbui, 20 de maig i 14 d’octubre
Campins, 13 de maig i 23 d’agost
Canovelles, 10 de maig i 29 de juliol
Cànoves, 21 de gener i 31 de maig
Samalús, 23 d’agost i 30 de novembre

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials
Vols ser ciberactivista sindical ?
Si vols col·laborar 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
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