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Unió Intercomarcal
Vallès Oriental - Maresme

editorial

08 Abril

CCOO Vallès Oriental – Maresme es fusionarà
amb CCOO de la comarca d’Osona
La Unió Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme i la comarca d’Osona de CCOO seran un
únic territori organitzatiu en els propers mesos.
El congrés de fusió se celebrarà el dimarts 8
d’abril al matí a Canovelles.
El pla d’acció del Congrés del 2012 preveu la
reorganització sectorial i territorial del sindicat
que culmina amb l’aprobació per part del Consell Nacional de CCOO Catalunya de les fusions
territorials a la provincia de Barcelona el 19 de
desembre de 2013.
Vallès Oriental

Maresme

Osona

Afiliats

9.587

4.328

2.250

Delegats

1397

767

483

En aquests moments les empreses en conflicte que
tenim a la comarca són Assa Abloy amb una vaga
indefinida que va començar el 19 de març per un
ERO d’extinció que afecta a 15 treballadors, d’una
plantilla de 32. L’altre empresa és la multinacional
Gemalto SP, SA. fabricant de targetes bancàries,
amb seu a Parets del Vallès, tanca l’activitat de

Agraïm a la federació de FITEQA les gestions que ens han
dut a arribar a aquest acord.

El Consell Nacional de la CONC de 19 de desembre de 2013 aprovà la reorganització territorial de la província de Barcelona. Aquest
Congrés al que et convoquem es conseqüència d’aquesta decisió i vol posar en discussió
per aprovació la fusió de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental Maresme i la Comarca
d’Osona en una única Unió Intercomarcal.

Els motius principals de la reestructuració són
aconseguir una millor optimització dels recursos materials i humans, unes federacions més
adaptades a la realitat econòmica i, territoris
similars quant al nombre d’afiliats i afiliades i
instruments d’actuació.Es proposa que la nova
Unió Intercomarcal tingui el nom de Vallès
Oriental - Maresme - Osona (vormaros)

Es tracta per tant d’una reorganització del
nostre sindicat que té com a objectiu augmentar la nostra utilitat pels afiliats i afiliades
i per la classe treballadora que representem a
aquests territoris mitjançant el treball de proximitat, la penetració sindical en més centres
de treball, i el desenvolupament de l’acció
sindical transversal territorial que fa possible
una bona acció sindical també en l’àmbit socioeconòmic.

fabricació de targetes. Significant l’acomiadament
de 149 treballadors. A Caesma, empresa ubicada al
polígon industrial de Sant Pol de Mar, els treballadors
en procés d’un ERO temporal, vetllan per el material
que hi ha a l’interior de l’empresa, ja que hi ha hagut
diversos intents de robatori.

Volem reforçar per tant la nostra presència
a les empreses i la nostra acció al territori.
Volem aprofitar tots els nostres recursos i
dedicacions en fer un sindicat més útil, més
proper, més àgil i al servei de la classe treballadora.

CCOO apropa els seus serveis a Sant Celoni
El passat 28 de febrer es va formalitzar, mitjançant
la signatura de col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Celoni, la cessió d’un espai sindical per part de
l’Ajuntament a CCOO de Catalunya. Des de fa uns
anys CCOO no tenia, per diversos motius, un espai a
Sant Celoni i ara es torna a recuperar amb agraïment
i satisfacció, que aquest fet suposa. Hi van assistir
delegats i delegades de la Unió Intercomarcal del
Vallès Oriental - Maresme.

Som i volem ser un
sindicat de classe

A l’acte, Gonzalo Plata Secretari General de CCOO
Vallès Oriental-Maresme i l’Alcalde de Sant Celoni
Joan Castaño i Augé, van procedir a la signatura i
donació de les claus del nou despatx que el sindicat
disposarà per assessorar i informar d’aspectes sindicals a tots aquells treballadors i treballadores de la
comarca que ho desitgin.
El nou espai estarà ubicat a Sax Sala, Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny c/Montserrat, 28- 08470 Sant
Celoni tel. 93 867 41 75.

Som i volem ser un sindicat de classe, confederal, d’esquerres, i que es preocupa pels
treballadors i les treballadores dins i fora del
centre de treball. Continuem lluitant contra
la nefasta Reforma laboral i contra les retallades que posen en perill els nostres drets
socials i que han transformat a pitjor la nostra
societat. No ens resignem i lluitem i lluitarem
als centres de treball i als carrers amb propostes i buscant les aliances socials, sindicals i polítiques necessàries per fer possible
el canvi.
Perquè volem sumar per a fer les Comissions Obreres més útils i més fortes.
Gonzalo Plata
Secretari General Unió Intercomarcal
Vallès Oriental - Maresme

www.ccoo.cat/vorientalmaresme
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INFOATUR a Granollers i Mataró
Des de que
el 9 de gener
es va inaugurar la oficina
d’Informació
per a persones en situació
d’Atur
s’ha atès a
una trentena
de persones
a les oficines
de Granollers
i Mataró.
El punt d’informació INFOATUR està dirigit a
persones treballadores, tinguin o no
tinguin feina. El requisit per accedir
a la totalitat del servei és el d’estar
afiliat a CCOO, encara que no és un
requisit imprescindible, per a una
primera consulta orientativa.
Actualment disposem de la Quota
Zero per a les persones que no tenen ingressos. A més, d’una quota
reduïda, si es cobra una prestació
d’atur.
El perfil de les persones que s’han
acostat a l’INFOATUR és el de persones que ja estan rebent algun tipus de prestació i que se’ls hi està
esgotant, i que, davant el fet real de

no trobar feina volen assabentar-se
de si poden optar a rebre algun altre
tipus d’ajut.
A partir del CV que aporten aquestes persones, se’ls informa i deriva
al lloc més adient, depenent de la
seva demanda majoritàriament se’ls
adreça a centres de formació gratuïta on s’estiguin impartint cursos específics de reciclatge en funció de la
la seva experiència professional i/o
formació acadèmica.
A les nostres oficines, assessorem
sobre els tipus de prestació del
SEPE o Serveis Socials segons la
situació personal, requisits, quanties, etc. Però, també disposem d’un
servei de connexió a Internet per a al
cerca de feina, així com un acompanyament especialitzat en la recerca.
Hem d’insistir que les nostres oficines no són una borsa de treball, perquè es pot confondre el tipus servei
que és d’informació i assessorament
individualitzat per la recerca de feina.

Més info:

Els punts InfoAtur són espais d’atenció
personalitzada adreçats a treballadors i
treballadores a l’atur.
S’ubiquen als locals de CCOO i funcionen amb cita prèvia els dies i les hores
que s’indiquen més avall.
Podem derivar cap a altres entitats socials amb les quals constituïm la Xarxa
d’Acció Solidària a persones amb necessitats relacionades amb l’habitatge,
les beques menjador, el lleure educatiu,
el suport emocional, en situació de pobresa energètica...
Posem a disposició de les persones
a l’atur que es vulguin formar el nostre centre de formació d’adults Manuel
Sacristán i el nostre centre de formació
per l’ocupació Fundació Paco Puerto.
Qui vulgui marxar a l’estranger per a
treballar podrà rebre tota la informació
al CITE-Europa i les persones immigrants que necessitin assessorament
podran adreçar-se a les oficines de
CCOO-CITE.
Els punts InfoAtur es financen amb recursos propis del Sindicat.

TROBAREU INFOATUR
ALS SEGÜENTS LLOCS:
Truqueu als telèfons que s’indiquen a cada local per a demanar
cita.
Granollers

· documentació
· video

Pius XII, 5-7 baixos
08401 Granollers
93 860 19 40
Fax. 93 879 26 19
vorientalmaresme@ccoo.cat
www.ccoo.cat/vorientalmaresme/
Horari: dijous de 16.00 a 19.00 h

Mataró
Castaños, 120
08302 Mataró
93 741 53 40
Fax. 93 757 80 54
vorientalmaresme@ccoo.cat
www.ccoo.cat/vorientalmaresme/
Horari: dijous de 16.00 a 19.00 h
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50 ANYS DE COMISIONS OBRERES DE CATALUNYA

PROCÈS FUSIONS
TERRITORIALS I FEDERATIVES

El 20 de novembre d’enguany el nostre sindicat fa 50 anys. Des d’aquell
20 de novembre del 1964 a l’esglèsia Sant Medir de Barcelona, on vam
fundar les Comissions Orberes de
Catalunya, en temps molt difícils de
clandestinitat i persecució repressiva,
el nostre patrimoni sindical és molt
ric amb lluites laborals, experiencies,
accions, propostes, protagonitzat per
milers de companys i companyes, per
centenars de seccions sindicals, per
les nostres federacions i territoris.

El procés de fusions territorials i
federatives segueix el seu camí en
la celebració de les conferències
de 2n nivell.

La nostra memòria col·lectiva és rica i
diversa i forma part de la nostra vida
quotidiana.
Aquests primers 50 anys seran commemorats entre el 20 de novembre
d’enguany i el 1 de maig del 2015, mitjançant actes diversos tant a nivell territorial com nacional.

Assemblea 2n nivell COMFIA-FECOHT

Una de les principals activitats serà
una exposició sobre la nostra activitat sindical que es realitzarà al museu
d’Historia de Catalunya. Per tal que
aquesta exposició sigui rica i molt representantiva de tots i totes nosaltres,
en cal la col•laboració de tothom afiliat que disposi de materials sindicals:
cartells, octavetes, pancartes, cartes,
actes, candidatures, progaganda electoral, sentències judicials, convenis,....
Així mateix de màquines, eines, articles
produïts a les diferents empreses on
hem tingut i tenim presència sindical.

Assemblea 2n nivell Serveis Privats
Us demanem la vostra col·laboració aportant, en prestec o donació, aquells materials o articles que tingueu.
Comuniqueu la vostra aportació a qfornes@sindicat.ccoo.cat
Gràcies per la vostra col·laboració

Assemblea 2n nivell Construcció i
Fusta

Assemblea 2n nivell Agroalimentació
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Valoració resolució TSJC
sobre utilització llengua
castellana a les escoles

Fent front a la LOMCE i les retallades
L’any nou s’ha estrenat amb l’aplicació de la
nova llei educativa del govern del PP, la LOMCE.
Aquesta llei és un greu retrocès educatiu pel seu

CCOO de Catalunya valora la resolució del TSJC en relació amb la utilització de la llengua castellana a l’ensenyament.

caracter conservador, centralitzador i autoritari.
Entre altres raons, augmenta la primacia de l’escola privada en detriment de la pública. Fa més
present la intromissió de les confessions religioses, en particular la Catòlica, fent avaluable la

Els nostres representants sindicals, el
mateix dia de la publicació de la resolució, divendres passat, van enviar un
correu electrònic a l’Institut Alba del
Vallès, de Sant Fost, i aquest dilluns
s’han entrevistat amb el director del
centre per expressar-li el nostre total
suport i posar-nos a disposició del
centre per a allò que es decideixi a fi
de fer valer el nostre model educatiu.

materia de religió. Resta categoria educativa a
les llengües nacionals com el Català a favor de
la llengude l’Estat, el Castellà.

Xerrades a Mataró, el 12 de febrer i a Granollers
el 13 de febrer sobre el projecte de decret de

CCOO Educació amb la complicitat d’altres

plantilles que ha elaborat el Departament d’En-

agents de la comunitat educativa i de la soci-

senyament. Vam comptar amb la presència de la

etat: federacions de pares i mares, moviments

nostra secretari general d’Educació, la compa-

de renovació pedagògica, sindicsts d’estudi-

nya Montse Ros i d’una assistència molt motiva-

ants, entitats socials promovem accions contra

da de docents de les 2 comarques per conèixer

la implantació de la LOMCE, amb actes i mani-

i debatre aquest projecte. El decret de plantilles

festacions. Volem promoure la insubmissió a la

és aplicacio de la LEC, l’actual llei educativa de

Us mantindrem informats de les novetats sobre aquest desagradable
afer, així com de les accions que es
promoguin.

llei, demanant que el Govern de la Generalitat

Catalunya, que va ser aprovada amb la nostra

i el Parlament es posicionen a favor d’aquesta

oposició sindical. Preveu que les direccions del

insubmissió i defensin el nostre dret a decidir

centres puguin triar directament part de les plan-

educatiu.

tilles educatives. El nostre sindicat vol que els

+info

El sindicat d’Educació del nostre territori, com a

cipació sindical i docent, amb criteris equlibrats

altres indrets del país, hem organitzat difverses

i amb trasnsparència-

canvis que es pugin produir siguin amb la parti-

accions com:
També a Mataró, el 19 de febrer i a Granollers el
Presentació de la trobada Educativa del Ma-

26 de febrer per a personal interí i substitut do-

resme, el passat 30 de gener a Mataró, que va

cent. Aquest personal, el més feble laboralment

aplegar docents i pares i mares afiliades i/o de-

de la plantilla educativa, està molt perjudicat per

legades sindicals de CCOO. La trobada oberta a

les retallades salarials i laborals que pateix. Amb

tothom interessat en l’Educació Pública vol teixir

una mobilitat creixent i amb inseguretat en el seu

una xarxa de persones relacionades amb l’Esco-

lloc de treball. La nostra intenció és informar i

la Pública amb l’objectiu de difondre informació

organitzatr aquest col·lectiu en la defensa de les

i organitzar actes.

reivindicacions laborals i educatives.
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Participació en el Tren de la Llibertat l’1 de febrer a
Madrid contra la reforma de la Llei de salut sexual i
reproductiva

Mobilització en contra de
la reforma de la Llei de
l’avortament a Mollet

Una delegació del sindicat va participar en ell Tren de la Llibertat, iniciativa
que sorgeix des de Astúries i que s’ha
estès a tot l’Estat espanyol, arribava
l’ 1 de febrer a Madrid amb l’objectiu
d’exigir que es mantingui vigent l’actual Llei de salut sexual i reproductiva
i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

El passat 18 febrer CCOO Vallès Oriental
- Maresme va participar en la Jornada en
defensa del dret a l’avortament
junt ambl’Assemblea Popular i la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès. Una Jornada per aturar

CCOO de Catalunya manifesta el seu
més profund rebuig a l’Avantprojecte
de llei de reforma de la llei de salut
sexual i reproductiva que ha aprovat
el Govern del Partit Popular. Aboca a
una despenalització de l’avortament
molt restrictiva que ens retorna abans
dels projecte de despenalització de
l’any 1985, i oblida totes les mesures
preventives, respectuoses amb els
drets de les dones i de cohesió social.
Suposarà una doble discriminació per
raó de gènere i classe social, que estaven recollides en la llei actual.

La delegació de dones del sindicat, encapçalada per la secretària de la Dona i
Cohesió Social, Alba García, es va desplaçar a Madrid.
Juntes van anar al Congrés dels Diputats
a lliurar el document “Porque yo decido”
al president del Govern, Mariano Rajoy;
al president del Congrés, Jesús Posada; a la ministra de Sanitat, Ana Mato;
al ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, i a diferents grups parlamentaris.

l’ofensiva conservadora que pretén fer
retrocedir la societat 30 anys. En defensa del dret a decidir de les dones i contra
el patriarcat i el retorn del nacional-catolicisme que el govern actual vol restringir
i imposar, els moviments socials sortim
al carrer per mobilitzar-nos, formar-nos i
fer front comú.

Actes organitzats a les comarques de la Unió en
motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Lectura de Manifest a la Plaça de la
Porxada de Granollers

“Les dones treballadores a la
postguerra”

Assemblea de delegades/ats

El passat 12 de Març la historiadora Margarida Colomer ens va parlar de les dones
treballadores a la postguerra, un relat proper i real que no hem d’oblidar. Molt interessant.

Cor Sarabanda a Sala Tarafa

Participació en programes ràdio
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L’atur s’incrementa en 162 persones al Vallès Oriental
El Vallès Oriental inicia l’any 2014
amb un moderat creixement dels
aturats registrats a les oficines de
treball. Durant aquest mes l’atur s’ha
incrementat en 162 persones a la
comarca, el que representa un total
de 36.905 aturats registrats (un 0,44%
més respecte desembre passat).
Aquest creixement ha seguit el
comportament de l’atur al conjunt
català. La taxa d’atur registrada

#13-F Mobilització contra
reforma laboral

(segons el càlcul elaborat per
l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal del Vallès Oriental)
augmenta fins el 17,36%.
En comparació al mateix període
de l’any anterior, es registren 1.780
aturats menys. L’atur es redueix un
4,60% respecte el que es va registrar
durant el mes de gener de 2013.

Protesta
contra
els
dos
anys de reforma laboral i els
endarriments de pagaments del
Fogasa.
Delegats i delegades de CCOO,
UGT i USOC van acudir, aquest
13 de febrer, a les mobilitzacions
de protesta contra els dos anys
de reforma laboral del PP i els
endarreriments de pagaments del
Fogasa.

Creix l’atur el mes de gener, però al Maresme hi ha un 4%
menys de desocupació que fa un any
Les dades d’atur del mes de gener
han tornat a pujar al Maresme a
l’incorporar-se 303 persones a la llista
de demandants de feina del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Tot i això, segons l’anàlisi fet per
l’Observatori de Desenvolupament
Local del Consell Comarcal, hi ha 1.693
aturats menys que fa un any. Aquesta
dada representa una disminució
interanual de l’atur al Maresme del 4%.
L’atur a la comarca ha tingut un
comportament similar al registrat a la
província i al conjunt de Catalunya, si
bé, l’increment registrat al Maresme és
sensiblement inferior.

L’augment comarcal ha estat del
0,77%, mentre que a nivell provincial
puja a l’1,05% i a Catalunya a l’1,44%.
El sector serveis és el que concentra
el major nombre de pèrdua de llocs de
treball durant el mes de gener (338),
seguit de l’agricultura (23), la indústria
(14) i el col·lectiu Sense Ocupació
Anterior (SOA, que ha registrat 11
nous demandants de feina). En canvi,
la desocupació s’ha reduït en 83
persones a la construcció.

· Dossier impactes de la
crisi al Vallès Oriental .pdf
· Dossier Impactes de la
crisi al Maresme .pdf

A Barcelona una concentració
davant de la Delegació del Govern.
Els secretaris generals de CCOO
de Catalunya, Joan Carles Gallego;
i UGT de Catalunya, Josep Maria
Álvarez; i la presidenta de la
Comissió Gestora d’USOC, Maria
Recuero, han criticat les polítiques
regressives dels governs.

Assemblea de delegats/des
conjunta per la negociació
col·lectiva a Barcelona
El 22 de gener, hi va haver
una assemblea de delegats i
delegades a la seu de CCOO i una
concentració davant de Foment
del Treball, a Barcelona. Una
mobilització conjunta en defensa de
la negociació col·lectiva i contra la
precarietat laboral i social.

Lluitem per 86 convenis i per la
justícia social.
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CCOO d’Indústria de
Catalunya
CCOO d’Indústria de Catalunya, és
una federació fruit de la fusió de les
antigues federacions d’Indústria i
de Fiteqa de CCOO de Catalunya,
que s’ha fet en el marc d’un procés
congressual extraordinari. Amb aquesta
fusió donem compliment a un dels
objectius del Pla d’Acció aprovat en el
X Congrés confederal, que establia la
necessitat d’adequar el sindicat a les
noves realitats socials i productives,
promoure polítiques de col·laboració
entre les diferents estructures del
sindicat i espais de cooperació
interfederativa per optimitzar recursos,
millorar l’activitat i ser més eficaços.
CCOO d’Indústria de Catalunya
agrupem al voltant de 39.500 persones
afiliades i 6.555 delegats i delegades,
repartits en vuit grans sectors d’activitat
(automòbil i transports, energia,
estacions de servei, metal·lúrgia,
mineria, moda, química i vidre i
ceràmica) que ocupen més de 330.000
treballadors i treballadores a Catalunya,
la majoria dels quals en petites i
mitjanes empreses, amb una important
implantació de seccions sindicals.

CCOO fusiona les dues grans federacions industrials
de la comarca

La Federació d’Indústries Tèxtils, Químiques i Afins (Fiteqa) i la Federació d’Indústria de Comissions Obreres del Vallès
Oriental - Maresme seran una única organització en els propers mesos.
El procés per aquesta fusió va començar el
passat desembre en el sí de cada empresa
amb afiliació a CCOO. Els afiliats i afiliades
escolliren els delegats i delegades a les
assemblees congressuals.
El passat 14 de gener CCOO Indústria
que representa a les empreses vinculades
a la minerometal·lúrgia i a l’energia. I el
divendres 17 de gener CCOO Fiteqa que
representa a les empreses químiques,
tèxtils i similars. Van celebrar els seus
congressos on iniciaren el procés de fusió.

Mes de dos-cents delegats i delegades
que van debatre i aprovar les diferents
persones que participaran de tot aquest
procés.
Aquesta fusió ha estat fruit de la decisió
que es va prendre en el congrés estatal
celebrat fa un any, i impulsat per la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Amb la intenció d’agilitzar l’estructura i
aproximar l’acció sindical a les empreses.
Una acció sindical que es veurà reforçada
ja que les dues organitzacions industrials
crearan la Federació més important tant
en afiliació com en delegats i comitès
d’empresa a la Unió Intercomarcal de
CCOO Vallès Oriental – Maresme.
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Entitats municipalistes i sindicats s’uneixen per dir no a la
reforma local imposada per l’Estat
L’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya,
UGT i CCOO han presentat la campanya “Serveis municipals en perill per
reformes del Gobierno central”.

La Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CCOO donem suport a les mobilitzacions ciutadanes
a favor dels professionals de la sanitat dels centres d’assistència primària de Mataró (barris Rocafonda
i Cerdanyola).

Aquesta campanya té per objectiu donar a conèixer a la ciutadania els greus
efectes de l’aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) que ha aprovat
el Govern central. S’enviaran més de
50.000 tríptics informatius als ajuntaments, a més de promoure xerrades
pel territori.

Dijous 30 de gener a les 18 h, hi va
haver una concentració al Parc del
Palau (davant l’Associació de Veïns
del Palau, al carrer Siete Partidas,
54-56) de Mataró, per fer pressió en
les negociacions de les reivindicacions de l’ocupació del CAP Rocafonda - El Palau, reclamant la defensa
d’una sanitat pública de qualitat.

A la presentació de la campanya, el
secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, va destacar
que “aquesta llei és innecessària, es
fa d’esquena al que necessita la gent
i afecta els treballadors i treballadores
públics.

#éspúblicSalva-ho

Mobilitzacions ciutadanes
per els centres assistència
primària (CAP) de Mataró

Divendres 7 de febrer els veïns faran
assemblea per valorar les propostes
que els fa l’ICS, que estan lluny de
les seves reivindicacions, per veure
si segueixen amb les mobilitzacions.

En la pitjor de les hipòtesis amb
la LRSAL es poden veure afectats
30.000 llocs de treball a Catalunya”.

CCOO Vallès Oriental - Maresme signa el manifest
pel dret a decidir
Gonzalo Plata, secretari general de la
Unió Intercomarcal del Vallès Oriental Maresme el passat dia de gener el manifest pel dret a decidir.
Una iniciativa de diverses entitats de
Granollers que ha fet que partits i organitzacions polítiques, sindicats i entitats
de Granollers formalitzin la creació d’una
taula a favor del dret a decidir a la ciutat.
La taula va estar copresidida per Lluïsa
Salvador, presidenta del Casal del Mestre, i Agustí Corominas, cineasta.

El text es va pactar entre tots els signants a partir de les trobades que es
van fer durant les setmanes anteriors a
la signatura.

La naturalesa, objectius i funcions del
Pacte nacional pel dret a decidir són el
de fer partícips del procés de l’exercici
del dret a decidir i de la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya la societat civil, les institucions més
representatives del país, el món local i
les forces polítiques que hi siguin favorables, més enllà de la seva posició final.
La taula està integrada per entitats civils,
cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials; el món
local; els grups parlamentaris que han
donat suport al dret a decidir, i el Govern.
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Prou violència masclista
CCOO Catalunya manifestem la nostra
més contundent denúncia contra tot tipus
de violència masclista, manifestació brutal
de la desigualtat entre dones i homes i un
greu atemptat contra els drets humans.
El context actual continua sent molt negatiu, i les discriminacions socials i laborals
existents envers les dones no solament
no es redueixen, sinó que estan augmentant a causa de les polítiques dels governs
de l’Estat i de la Generalitat, amb el risc
de perdre molts del avenços guanyats en
anys.
CCOO coincidim en l’anàlisi que fa el
Parlament Europeu, que assenyala el risc

d’increment de la violència a causa de la
combinació de crisi, polítiques d’austeritat
i disminució de drets socials. És a dir, a
causa de les retallades en els pressupostos i la disminució o anul·lació de polítiques d’igualtat en la prevenció i atenció a
la violència envers les dones.
En cas de patir aquest tipus de violència,
o en el cas de tenir coneixement de que
existeix en el seu entorn, no dubtin en trucar al telèfon 900 900 120, o al 016, són
serveis 24 hores, confidencials i gratuïts, o
s’adrecin a algun dels serveis municipals o
comarcals d’informació i atenció a les dones (SIAD) que ofereixen atenció de proximitat en tot el territori de Catalunya.

Recomenacions culturals
CINE
“La plaga”, dirigida per Neus Ballús, és,
segons el jurat dels premis Gaudí, la millor pel·lícula catalana de l’any. Metàfora
de la crisi, a mig camí entre la ficció i el
documental, i situat a l’entorn vallesà de
Gallecs, aquest llargmetratge, el primer
de Ballús, ha recollit fins a quatre Gaudís: Millor pel·lícula en llengua catalana,
Muntatge, Guió i Direcció.
Amb aquest èxit, “La plaga” s’ha guanyat gairebé segur el dret de reestrenar-se a la cartellera i tenir
més visibilitat. El
film, interpretat
per protagonistes ben reals, fa
un retrat de la
perifèria humà
i especial. Són
herois de la quotidianitat, vinguts de fora o de soca-rel,
que malden per sobreviure davant la crisi.

LECTURA
“Las tres bodas de Manolita” d’Almudena Grandes.
La fam i l’estraperlo del Madrid dels anys
40. La novel·la és el tercer lliurament de
la sèrie ‘Episodis d’una Guerra Interminable’. Aborda la història d’un Madrid
devastat, sortit de
la Guerra Civil, en el
que sobreviure es
converteix en un “dur
ofici quotidià”. ‘Las
tres bodas de Manolita’ explica la vida
d’una jove que educa als seus germans
després de l’empresonament dels seus pares.

HORARIS SEUS
SINDICALS:
GRANOLLERS:
Dilluns a Dijous de 9:00 a
13:00 / 16:00-20:00
Divendres 9:00-14:00
Pius XII, 5-6
MATARÓ
Dilluns a Dijous de 9:00 a
13:00 / 16:00-20:00
Divendres 9:00-13:00
C/Castaños, 120
MOLLET
Dimarts i Dimecres
16:00-19:00
C/Balmes, 10 primer pis
PINEDA
Dimarts 16:00-19:00
C/ Torres Quevedo, 16
Centre Innova
SANT CELONI
Sax Sala Centre de
formació i ocupació
- properament -

CCOO Vallès Oriental –
Maresme a les xarxes socials

vorientalmaresme@ccoo.cat
www.ccoo.cat/vorientalmaresme

