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Trobada sindical de la FSC:
21 de novembre de 2015
El dia 21 la FSC fem una TROBADA SINDICAL
amb un triple objectiu, reconèixer als afiliats i afiliades del barcelonès amb 25 anys d’afiliació al sindicat,
reconèixer a companys i companyes, que per diferents
motius ja no estan en primera línia del sindicalisme,
la tasca realitzada reconeixent la seva trajectòria, i finalment reconèixer la tasca duta a terme per diferents
seccions sindicals.
La TROBADA la realitzem a Pallejà, el pròxim dia 21
a partir de les 10 hores, duent a terme els diferents homenatges a partir de les 10,15 hores, i amb la projecció
de diferents vídeos introductoris de cada espai de reconeixement.
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PROGRAMA
10,00 hores. Apertura de l’acte i benvinguda.
10,15 hores. Salutació de l’Alcaldessa de Pallejà.
11,00 hores. Acte de reconeixement a l’afiliació
del barcelonès amb 25 anys d’afiliació a CCOO.
11,35 hores. Acte d’homenatge a la trajectòria
sindical.
12,00 hores. Acte de reconeixement a Seccions
Sindicals.
14,00 hores. Paella Popular
Al llarg dels diferents moments està previst la projecció
de vídeos i intervencions de companys i companyes.
L’acte estarà també amenitzat musicalment i amb una
actuació d’un company monologuista.

A la TROBADA SINDICAL podreu visitar també una
interessant exposició de cartells de CCOO, i els nens
i nenes que vinguin podran gaudir d’un espai infantil,
de música i finalment podrem participar d’una paella
popular, perquè hem volgut que la TROBADA SINDICAL de la FSC sigui quelcom més que un acte de reconeixement i homenatges, hem volgut que sigui també
una TROBADA amb components lúdics i que puguin
participar les famílies
A la TROBADA SINDICAL participaran el Secretari
General de la CONC Joan Carles Gallego, el Secretari
General de la FSC estatal Javier Jiménez i el Secretari
General de la FSC de Catalunya Manuel Fages
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