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El passat dimarts, dia 1 d'abril, es
va dur a terme, al Centre Cívic
Can Carner de Moià, la dissolució
de la Unió Intercomarcal de CCOO
Catalunya Central (integrada per
Bages, Berguedà i Osona).

Aquest 8 d'abril, se celebrà el
congrés de fusió de la Unió
Intercomarcal de les CCOO del
VallèsOrientalMaresmeOsona, i
l'11 d'abril el congrés de fusió de la
Unió Intercomarcal de les CCOO
VallèsOccidentalCatalunyaCentral
(la Catalunya Central integra les
comarques del Bages i Berguedà).

La integració de les noves orga
nitzacions es fa en el marc de la
reestructuració global decidida el
mes de gener en el Consell
Nacional de CCOO Catalunya.

Els motius principals de la
reestructuració són aconseguir una
millor optimització dels recursos
materials i humans, unes fede
racions més adaptades a la realitat
econòmica i, territoris similars
quant al nombre d'afiliats i afiliades
i instruments d'actuació.

galeria fotogràfica dissolució
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724873130878641.1073741842.496933400339283&type=1


La Generalitat concedeix
la Creu de Sant Jordi a
CCOO Catalunya
CCOO de Catalunya vol mostrar la seva satisfacció per la
concessió de la Creu de Sant Jordi per part del Govern de
Catalunya que es concedeix amb motiu del 50è aniversari
de la seva fundació, concretament el 20.11.1964.

Aquest és un reconeixement a la tasca feta durant 50 anys
pels homes i les dones de CCOO en favor de la millora de
les condicions laborals dels treballadors i les treballadores
i la seva lluita per la defensa dels valors democràtics,
nacionals i socials de la ciutadania de Catalunya.

CCOO reafirma el seu compromís en la defensa dels drets
laborals i socials dels treballadors i les treballadores de
Catalunya.

El Govern va acordar dimarts, 1 d'abril, concedir la Creu
de Sant Jordi a 27 persones i 15 entitats que s’han
destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa
de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i
cultural. D’entre les entitats n’hi ha quatre que formen part
de Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Es
tracta de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CCOO), la Federació d’Ateneus
de Catalunya i a l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Unió
General de Treballadors (UGT).

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements
que pot rebre una persona per part de la Generalitat de
Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat
de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.
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Plataforma de la Mineria
El passat dilluns, 31 de març, al local sindical de CCOO
Manresa (Bages), es va reunir la Plataforma Social de
Suport a la Mineria i a l'Activitat Industrial de la Catalunya
Central amb LluísVidal Sixto, secretari general de CCOO i
amb Miguel Espejo, secretari general d'UGT. També s'ha
comptat amb la participació del responsable de mineria de
CCOO a Catalunya, Adrià Àlvarez.

Le reunió ha servit per formalitzar l'adhesió dels sindicats
majoritaris a la Plataforma i establir un marc estable de
diàleg per a totes aquelles iniciatives que tinguin com a
objectiu la reactivació económica de la comarca.

A la reunió s'ha posat de manifest la necessitat d'aprofitar
l'escletxa del diàleg que obre la Plataforma per "ajudar al
territori a conèixer i estimar la mineria" i segons LluísVidal
Sixto, "Sallent ha de prendre consciència del fet que
també és un poble miner". CCOO i UGT s'han compromès
a mantenir un marc de col·laboració permanent amb la
Plataforma de la Mineria en la tasca de treballar i vetllar
per la continuïtat de l'activitat minera.

La trobada ha coincidit amb l'anunci de la concessió de
l'autorització ambiental per part de la Direcció General
d'Energia i Mines de la Generalitat que dóna llum verda a
la primera fase del Pla Phoenix. Per a la Plataforma de la
Mineria "aquesta notícia ens posa davant d'un escenari de
futur positiu per al desenvolupament del Bages i de tot
Catalunya" i suposa "ara sí, l'arrencada d'un projecte
d'inversió que transformarà el territori i la seva gent".
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