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#ccoo50anys
Quan el 20 de novembre del
1964, en ple franquisme, 300
homes i dones en representació
dels companys als seus centres
de treball es reunien en
assemblea a l'església de Sant
Medir, no eren conscients de la
transcendència històrica de
l'acció. Naixia la primera
organització social i sindical, en
afiliació i representativitat, del
país, un instrument que ha
estat cabdal per escriure bona
part d'aquests anys d'història a
Catalunya. La integració social i
nacional de la classe treballa
dora, normalitzar i consolidar
l'ús de la llengua pròpia a la
feina o la promoció d'un marc
català de relacions socials i
laborals, dotant de contingut
social la demanda de més
autogovern, no s'explica sense
referirse al paper que CCOO
ha desenvolupat aquests 50
anys.

Més informació:

http://www.ccoo.cat/vocc_catc/
http://www.ccoo.cat/noticia/187118/recull-dinformacio-sobre-el-50e-aniversari-de-ccoo-de-catalunya#.VHRVJDSG8ro


Articles de premsa de
CCOO en els mitjans de
comunicació
Des de la darrera publicació de la nostra revista
"Assemblea digital", us donem a conèixer un recull
d'articles de CCOO a la premsa de les nostres comarques:

"Les passades de ribot del TC" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20141102.pdf

"CCOO de Catalunya: 50 anys de lluita" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20141130.pdf

TV Sant Cugat "La contraportada" 29 d'octubre, parlem
amb... Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO de
Vallès Occidental  Catalunya Central, sobre les últimes
dades de l'atur.

vídeo >> http://youtu.be/tFvp9fjsQPo
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Viure lliures de violència
masclista: a la feina i a
tot arreu
CCCOO del VallèsOccidental  CatalunyaCentral, davant
d'un nou 25 de novembre, Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència envers les Dones, declara
que la violència contra les dones, vinculada al desequilibri
en les relacions de poder entre els sexes, en els àmbits
laboral, social, econòmic, religiós i polític, continua malgrat
els esforços de les legislacions a favor de la igualtat.

Enguany hem preparat un programa d'actes 25N amb els
quals ens marquem com a objectiu afavorir la formació, la
sensibilització i el coneixement per al conjunt de persones
que formen CCOO, i així poder intervenir des de l'acció
sindical, i des del nostre dia a dia, en la defensa i la
protecció de les víctimes i tenir arguments i eines per
defensar un nou espai social, polític i personal, lliure de
qualsevol tipus de violència.

Una fita per a la qual totes i tots sou necessaris; per això
us fem una crida a la participació i a la difusió.

Agenda:
 28.NOV. "Les esquerres de Terrassa, contra les
violències de gènere" sopar commemoratiu i de denúncia
 03.DES. "Presentació del llibre CAUTIVAS, de Miguel
Pajares" explotació sexual de les dones
 10.DES. "V escola de gènere Neus Català" contra les
violències masclistes, implicació sindical
 16.DES. "Violències masclistes a les empreses" eines
sindicals

http://youtu.be/tFvp9fjsQPo
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/regio7_20141102.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/cartell%2025NOV2014.pdf
http://www.ccoo.cat/vocc_catc/aspnet/agenda_acte.aspx?id=49106
http://www.ccoo.cat/vocc_catc/aspnet/agenda_acte.aspx?id=49110
http://www.ccoo.cat/vocc_catc/aspnet/agenda_acte.aspx?id=49114
http://www.ccoo.cat/vocc_catc/aspnet/agenda_acte.aspx?id=49118
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/regio7_20141130.pdf


CCOO cedeix l'ús d'un
edifici a Montcada Nova
L'Ajuntament de Montcada i Reixac i CCOO del Vallès
Occidental  Catalunya Central, van signar divendres, 14
de novembre, un acord per mitjà del qual el consistori
podrà fer servir, en coordinació amb el sindicat, la primera
planta de l'edifici situat a la Rambla dels Països Catalans,
57, espai que gestiona CCOO. L'objectiu de l'acord és
poder destinar aquest espai a les entitats de la ciutat i de
moment està confirmat que hi establirà la seva seu l'AV
Montcada NovaPla d'en Coll. La signatura l'han
formalitzat l'alcaldessa accidental, M. Carmen Porro, i el
secretari general de CCOO al Vallès Occidental 
Catalunya Central, Enrique Rodríguez, en presència del
regidor de Participació Ciutadana i el secretari
d'organització de la Unió Intercomarcal de CCOO,
Jonathan Martín i Jorge Bermúdez, respectivament.

Signatura del conveni per a la cessió del local de Montcada Nova

"Us agraïm poder haver arribat a aquest acord per tal que
les entitats de la nostra ciutat disposin d'un espai adient
per fer les seves activitats", ha manifestat Porro.
L'Ajuntament, com es fa constar al conveni, té la
necessitat de disposar d'espais de treball i reunió a la zona
centre i Montcada Nova, per facilitar el funcionament de
les diferents entitats del municipi. Per la seva banda,
CCOO mostra el seu interès a donar suport les
organitzacions i entitats. L'acord fixa que el consistori
podrà fer servir el local de Montcada Nova a títol gratuït
però assumintne les despeses comunes de manteniment i
subministraments generals, a més de les possibles
actuacions de millora que calgui fer per allotjar entitats.
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Pintem contra el racisme
L'acte, de dissabte dia 15 de novembre, va consistir en
dues accions diferents, per una banda es pintava un mural
contra el racisme en una de les façanes del mercat del
Puigmercadal de Manresa i, per l'altra, s'ha rebut la 'sonda
de paper', un llibre itinerant on diversos artistes bagencs hi
han plasmat la seva visió de la lluita contra el racisme.

Aquest mural, fet pels artistes Aina Sallés i Berni Puig, vol
reflectir la diversitat a través de la varietat de colors. Les
pàgines de la sonda s'han anat omplint progressivament
tot viatjant per diversos punts del Bages, el recorregut i els
artistes es poden consultar a la pàgina 'Llibres Artesans'.
L'acte ha estat organitzat l'associació Tots Fem Bages,
amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Barri
Antic i, també, de Ferran Cerdans de 'Llibres Artesans'.

"Pintem contra el racisme" és un projecte adherit a la
campanya 'No votis injustícia', coordinada per SOS
Racisme, en la qual Tots Fem Bages està adherida,
conjuntament amb altres entitats d’arreu de Catalunya i
que vol conscienciar a la gent que cal lluitar activament
contra el racisme.

vídeo >> http://vimeo.com/112224308

foto: Jordi Preñanosa

http://vimeo.com/112224308


vídeo >> http://bit.ly/1zUMPBf

Programa sindical CCOO
Programa sindical número 215 de CCOO Catalunya, titulat
"Tractat antipersones", emès el 16 de novembre del
2014 al Canal 33 de TV3.

Els passats dies 13, 14 i 15 d'octubre, es va impartir, a
Manresa, curs de prevenció de riscos laborals del sector
de la construcció. Aquest curs de formació en modalitat
presencial, consta de 20 hores, 6 de les quals són
d'especialitat (en aquest cas: feines de paleta). L'obtenció
d'aquest diploma és necessari per poder accedir al món
laboral de la construcció.

El programa del curs s'ajusta a l'article 150 del V Conveni
General de la Contrucció i es compon de:
a) Definició dels treballs
b) Tècniques preventives específiques
c) Mitjans auxiliars, equips i eines
d) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el
seu entorn
e) Interferències entre activitats
f) Drets i obligacions
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CCOO valora la inversió
de 280 milions d'euros
d'Iberpotash
CCOO valora positivament que la direcció de la
multinacional d'Iberpotash (ara ICL Iberia Súria & Sallent)
hagi acordat reactivar una inversió de 280 milions d’euros
amb especial incidència a la comarca del Bages, fet que
permetrà preservar els nivells d’ocupació en un sector
productiu clau per l’economia de la Catalunya Central.

Des de CCOO d’Indústria refermem el nostre compromís
amb aquestes iniciatives de polítiques industrials de futur, i
manifestem la nostra intenció de restar vigilants en el
compliment en l’execució del pla d’inversions, amb la
intenció d’assegurar l’ocupació de qualitat, el
desenvolupament industrial del territori i el total
compliment de les normes mediambientals.

En aquest sentit, la decisió del Consell d’Administració
d’ICL reforça el desenvolupament industrial del territori i
comporta un compromís de futur i sostenibilitat ja que
s’amplia l’explotació de Súria alhora que es modernitza
l’activitat per tal de donar un aprofitament industrial a la sal
que fins ara es rebutjava, i que a partir d’ara es
comercialitzarà, evitant que s’acumulin nous residus i
permetent la disminució progressiva dels dipòsits salins
existents en l’actualitat ja que, amb el nou tractament,
també s’aprofitarà aquest material, principalment per a la
indústria química.

imatge virtual: Terminal marítima. El projecte d'ICL inclou una nova
plataforma al port de Barcelona (lavanguardia.com)

Així mateix la inversió anunciada preveu la construcció
d’una nova terminal al Port de Barcelona per facilitar la
distribució del producte del Bages als mercats
internacionals.

http://bit.ly/1zUMPBf
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20141113/54419840329/iberpotash-desbloquea-millones-bages-barcelona.html


PPrreessèènncciiaa iinnddeeffiinniiddaa aa
lleess ppoorrtteess ddeell DDeepptt..
dd''EEnnsseennyyaammeenntt
El passat 23 d'octubre es va acordar en l'assemblea de
delegats i delegades de CCOO Educació mantenir la
presència permanent i indefinida a les portes del
Departament d'Ensenyament. Aquesta acció mobilitzadora
té l'objectiu de pressionar per obrir la negocicació real dels
pressupostos de 2015 i assenyalar directament la
Consellera Rigau com a responsable d'aplicar retallades a
l'ensenyament (22%) superiors a les retallades dels
pressupostos generals (9%).

És a les nostres mans poder incidir per aturar les
retallades i obrir negociacions per la recuperació dels drets
laborals i salaris assolats durant els últims anys.

Més informació >>

PPeerr ll''eedduuccaacciióó ppúúbblliiccaa ddee
qquuaalliittaatt .. CCaapp rreettaallllaaddaa!!
Dimecres 12 de novembre, ens vàrem concentrar, davant
els Serveis Territorials Dept.Ensenyament de Sabadell, per
reclamar les substitucions al 100% i des del primer dia del
personal docent, vetllador, administratiu, etc.

El mateix dimecres, a les 18h, vàrem participar a la
cercavila reivindicativa, organitzada per la Plataforma
Sabadell per l'Educació Pública, sota el lema: "Per una
Educació Pública de Qualitat. Cap Retallada!". Famílies,
estudiants, professorat i la comunitat educativa de
Sabadell vàrem sortir al carrer, equipats amb samarretes
grogues, xiulets, cassoles, timbals, etc., fent soroll perquè
no volem cap tipus de retallada a les escoles i instituts
públics de la nostra ciutat.

Més informació >>
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http://eduvallesoc.ccoo.cat/2014/10/plataforma-sabadell-per-leducacio.html
http://educacio.ccoo.cat/2014/10/23-doctubre-assemblea-de-delegats-i.html
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www.youtube.com/ccoovocccatc

www.facebook.com/ccoovocccatc

www.twitter.com/ccoo_vocc_catc

eeiinneess 22..00

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
http://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.sabadell.cat/ca/dretscivils
http://pacteocupacioterrassa.cat/ca/home



