
L’endemà del Primer de Maig, s’obria a tota l’afiliació i
ciutadania l’Assemblea sindical oberta, un espai per defi
nir el paper del sindicat davant la nova realitat social i on
tothom ha pogut i pot participar.

La nostra Unió Intercomarcal ha recollit moltes enquestes
i ha fet assemblees obertes a tots els locals, en horaris de
matí i tarda per facilitar la participació. Ara estem presen
tant l’assemblea a entitats i partits polítics.

Volem que sigui l’assemblea la que defineixi quines són
les propostes i les formes de lluita i d’organització que ens
han de servir per fer front als nous reptes en relació amb
les condicions de treball i vida.

Per això us animem, si encara no ho heu fet, a emplenar
l’enquesta i a seguir els resums d’aquestes assemblees a
ccoo.cat/assembleaoberta. I us esperem el proper dia 7
de novembre a l’acte de cloenda, que tindrà lloc al Polies
portiu Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs.

Gràcies a totes les persones que hi heu participat. Gràcies
per les vostres reflexions, propostes, crítiques…, i, sobre
tot, pel vostre compromís en la defensa i el reforç d’una
eina tan important com és CCOO. Un compromís i una
militància real i efectiva que conjuga la lluita i la defensa
dels drets laborals amb els drets de ciutadania.

CCOO ja té 50 anys d’història, i per als propers 50 anys
continuarem construint presents i futurs de drets i igualtat.

El proper 19 de setembre celebrarem, a la masia els
Bellots, de Terrassa, la 2a Diada del Treball Digne de
CCOO de Catalunya.

Aquesta festa intergeneracional vol ser un espai de
trobada per a la gent de CCOO i un acte de comme
moració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya.

Una diada, amb espai infantil, actes de reconeixe
ment, concert… on podrem gaudir compartint el que
han representat aquests 50 anys d’història, i intercan
viar opinions i vivències. Una diada a la qual et convi
dem a participar i de la qual et demanem que facis
difusió.

VallèsOccidental  Bages  Berguedà
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AAsssseemmbblleeaa SSiinnddiiccaall OObbeerrttaa

22aa DDiiaaddaa ddeell TTrreebbaallll DDiiggnnee
Podeu adquirir els tiquets del dinar d’aquesta

diada a les vostres federacions o als locals de

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central,

abans del dia 1 de setembre. Pel que fa al menú,

n’hi haurà per a persones celíaques i també per

a persones vegetarianes i musulmanes: només

caldrà que ens ho digueu quan compreu el ti-

quet.

Més informació:

http://goo.gl/11lJv8.

Sabadell: 93 715 56 00

Terrassa: 93 780 71 66

Manresa: 93 873 00 00

Correu electrònic:vocc_catc@ccoo.cat

http://www.ccoo.cat/vocc_catc/
http://goo.gl/11lJv8
http://ccoo.cat/assembleaoberta/


blog d'Enrique, secr. gral. "Molt a dir",
el blog del secretari general de CCOO de VallèsOccidental-CatalunyaCentral, Enrique Rodríguez.

moltadir.blogspot.com.es
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Nous Ajuntaments
Després del 24 de maig ha quedat
clar que les polítiques i les priori
tats que demana la ciutadania són
diferents del que segueixen plante
jant tant la dreta catalana com la
dreta espanyola. Abans de l’inici de
la campanya electoral de les muni
cipals, CCOO vam presentar les
nostres propostes sindicals i políti
ques públicament, prenent com a
base el mateix document i amb vo
luntat propositiva i de suma, a tots
els partits polítics que van voler es
coltarnos i debatre amb nosaltres.

Vull recordar que les nostres pro
postes prioritàries són atendre la
situació d’emergència social, crear
ocupació i reivindicar polítiques ac
tives, com la renda garantida de
ciutadania, a les administracions.
També insistim que cal situar la ne
cessitat de fer reformes en tot allò
relatiu a les polítiques fiscals. Sa
bem que l’actuació local no té ca
pacitat per atendre totes les
propostes presentades i que fer
canvis estructurals no està a les
seves mans. Però també sabem
que tenen espai per poder fer polí
tiques que situïn les persones i les
seves necessitats bàsiques al cen
tre de les decisions de govern. Per
això volem i exigim polítiques que
tinguin com a eix vertebrador fer
front als problemes més greus que
estem patint en l’actualitat els tre
balladors i treballadores i els veïns
i veïnes de la ciutat.

Com totes les èpoques, aquesta

també és una època de canvi: de
formes, de polítiques, de regenera
ció democràtica… i crec que un
dels canvis més urgents i necessa
ris que tenim pendent és el de pas
sar de les polítiques d’ajuda a les
polítiques de drets. Amb això no
vull dir que menyspreï la necessi
tat de respostes immediates que
tenen les persones i les famílies ni
la contesta municipal o social per
poder pal•liar patiments. Però
CCOO incidirà sempre en la ne
cessitat de conquesta de les políti
ques que generin drets subjectius
per als ciutadans i ciutadanes. Es
aquí on comencen els canvis.

I hem de seguir treballant i exigint
que tant a escala nacional com es
tatal, en les pròximes eleccions,
aquest camí que s’està començant
a fer en l’àmbit municipal arribi fins
a la Generalitat de Catalunya i a
les corts espanyoles. Hem de treu
re la dreta fora dels governs. Una
dreta que ha retallat, i ho continua
fent, drets a les persones. Neces
sitem que aquests drets es resti
tueixin el més aviat possible. I no
podem deixarnos enganyar, tot i
que la dreta s’amagui darrere de
candidatures d’“unitat”. És així com
ho està fent CDC i el president
Mas. Tant Mas com CDC i els par
tits polítics que li han donat suport
parlamentari són responsables de
les retallades que s’estan patint a
Catalunya en matèria d’educació,
sanitat, dependència, etc.

CCOO té propostes, i, com comen
tava anteriorment, hi ha partits
polítics que han arribat al govern
municipal que van mostrar el seu
acord amb aquestes propostes en
la campanya electoral. Ara els ho
recordarem. Així mateix, reivindica
rem els plantejaments amb els
quals no van mostrar acord bus
cant la complicitat i el consens d’al
tres organitzacions socials, civils i
polítiques. Perquè les nostres pro
postes atenen les necessitats bàsi
ques de les persones i generen
drets. De ben segur que algunes
persones cauríem en la temptació
d’anomenar aquestes propostes
com de nova política, però són
polítiques d’esquerres. Deixemnos
d’eufemismes i d’esnobismes elec
toralistes; insisteixo: són polítiques
d’esquerres. Són totes aquelles
polítiques vitals, útils i necessàries
les que entenem que s’han d’im
pulsar des dels nous ajuntaments.

Ara ens toca seguir treballant per
què els canvis de polítiques —que
han començat pels ajuntaments—
continuïn sent un segell de garan
tia en les properes eleccions a la
Generalitat de Catalunya i, a finals
d’any, en les eleccions generals.
La nostra fita té, 50 anys després
de la creació de Comissions Obre
res de Catalunya, els mateixos ob
jectius: defensar i conquerir drets
laborals, socials i polítics; posar en
valor el treball i la classe treballa
dora.

Enrique Rodriguez Ruiz
Secretari general

CCOO Vallès occidental catalunya central

http://moltadir.blogspot.com.es/


Últim programa de CCOO
de Catalunya a TV3

DEFENSA DE LA
SANITAT PÚBLICA

Darrere de la suposada recuperació
econòmica es troba la realitat de
milers de treballadors i treballado
res que no poden accedir al mercat
laboral, 726.000 a Catalunya, una
taxa de cobertura de prestacions
per a persones en atur que arriba a
poc més del 50% i uns salaris de
valuats com a conseqüència de la
reforma laboral, un 60% de la po
blació en actiu que cobra menys de
1.000 € al mes.

Davant d’aquest escenari, el Fòrum
contra la Pobresa, les assemblees
d’aturats i CCOO, entre els sindi
cats majoritaris, han convocat la III
Marxa contra l’Atur, la Pobresa i la Desigualtat.

Entre els dies 6 i 9 de juliol, en plena onada de calor,
els companys i companyes de la marxa van recórrer,
sortint de Badalona i arribant a Barcelona, els princi
pals municipis del Vallès Occidental.

Hi vam ser per donarlos el nostre suport i compartir el
camí i les seves propostes de canvi: derogació de la

reforma laboral, aprovació de la renda garantida de
ciutadania, lluita contra la pobresa energètica, revalo
ració de les pensions, jornada laboral de 30 hores amb
manteniment de salari i posicionament en contra del
TTIP.

Totes aquestes propostes es van entregar als diferents
consistoris dels ajuntaments per on va transcórrer la
marxa amb l’objectiu de buscar el seu compromís polí
tic amb relació a les nostres peticions.

III Marxa contra l’Atur, la Pobresa i la Desigualtat
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CCOO
guanya les eleccions

sindicals a:
Ajuntament de Manresa

CCOO obté la majoria de la representació sindical de l’Ajuntament de Manresa. A la Junta
de Funcionaris obté 6 delegats dels 13 escollits, dobla així la representació respecte a
l’any 2011. Al Comitè de Laborals manté les 6 persones delegades que ja tenia, d’un
comitè de 9 membres. Així doncs, dels 22 delegats i delegades escollits, CCOO en té 12.

Novartis
CCOO aconsegueix la majoria i se situa per primer cop com a primera força sindical a la
farmacèutica Novartis de Barberà del Vallès. CCOO ha obtingut 8 dels 17 delegats i
delegades que s’escollien, i millora, així, els resultats de les passades eleccions sindicals,
amb 2 delegats més. Al comitè d’empresa tenim 8 persones per CCOO, 5 per la UGT i 4
per la CGT (al mandat anterior eren: 6 per CCOO, 6 per la CGT i 5 per la UGT).

Programa sindical CCOO

http://www.ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=TV3&numero=222
http://www.ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=TV3&numero=222
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Dimarts 9 de juny a Terrassa, vam organitzar
una jornada de Salut Laboral amb molt bona
acollida i l’aforament ple de la sala, per part
de delegats i delegades de diferents empre
ses i sectors

Van intervenir Loly Fernández Carou (respon
sable de Salut Laboral de CCOO Catalunya),
la Dra. Laura Ramírez Salvador(responsable
de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya), la Dra. Marga Tomàs (respon
sable de la USL del territori)i Enrique Rodrí
guez (Secretari General de CCOO Vallès
Occidental – Catalunya Central)

El tema central van ser les malalties profes
sionals i malalties relacionades amb el treball,
com visualitzarles, prevenirles i registrarles
i en especial de quins recursos disposem per
part de l’Administració, concretament les Uni
tats de Salut Laboral (USL).

Es va parlar de les funcions de les USL, entre
d’altres assessoren i donen suport als profes
sionals sanitaris i a altres agents implicats,
realitzen estudis adreçats a la millora de la
salut dels treballadors i treballadores en rela
ció amb els riscos de la seva ocupació laboral
habitual.

fotograma ow.ly/FCBZx

JORNADA DE
SALUT LABORAL

ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL
50è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ

DE CCOO DE CATALUNYA
El passat 4 de juny, la nostra Unió va realitzar l’acte commemora
tiu del naixement de les Comissions Obreres a les comarques del
Bages i el Berguedà. Ha estat l’acte principal a la Catalunya Cen
tral. El 28 de febrer ja es va fer una xerrada pública al Centre
Cultural la Creueta, de Navarcles.

Un centenar de persones ens vam reunir al local sindical de Man
resa. Vam recordar els sindicalistes, homes i dones, històrics, i
els vam retre homenatge a través dels testimonis dels companys
Josep Fuentes i Jaume Espelt, que van explicar la duresa de la
lluita d’aquells anys. Aquests testimonis van estar precedits de la
intervenció de la historiadora Gal•la Garcia, autora del llibre, fet
per encàrrec de CCOO, sobre el moviment obrer al Bages.

Joan Carles Gallego, en nom de la CONC, va remarcar que “el
moviment obrer construeix drets amb la seva acció” i LluísVidal
Sixto, en nom de la Unió, va dir que “la gent de CCOO hem estat,
som i serem gent de referència en les lluites laborals i socials”.

Hi va haver també intervencions espontànies d’afiliats que van
demanar la paraula per explicar les seves vivències, i, després,
Joan Carles Gallego va lliurar els pins commemoratius als com
panys i companyes que complien els 25 anys d’afiliació.

Les intervencions es van alternar amb cançons populars interpre
tades per Jos Racero, l’última de les quals, una vibrant interpreta
ció de la popular italiana Bella ciao!, que va comptar amb la
participació entusiasta de tote les persones assistents.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/acord_comu_ens_locals_19desembre2014.pdf


La Unió Intercomarcal del Vallès
Occidental  Catalunya Central hem
acollit, el passat dia 26 de juny, la
visita d’una delegació de companys
i companyes de la Unión Regional
de Castilla y León, encapçalada pel
seu secretari general, Ángel
Hernández.

CCOO de Castilla y León està fent
o té previst fer contactes en dife

rents punts d’Espanya —Galícia,
Catalunya— i d’Europa —Aleman
ya— per recollir diferents experièn
cies de concertació de polítiques de
desenvolupament econòmic, espe
cialment en el camp industrial. A
Catalunya, han mantingut contactes
amb els responsables de la CONC
(Joan Carles Gallego, Javier Pache
co i José Cachinero), que els han
organitzat contactes i acompanyat a
parlar amb els responsables de la
Direcció General d’Indústria. A més,
els han explicat els acords que hem
signat i en els quals participem: el
Pacte Industrial Metropolità i el Pac
te + Indústria Catalunya.

El nostre secretari general, Enrique
Rodríguez, i el director de l’Àrea de

Promoció Econòmica i Innovació de
Terrassa, Josep Manuel Rodríguez,
van explicar a la delegació de
CCOO de Castilla y León els ele
ments essencials del Pacte per a la
nova reindustrialització del Vallès
Occidental: els antecedents i la tra
dició de concertació local i comar
cal, la situació de desindus
trialització viscuda, l’impuls sindical
del pacte, el consens obtingut amb

el món munici
palista i amb les
altres entitats
universitàries,
patronals, etc., i
l’alineament
amb el Pacte +
Indústria Cata
lunya, les 40
mesures con
cretes que con
té, l’anàlisi prè
via que s’ha

realitzat i la fase en què es troba el
desenvolupament dels acords, mar
cada per l’agenda política.

Els companys i companyes ens van
fer algunes preguntes concretes,
van valorar positivament l’acollida
rebuda i la informació que s’enduien
—tant de Catalunya com de la nos
tra Unió—, i ens van explicar fona
mentalment que la concertació en el
seu territori es dóna solament en
l’àmbit de la comunitat autònoma i
que necessiten uns nivells de con
certació més petits alineats amb el
general —per exemple àmbits pro
vincials— per poder ser realment
operatius, especialment en la diver
sificació i la promoció industrial.
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LA UNIÓ ACULL LA VISITA D’UNA
DELEGACIÓ DE CCOO DE CASTILLA Y LEÓN

No ens deixem
de sorprendre

mai !!!

Afortunadament el dia a
dia sindical a vegades et
dóna una empenteta d‛a-
quelles que fan falta per
seguir amb més ganes i
motivació lluitant i tre-
ballant amb els companys
i companyes que formen i
han format part activa
d‛aquesta casa. I, si no,
atenció a l‛anècdota:

Vint-i-cinc anys després
del tancament de l‛em-
presa Torredemer, a Te-
rrassa, el secretari del
comitè d‛empresa, Ama-
dor Jiménez Oteros, veí
del municipi i que, en el
seu dia, va participar en
les negociacions del tan-
cament, es va presentar
al local amb 93,52€,
l‛equivalent a 15.560 pts,
en concepte de romanent
del compte corrent que
es va obrir en el seu dia,
l‛any 1990, per fer front
a les despeses que el
procés va ocasionar.

Aquesta és
la gent de CCOO.

Gràcies, company!



Des de l’inici de la crisi els empleats públics catalans
són els que més hem patit les retallades en compara
ció amb la resta d’empleats públics de l’estat. El sr.
Mas, campió de les retallades ens continua espoliant,
humiliant. Quan al març d’aquest any van retornar el
25% de la paga extra del 2012, el govern encara aplica
el seu Decret que havia aprovat abans de la retallada
de Rajoy i ens treu un 5% d’aquest retorn.

La resta de CCAA de l’Estat van
pagar les pagues extres del 2013 i
2014. A Catalunya el govern de CiU
i Artur Mas ens retalla l’equivalent a
una paga extra durant aquests
anys, aprofundint en les retallades
en el sector.

Però no només hem tingut i tenim
motius en relació amb la paga.
També hi ha motius i molt impor
tants que reclamar una veritable
política educativa de qualitat: re
ducció d’hores lectives, reducció de les ràtios a les au
les, més recursos a les aules per atendre la
diversitat….

Davant de tot això el 13 d’octubre de 2014 la Federa
ció d’Educació de CCOO va decidir que ja n’hi havia
prou, que havíem de plantar cara a les polítiques neoli
berals del govern de CiU que van en contra d’un model
públic i al servei de la ciutadania. Varen decidir en As
semblea de delegats sindicals que havíem de visualit
zar la lluita, que havíem de trasladar davant les portes
del departament a Via Agusta el malestar dels treballa
dors del món de l’educació en el nostre país (docents,
personal laboral, personal del lleure….)

Durant 143 dies fins el el 19 de juny d’enguany hem
estat ininterrompudament de dilluns a divendres a les
portes del departament. Hem repartit octavetes als
centenars de treballadors que entren cada dia a treba
llar, juntament amb els caps, caps de secció i la resta
de jerarquía burocràtica del departament. En aquestes
octavetes hem recollit les demandes especifiques de
cada col•lectiu, tant de docents (pagues extres, ràtios

més baixes a les aules, substitucions des del primer
dia ...) com de laborals (dignificació de les seves con
dicions, retorn de les pagues….), personal del lleure
(regulació del lleure educatiu…)

Hem traslladat al departament que la gent de CCOO
d’Educació estem en contra de les seves polítiques i
que volem negociar millores en el sector. S’han d’acti
var les Meses negociadores per dignificar les condi
cions dels treballadors i també implementar mesures
per una educació de qualitat. El departament sap i ho
té molt clar, que la gent de CCOO d’Educació no ens
conformem.

Jose Navajas
Educació CCOO Vallès Occidental Catalunya Central
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El departament sap i ho té molt clar, que la gent de CCOO d’Educació no ens conformem.

LA DIGNITAT NO ES PIDOLA,
LA DIGNITAT ES DEFENSA!



Un any més la secretaria de les dones de CCOO del
Vallès Occidental i la Catalunya central, ha participat
en la fira d’entitats de dones que organitza l ‘ajunta
ment de Terrassa des de la Regidoria de Polítiques
de Gènere i la comissió 8 de març, de la que CCOO
en formem part

En aquesta trobada, partits polítics, sindicats i altres
entitats de dones de la ciutat exposen les seves rei
vindicacions i actuacions, les diferents eines de treball
i suport per a combatre les discriminacions que patei
xen les dones.

La 12a edició de la FIRA D’ENTITATS PER A LA
IGUALTAT” d’enguany a estat dedicada a la promoció
de la coresponsabilitat en les tasques domèstiques i
de cura.

El gran repte de La corresponsabilidad social va més

enllà de la conciliació. Més enllà d’ augmentar la im
plicació de les persones en el repartiment de les res
ponsabilitats domestiques i de cura, especialment
dels homes, per “extenderse” a altres agents socials
i instancies públiques i privades.

Els prejudicis són una creença carregada d’emocions
i sentiments que s’han transmès en gran part al si del
grup social de pertinença i que, en general, compor
ten la visió dels individus exteriors al grup com una
amenaça.

Per desmuntar aquests generadors de discrimina
cions que ens porten a tractar de manera menys favo
rable persones amb altres capacitats, orígens, sexe,

orientacions sexuals, religions o creences…,
15 delegats i delegades es van formar durant
tres dies a Manresa. Conèixer el marc legal
sobre las gestió de la diversitat a l’empresa i
les actuacions de CCOO per combatre este
reotips i prejudicis van centrar les activitats
programades.

Aquesta formació, impartida per la nostra
Secretaria d’Immigració, ens facilita eines

per a una acció sindical i política més inclusiva. La
igualtat social és l’objectiu per aportar la mateixa
quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i d’igual
tat de tracte en la justícia per a totes les persones.
Agraïm el compromís de les persones que hi van as
sistir i volem destacar amb orgull que la demanda que
ens van fer en l’última sessió del curs va ser de més
hores. Tot un èxit. Aquestes persones són els nostres
agents antirumors.
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Fira d'entitats de dones

CORRESPONSABILITAT

Desmuntant prejudicis a Manresa

Els prejudicis:

. Acostumen a tenir una base empírica, però s’exageren i es ge

neralitzen a tots els membres d’una comunitat.

. S’extrapolen a tota la comunitat i perduren en el temps.

. Sovint s’aprenen i es transmeten sense cap contacte amb el

grup prejutjat.

. Són molt difícils de desmuntar, ja que formen part del nostre

“món donat per descomptat”.
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CCOO és un sindicat de les persones treballadores que
estan en actiu i de les busquen feina.

Juntament amb diverses propostes que venim fent per
fomentar la creació de llocs de treball i l’establiment de
prestacions –com la Renda Garantida de Ciutadania
que permetin una vida mínimament digna a qui no te
feina ni ingressos, el Sindicat va adoptar algunes deci
sions de interès per les persones afiliades en atur. Per
una banda l’establiment de la quotes 0 i 2 euros, que
permet seguir estant afiliades a les persones que no te
nen o tenen pocs recursos i per altra la creació del ser
vei INFOATUR.

INFOATUR és un servei de informació i orientació
adreçat especialment a les persones afiliades en atur.
Aquest servei el que no pot proporcionar, perquè no en
disposa, són llocs de treball ni ajuts econòmics. Però pot
proporcionar informacions de molta utilitat. Pot ajudar a
fer un currículum, indicar els sectors on es creen llocs
de treball i donar elements per la recerca de feina. Pot
orientar en matèria de reciclatge, formació ocupacional
o reconeixement de les competències professionals. Pot
assessorar en matèria de prestacions i subsidis de de
socupació i pensions. Pot informar sobre contractació la
boral i treball a l’estranger. Pot orientar sobre neces
sitats alimentàries, subministraments bàsics i serveis so
cials entre altres coses.

INFOATUR es caracteritza per donar un servei ampli i
personalitzat. Per ara, al Vallés Occidental – Catalunya
Central disposem de punts INFOATUR a Terrassa i a
Manresa. Si ets una persona en atur i penses que po
dem informarte de qüestions que et seran útils, estem a
la teva disposició. Pots concertar una entrevista amb no
saltres, venint als locals de CCOO, telefonantnos o en
viant un correu a infoatur_vocc_catc@ccoo.cat

L’equip INFOATUR

Conveni general
de la

Indústria
química

El 16 de juliol, l’acord del XVIII Conveni general de la
indústria química a la seu del Consell Econòmic i So
cial (CES) va ser signat per Agustín Martín, secretari
general de CCOO d’Indústria; Antonio Deusa, secreta
ri general de FITAGUGT, i Antón Valero, president de
FEIQUE.

El XVIII Conveni general de la indústria química regula
les condicions laborals de prop de 200.000 treballa
dors i treballadores de la indústria química espanyola,
i recull un increment salarial de l’1% per al 2015, de
l’1,5% per al 2016 i de l’1,7% per al 2017, l’últim dels
seus tres anys de vigència, i incorpora una clàusula
d’actualització salarial que servirà de càlcul per a in
crements posteriors.

És un conveni de referència en la negociació col•lecti
va espanyola, i la seva signatura ha d’impulsar el ne
cessari consens perquè patronal i sindicats impulsin la
imperiosa necessitat d’un pacte en defensa de la
indústria a Espanya.

El conveni col•lectiu recull, a més, la garantia de la se
va aplicació universal, importants avenços en matèria
de drets sindicals, el paper de la formació als centres
de treball, els assumptes relacionats amb la responsa
bilitat social corporativa i l’actualització del capítol de
dicat a la igualtat d’oportunitats.

INFOATUR
Un servei per a les

persones afiliades en atur
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El teatre: vehicle de
recuperació de
la nostra memòria
La mítica fàbrica tèxtil Fabra i Coats, de Barcelona, va
acollir més de 500 persones a l’Espai Josep Bota per
commemorar els 50 anys de lluita a la indústria.

Aquest acte de celebració dels 50 anys de CCOO de
Catalunya, organitzat per les federacions d’Indústria i
Agroalimentària de Catalunya, portava un segell histò
ric reivindicatiu destacat. Exposicions, música i teatre
es van unir per realçar el valor del nostre passat i per
reivindicar amb força i compromís la construcció de
presents i futurs.

Amb un guió de Pedro López, i, amb l'excel·lent
direcció de Maribel Ayné, el nostre grup de Teatre

Atressí va fer pujar a l’escenari Lluís Vidal Sixto, Ma
nuel Pérez, Carlos Yagües, Pedro López, Juan Casado
i Cristina Suárez per representar Clandestin@s. Qua
tre homes i una dona es reuneixen clandestinament en
una parròquia i amb la complicitat del capellà parlem
de CCOO. L’obra fa un recorregut memorístic sobre els
nostres orígens i la nostra identitat.

Tot plegat, una molt bona experiència. Una interpreta
ció convincent que ens va fer oblidar els caps de set
manes hipotecats i els nervis de pujar per primera
vegada a un escenari. Perquè tot això s’oblida quan
veus el públic entregat i quan tota la sala s’uneix als
cinc actors i a l’actriu per cantar La internacional.

El passat dia 8 de juliol, prop d’una vintena de com
panyes i companys de Pensionistes i Jubilats de
CCOO del Vallès Occidental  Catalunya Central van
poder gaudir d’una trobada i d’una ruta guiada per Te
rrassa en què van poder veure els monuments i els
llocs més emblemàtics de la ciutat.

La visita es va iniciar al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC), antiga fàbrica tèx
til emplaçada en un edifici modernista industrial refe
rent de la ciutat, convertida en museu sobre les
tècniques de fabricació tèxtil de mitjan segle XX, i tes
timoni de les condicions laborals de l’època.

La Casa Alegre de Sagrera, un altre espai modernista
icònic, va ser la següent parada matinal, seguida per
altres edificis modernistes com el Mercat de la Inde

pendència, la Farmàcia Albinyana o la Torre del Palau,
únic vestigi de l’antic Castell Palau de Terrassa.

El dinar conjunt va tenir lloc al restaurant La Trobada,
projecte social format pel teixit associatiu del municipi,
que al migdia ofereix menús de qualitat a preus asse
quibles, i també menús gratuïts per al col•lectiu que
s’inclou en l’anomenada nova pobresa.

La jornada va acabar amb la visita a la Seu d’Ègara,
conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere
que ha presentat la seva candidatura a patrimoni de la
humanitat de la UNESCO.

Una jornada excel•lentment organitzada i que va ser
vir per reunir, de nou, els companys i companyes de
Pensionistes i Jubilats, i per gaudir i compartir un dia
molt especial.

Del modernisme industrial
a la Seu d’Ègara
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Formació per a l’ocupació
Una privatització de 2.000 milions

La nova regulació —Reial de
cret 4/2015— de la formació per
a l’ocupació menysprea el dià
leg social, expulsa els agents
socials de la seva gestió i la dei
xa en mans d’entitats privades.
Sota l’eufemisme de la con
currència competitiva el que
pretén és potenciar els oligopo
lis privats. A l’última convocatò
ria, i amb un sistema de
transició, solament 17 centres a
tot l’Estat “s’han emportat” el
40% de la gestió de la formació.

El dret dels treballadors i treba
lladores a una formació profes
sional pública de qualitat
quedarà aviat substituït pel dret
exclusiu de les empreses a ofe
rir la formació que vulguin i a qui
considerin convenient benefi
ciar.
Dos mil milions d’euros és la
quantitat mitjana, en els darrers
deu anys, que suposa el total de
les quotes recaptades pel con
cepte de formació professional
a empreses i treballadors i tre
balladores a tot l’Estat. Suposa
el 0,7% del conjunt de les bases
de cotització declarades en les
nòmines com a salaris.

Fins als I Acords Nacionals de
Formació Contínua del 1993,
ningú sabia on anaven a parar
aquests diners recaptats amb
una cotització social creada el
1958. El sistema creat el 1993
partia d’una situació en què la

formació solament arribava a un
2% dels treballadors i que, pos
teriorment, ha permès formar
milions de treballadors i treballa
dores de tots els nivells profes
sionals, de tots els territoris, en
totes les matèries. S’ha pogut,
doncs, formar persones de
col•lectius amb dificultats per
accedirhi.

N’han sortit especialment bene
ficiades les persones que treba
llen en petites i molt petites
empreses, i autònomes, que,
sense el compromís i la gestió
dels agents socials en el funcio
nament del sistema, tendiran
ara a estarne excloses, ja que
no són els col•lectius més “ren
dibles” a qui adreçar els plans
de formació.

Des del Govern de l’Estat s’ha
prioritzat deteriorar la imatge del
sistema de formació per a l’ocu
pació, burocratitzarlo, i s’ha
impedit implantar modificacions i
millores per aconseguir la trans
parència i la utilitat que els
agents socials hem plantejat rei
teradament.

La lliure concurrència i l’interès
lucratiu suposaran la baixada de
la qualitat i la limitació de la for
mació als col•lectius “més inte
ressants” i als àmbits més fàcils
d’organitzarla: grans empreses
i formació per als nivells alts i di
rectius.

És escandalós l’incompliment
de les sentències judicials que
exigien del Govern central la
descentralització de competèn
cies en aquesta matèria. Ara,
amb la nova norma, es torna a
recentralitzar en mans de l’Ad
ministració central, ja que tot el
sistema funcionarà amb licita
cions en grans lots per a tot
l’Estat.

S’abandona, pràcticament, el
projecte de sistema integrat únic
de formació professional tant
formal com informal, ja que no
casa amb els criteris privatitza
dors del Partit Popular sobre
educació i formació, i, evident
ment, no es crea cap xarxa de
centres de l’Administració que
facin millor les coses que els
agents socials, ja que seria un
fracàs estrepitós atesa la seva
incapacitat. S’opta per l’opacitat
i per subhastar els 2.000 milions
d’euros anuals que val el siste
ma.

La reforma també crea el xec
formació. Es tracta d’un miratge
per donarli un toc modern a la
norma. Es tracta d’un mecanis
me que ha fracassat allà on s’ha
introduït, com ara Suècia o An
glaterra, ja que ha estat font
d’ineficiències i de fraus genera
litzats.

Lluís Vidal Sixto
Acció Sindical CCOO

Vallès OCC  Catalunya Central
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App i eCarnet
Descarrega't la nova app i el
Carnet digital al teu mòbil

http://www.ccoo.cat/carnet/index.aspx?qr=1
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www.youtube.com/ccoovocccatc

www.facebook.com/ccoovocccatc

www.twitter.com/ccoo_vocc_catc

eeiinneess 22..00

Els dies 9 i 10 de juliol va tenir lloc, al
Casal Pere Quart de Sabadell, la 24a
edició de l’Escola d’Estiu de CCOO
de Catalunya, organitzada per la Se
cretaria de Formació Sindical, Estu
dis i Cultura. Amb el títol “El sindicat
davant noves realitats: reptes i pro
postes”, unes cent persones van tenir
l’oportunitat d’analitzar els reptes que
es plantegen a la nostra organització
i en l’acció sindical, tot apuntant lí
nies per orientar l’actuació de CCOO
en el futur.

Els dos dies van oferir ponències i
reflexions molt destacades tant pel
que fa a les anàlisis com a les pro
postes. “El valor social del treball”,
amb Ramon Alós, i “Temps de vida i
temps de treball”, amb Teresa Torns, i
el lliurament del Premi Aurora Gó
mez, a la lluita feminista en l’àmbit la
boral

2015, que van rebre les companyes
de l’Hotel Colón, van ocupar el matí
del dijous. A la tarda, va tenir lloc un
seminari sobre participació. Diven
dres s’iniciava la sessió amb dues
taules rodones titulades “El marc de
relacions de treball que proposem”,
de les quals una se centrava en as
pectes jurídics, i l’altra, en aspectes
sindicals.

La presentació i acollida de l’escola
d’estiu, la va fer Enrique Rodríguez,
secretari general de CCOO del Vallès
Occidental. També vam rebre la salu
tació de l’alcalde de Sabadell, Juli
Fernàndez. La cloenda va anar a cà
rrec de Joan Carles Gallego, secreta
ri general de CCOO de Catalunya.
Va ser tot un luxe per a la nostra
Unió Intercomarcal rebre aquesta ei
na de formació i anàlisi sindical a ca
sa nostra.

24ena Escola d’Estiu
de CCOO de Catalunya

El sindicat davant noves realitats: reptes i propostes

HORARIS D'ESTIU
D'ATENCIÓ A

L'AFILIACIÓ ALS
LOCALS DE CCOO

AL VALLÈS
OCCIDENTAL, BAGES

I BERGUEDÀ

JULIOL

SABADELL I MANRESA  horari
habitual

TERRASSA  horari habitual,
excepte la setmana del 20 al 24 de
juliol, que només s'obrirà de 9 a 13h

RUBI  obert els dies 1, 8, 15 i 22
de 16 a 20 h.

BERGA  horari habitual (dimecres
de 10.30 a 13 i de 16 a 18.30)

CERDANYOLA  Tancat

AGOST

TERRASSA, RUBI, CERDANYOLA
I BERGA  TANCAT

MANRESA  obert la setmana del 3
al 6 i la setmana del 24 al 27, de 9

a 13.30 h.

SABADELL  obert de dilluns a
dijous, de 9 a 13.30 h.

A PARTIR DE
L'1 DE SETEMBRE

S'OBRIRAN TOTS ELS
LOCALS AMB EL SEU
HORARI HABITUAL

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
http://www.youtube.com/user/ccoovocccatc



