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Aquest govern i el señor Rajoy haurien
de plegar. Les seves polítiques s’estan
demostrant absolutament inúti ls per
l luitar contra la crisi i provoquen
precarietat i incertesa davant el futur
de la nostra societat. No hi ha sortida
possible amb les retal lades, no hi ha
amb la reforma laboral que provoca
acomiadaments massius i faci l itats per
la desregulació del sistema de
relacions laborals. No volem que marxi
la gent jove perquè no hi ha sortides,
no volem veure com mil ions de
treballadors i treballadores cronifiquen
la seva situació d’atur; veuen que la
nostra vida s’empobreix, la nostra
existència es fragil itza i continuen amb
les seves absurditats i eufemismes. El
passat Primer de Maig hem dit que
l luitem i l luitarem pels nostres drets: al
treball digne, als serveis públics de
qualitat, a la protecció social, a la
informació plural i objectiva, a una més
i mil lor democràcia. No es carregaran
tampoc el nostre dret a tenir convenis
col•lectius o a poder reivindicar la
negociació col•lectiva real. I es que cal
articular una alternativa real
d’esquerres, una alternativa social i
política a aquestes maniobres
classistes antinaturals perquè van
contra el poble i contra el sentit comú.
Són temps de canviar o tombar les
bases d’un ranci sistema per construir
un nou procés constituent. Ni
retal lades, ni pressupostos antisocials,
ni austericidi. Una alternativa per una
Europa social, amb homogeneïtat de
drets laborals.

23 DE MAIG: JORNADA INTERSECTORIAL DE LLUITA EN
DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El 23 de maig CCOO del Baix Llobregat va participar molt activament en

una jornada de lluita per la defensa de la ultraactivitat de la negociació

col•lectiva i contra el bloqueig dels convenis. Amb èxit de participació i

amb efectes ràpids de desbloqueig de convenis en algunes Mesas

(flequers, metal l , neteja, xocolates) i que a Madrid s’aconsegueix arribar a

un preacord per orientar cap a la pròrroga automàtica dels convenis.

La vaga del transport de mercaderies a la rotonda de Sant Boi

El Lleure Educatiu va protagonitzar sonora i mediàtica
jornada de lluita reivindicant conveni

Manifestació a BCN amb més de 1 5.000 persones

A les 1 0h assemblea informativa al CAP de Bellaterra Ciments Molins a les portes de l’empresa a St Vicenç Horts
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CELEBRADA LA JORNADA DE SALUT LABORAL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Vam celebrar, al voltant del
Dia Mundial de la
Seguretat i la Salut en el
treball , una nova jornada
de Salut Laboral amb una
molt alta participació en la
que vàrem debatre sobre
els negatius efectes de la
Reforma Laboral en les
condicions de Prevenció
de Riscos al l loc de treball i
les propostes del sindicat
en aquesta matèria.

A la foto, una part dels 1 40 participants
a la jornada

TALLER DE XARXES SOCIALS

La presència dels companys i companyes de
CCOO a les xarxes socials és cada vegada
mès important. Així doncs es fa necessària
una adequada uti l i tzació de les mateixes.
Recentment vam fer un tal ler on vam tenir l '
oportunitat d'unificar criteris i pol ir
coneixements.

Una imatge de la nostra participació
a les Fires de Comerç Just i
Solidaritat d’Esplugues, Sant Boi i El
Prat de Llobregat durant el cap de
setmana del 1 1 -1 2 de maig. Hem
aprofitat per recoll ir signatures de
ILP per una Renda Garantida de
Ciutadania.

Imatge del homenatge als 20 anys de la nostra Marxa
Cicl ista "Ribera del Llobregat" i als companys i
companyes que la vam fer possible.
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Acte Aula García-Nieto amb Frederic Casas i emotiu reconeixement a la trajectòria sindical de companys i
companyes de tots els sindicats comarcals

1 r de Maig

29abri l- Repartiment octavetes convocant Primer Maig

A la dreta: Taller de pancartes i consignes a CCOO
Cornellà

Forta i mediàtica representació de CCOO Baix a la mani del Primer de Maig a BCN

Homenatge Primer Maig al monòlit del Moviment Obrer de Cornellà
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SETMANA DE MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

Participació entitats Fòrum Social a la manifestació del 28abri l contra les retal lades i pressupostos antisocials.

Les roses del Baix per Sant Jordi aquest
any es van tenyir de groc reclamant un
ensenyament públic i de qualitat.

22 abri l-Xerrada amb Jaume Funes
sobre els negatius efectes de la LOMCE.

No a la
LOMCE
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JORNADA D'EXTENSIÓ
PELS POLÍGONS DE LA
ZONA NORD

El 5 d’abri l més de 30 companys i
companyes estàvem de madrugada
ubicats a Martorel l-Abrera per fer
una jornada d’extensió als polígons
industrials de la zona Nord del Baix
Llobregat: a disposició de les
persones afi l iades al sindicat i
informant i aclarint dubtes a les
persones que ens ho
demanaven….proximitat, tocant el
carrer i al costat de la nostra afi l iació.

RECOLLIDA DE SIGNATURES ILP

El nostre sindicat participa molt activament en la recoll ida de
signatures de la ILP per una Renda Garantida de
Ciutadania, en tots els actes, xerrades, assemblees,
jornades, cursos de formació, i d’altres actes que tinguin l loc
als locals del sindicat però també hem fet sortides
especifiques a Mercat de Sant I ldefons i Plaça de la Vila a
Cornellà, a l ’assemblea Nacional d’ICV i a les sortides
informatives d’OTG’s.

CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT

El passat 3 de maig es va posar en marxa el Comitè de Dones a CCOO de la Comarca, primer de les CCOO de

Catalunya, element de debat, reflexió, consulta, formació i proposta de les companyes del sindicat.
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LA BOTIGA SOLIDÀRIA NECESSITA
DE LA TEVA COL ·LABORACIÓ

Ja són més de 600 famíl ies les
que es veuen en la necessitat de
recòrrer a la Botiga Solidària per
satisfer un mínim de condicions de
subsistència.

La Botiga Solidària necessita de la teva aportació. Ara, els
productes més necessaris són: brous, sucre, farina, potsde llegums cuits, mongetes seques, cigrons,paquets de galetes, ColaCao, material higiènic (gel)o de neteja i bolquers.

afi l ia't

És important confirmar l 'assistència per garantir l 'avitual lament

https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do



