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Obvietats !!! 
L’altre dia algú, amb tota la sorneria del món, deia: 
“Espero que temps a venir la gent torni a fer els 
diners treballant”. Potser molta culpa de la situació 
que vivim, econòmica i social, s’ha esdevingut pel 
fet que hi ha hagut persones que sense treballar 
feien quartos. L’especulació va substituir el treball i 
el risc d’invertir; el valor de l’esforç va canviar-se 
per la pilleria, i el rigor i la seriositat, per la frivolitat i 
la irresponsabilitat. Però volem parlar de quatre 
obvietats. 
 

L’aturat o l’aturada és una persona que vol treballar 
i no pot. A la nostra societat des de sempre s’ha 
considerat el treball com el principal element de 
socialització; aquest ha de ser exercit amb dignitat i 
amb drets perquè sabem que, al llarg del temps, 
aquests drets conquerits en el món del treball han 
esdevingut drets de ciutadania.  
 

I dels immigrants, què n’hem de dir? L’Estatut de 
Catalunya diu literalment: “Catalunya s’ha anat fent 
en el decurs del temps amb les aportacions d’-
energies de moltes generacions, de moltes tradici-
ons i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida 
[…] És una comunitat de persones lliures per a per-
sones lliures on cadascú pot viure i expressar iden-
titats diverses […]  
Què té a veure aquesta Catalunya que volem amb 
els discursos oportunistes, xenòfobs i racistes que 
alguns estenen i proclamen pels nostres barris, po-
bles i ciutats, amb el silenci còmplice i vergonyós 
d’altres? 
 

Les dones s’han anat incorporat al treball productiu, 
i en les darreres dècades s’ha fet al mateix temps 
que creixia l’Estat del benestar, en quantitat i en 
qualitat. Ara, amb la crisi econòmica, hem de procu-
rar que els retrocessos en l’ocupabilitat de les do-
nes i l’aprimament de l’Estat del benestar no ens 
facin canviar els valors de la igualtat que encara 
estant costant tant d’assumir entre àmplies capes 
de la població.  
 

I això em porta a la quarta  obvietat: la nostra de-
mocràcia. Democràcia no només és votar de tant 
en tant i exercir els drets bàsics. En queda un llarg 
camí per fer i de lluita, que ha de ser aferrissada, 
per assolir-la. Defensar la democràcia avui és lluitar 
perquè no ens la buidin de continguts els drets de 
cada dia: la salut, l’educació, la feina, l’habitatge…: 
el que anomenem drets de ciutadania. Defensar la 
democràcia és també fer arribar als polítics la nos-
tra exigència que governar no és només fer gestió; 
és, per damunt de tot, promoure la llibertat, la igual-
tat i la fraternitat. Obvietats que ara no ho semblen 
tant o, per ser més rigorosos, els poderosos no vo-
len que ho siguin.  

editorial 
Aquest mes de març PIAGGIO va 
anunciar el tancament de DERBI. 
Feia temps que la marca habitava 
al corredor de la mort, igual que tot 
el sector de la moto a Catalunya, 
però el Govern, aquest i el d’abans, 
preferien mirar cap a un altre cos-
tat. El grup Piaggio, que va adquirir 
l'empresa el 2001 a la família cata-
lana Rabassa, ha anunciat la data 
d'execució de la sentència: la fac-
toria de Martorelles deixarà de fun-
cionar el juny i els seus prop de 
200 treballadors es quedaran al 
carrer si ningú 
ho impedeix. 
 

En els anys 
seixanta i setan-
ta Derbi va cata-
pultar els noms 
de les motos 
espanyoles al 
cim del prestigi 
in te rnac iona l . 
Derbi va ser fun-
dada el 1922 
per Simeó Rabasa a partir d'un 
negoci de venda i lloguer de bici-
cletes. El nom és un acrònim de 
"derivats de bicicletes”.  
 

Especialitzada en motos de petita 
cilindrada, el model que va establir 
les bases del seu creixement va 
ser la modesta Derbi Torxa, cone-
guda també amb el sobrenom de la 
'Derbi Paleta' perquè va ser el vehi-
cle favorit dels paletes  per anar a 
la feina. 
 

Va ser precisament la seva dedica-
ció a la moto petita el que va per-
metre que Derbi sobrevisqués a 
l'onada que als vuitanta es va em-
portar al gruix de la indústria moto-
ciclista espanyola. Molt important 
va ser que per aquelles dates la 
marca ja havia adquirit un sòlid 
prestigi gràcies als seus triomfs a 
la competició. El binomi Derbi-
Ángel Nieto es va convertir en un 
eficaç revulsiu per la marca.  
 

De la seva mà van arribar els pri-
mers títols mundials del motociclis-
me espanyol, fruit d’aquells inicis 

els anys han donant pas a la millor 
collita de pilots que mai ha tingut 
país algún i que avui dia encara 
està donant fruits. Ni més ni menys 
que onze títols de pilots i nou de 
constructors va arribar a acumular 
la marca catalana, l'últim d'ells la 
temporada passada de la mà de 
Marc Márquez.  
 

El tancament de Derbi certificaria la 
definitiva liquidació del sector. 
CCOO rebutgem fermament la de-
cisió del grup Piaggio de traslladar 
la producció a les plantes italianes 

del grup.  CCOO 
ens oposem al 
tancament de 
Derbi, conside-
rem que no exis-
teixen motius 
que el justifiquin. 
La planta de 
Martorelles ha 
obtingut benefi-
cis en els da-
rrers exercicis, 

no té pèrdues econòmiques i és 
una de les més eficients del grup; a 
més a més, a diferència de les 
plantes italianes, durant el 2010 ha 
aconseguit reduir els costos de 
producció per unitat en un 11%.  
 

CCOO exigim a la multinacional 
que replantegi aquesta decisió i 
plantegi un pla de viabilitat per Der-
bi, que ocupa 192 treballadors i 
treballadores. 
 

CCOO instem a les Administra-
cions, especialment a la Generali-
tat de Catalunya, a prendre mesu-
res en defensa del sector de la 
indústria de la moto al nostre país i 
a intervenir davant les multinacio-
nals per garantir la continuïtat de 
l’activitat productiva. 
  

La plantilla de Derbi es mobilitzarà i 
lluitarà fins l’ultim dia per defensar 
els seus llocs de treball. De fet ja 
han començat les mobilitzacions 
que molt probablement duraràn fins 
l’estiu. Será, doncs, una primavera 
llarga de lluita i esperem que amb 
final feliç. 

PIAGGIO vol matar DERBI 
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Destacats eleccions sindicals 
 

FITEQA 
 
GRIFOLS: CCOO manté els 9 membres del Comitè 
a GRIFOLS. 
 
COVERIGHT SURFACES: CCOO manté la majoria 
dels membres del Comitè d’empresa amb 3 dele-
gats, ampliant la diferència amb UGT. 
 
ROBAMA: Es repeteix el resultat anterior mantenint 
CCOO els 5 membres del Comitè. 
 
SANDOZ: CCOO revalida els 9 membres del Comitè 
i continua essent l’única força a l’empresa. 
 
BOEHRINGER: CCOO amplia la seva representa-
ció, passant de 8 a 9 delegats. 
 
EVONIK DEGUSSA IBERICA, (abans GOL-
DSCHMIDT) CCOO repeteix resultats traient tots 5 
membres del Comitè d’Empresa. 
 

FECOHT 
 
EROSKI Granollers: CCOO obté la majoria absoluta 
amb 3 dels 5 membres del Comitè. 
 
JUSTO empresa de menjadors escolars: CCOO ha 
augmentat la representació en solitari al Comitè de 3 
a 5 membres. 
 
Comercial DIMAC: CCOO treu els 3 representants a 
escollir en les primeres eleccions en aquesta empre-
sa. 

 
 

INDÚSTRIA 

BIANCHINI: CCOO amplia la seva majoria passant 
de 3 a 4 dels cinc membres del Comitè. 
 

FSC 
 

Club Natació Granollers: a les primeres eleccions 
celebrades al CNG, CCOO ha tret els 5 membres 
del Comitè. 
 

SANITAT 
 

SISTEMAS RESIDENCIALES: CCOO ha tornat a 
treure els 9 membres del Comitè a l’empresa d’Are-
nys de Mar. 

 
ILP: TREBALL ESTABLE I AMB DRETS 
 

Ja pots trobar a tots els locals del sindicat els impre-
sos per recollir signatures per la ILP. Una ILP que el 
que pretén es retornar al Congrés dels Diputats la 
Llei de la Reforma Laboral per la seva modificació. 
S’han de recollir un mínim de 500.000 signatures 
(vàlides). CCOO i UGT ens hem donat de temps fins 
el 15 de maig per recollir-ne totes les possibles. 

 

més ...  

Joan Carles Gallego va visitar Mollet del Vallès. 
 

Dilluns 14 de març, Joan Carles Gallego va apropar-se a Mollet 
del Vallès per donar suport a la candidatura de CCOO de l’Ajunt-
ament i fer una visita al consistori. En la visita va estat acompa-
nyat de Xavier Ros, Secretari General de la secció sindical i d'Ovi-
di Huertas, Secretari General de la Unió 
Intercomarcal. 
 

Gallego va manifestar que “CCOO vol 
continuar sent important a l'Ajuntament 
de Mollet per intervenir millor en els 
espais de concertació social i per de-
fensar els drets laborals i combatre l'a-
tur”. En roda de premsa, Xavier Ros va 
assegurar que en els darrers anys s'han viscut "actituds de l'equip 
de govern que mostren poc respecte a CCOO i als pactes signats. 
La negociació ha deixat d'existir i la informació ens arriba de ma-
nera parcial". Per la seva part, Ovidi Huertas va manifestar que 
“CCOO tant si és el sindicat majoritari com si no, després de les 
eleccions, continuarà treballant pel drets dels treballadors i de les 
treballadores del consistori, i que ningú es pensi que els faran 
desaparèixer”. 
 

Aprofitant que en Joan Carles Gallego hi era molt a prop de Mar-
torelles, ell, l’Ovidi Huertas i la Nuria Anglès, es van apropar a la 
Factoria de DERBI, on van visitar les instal·lacions de l’empresa i 
es van reunir amb el Comitè. Una reunió que va servir per recollir 
les impressions de la plantilla davant l’anunci del grup italià Piag-
gio de traslladar la producció a les plantes italianes.   
 

A la sortida, en Joan Carles Gallego 
va instar un cop més a les administra-
cions, especialment a la Generalitat de 
Catalunya, “a prendre mesures en de-
fensa del sector de la indústria de la 
moto al nostre país, i a intervenir da-
vant les multinacionals Piaggio i Ya-
maha, per garantir la continuïtat de 

l’activitat productiva i el manteniment dels llocs de treball de les 
plantes que tenen a Catalunya”.  
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Assemblea de delegats i delegades  
d'Indústria a Granollers 

 

La FI.CCOO.CAT ha convocat assemblees informatives davant el 
bloqueig de la revisió salarial del metall a la província de Barcelo-
na per informar els delegats i delegades del sector sobre el blo-
queig de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) a la signatura de 
les taules i annexos salarials per al 2011 del Conveni per a la In-
dústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.  
 

Davant la negativa de la patronal a signar la revisió de les taules 
salarials, la FI.CCOO.CAT li exigeix que apliqui els increments 
salarials acordats en el conveni i està estudiant quines mesures 
emprendre si la patronal manté el bloqueig. 
  

Les assemblees també serviran per analitzar la situació industrial 
de cada comarca i fer balanç l'estat de la campanya d'eleccions 
sindicals i de l'afiliació, a més d'ex-
plicar en quin punt es troben les 
negociacions del conveni estatal 
del metall.  A la assemblea van 
intervenir Santi Garcia, Secretari 
General d'Indústria de CCOO 
VORMAR i en Javier Pacheco, Se-
cretari General de la Federació 
d'Indústria de CCOO a Catalunya. 
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Aquest mes de març dins els actes per celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora CCOO del Vallès Oriental - 
Maresme varem organitzar a Granollers i Mataró un acte sota 
el nom: “ Ànim xaval que tu pots”. 
 
Una performance, 
realitzada a la plaça 
de la Porxada de Gra-
nollers i a la plaça 
Santa Anna de Mata-
ró. 
Míriam Sampere, Se-
cretària de Polítiques 
d’Igualtat de CCOO 
Vallès Oriental — Ma-
resme ha ressaltat 
davant els mitjans de 
comunicació, "l’escassa voluntat de partits polítics i governs, 
en un moment com aquest de crisi, per promoure canvis es-
tructurals que afavoreixin la igualtat”.  
 

Míriam també va ressaltar que fets com “la desaparició d'al-
gunes institucions i organismes públics, el Ministeri d’Igualtat, 
a escala estatal, i l’eliminació del Programa de Seguretat 
Contra la Violència Masclista del Departament d’Interior i de 
la Direcció General d’Igualtat en l’Ocupació del Govern de 

Catalunya, poden suposar un fort retrocés en les politiques 
de gènere”. 
 

L’acte va consistir en el repartiment d’un fulletó als homes 
juntament amb material de neteja, per conscienciar-los de la 
necessitat de la corresponsabilitat en totes les tasques de la 
llar. La campanya va estar ben rebuda, en línies generals, 
per la població masculina i va resultar especialment efectiva 
a Granollers on coincidint amb una reunió del CES, es va fer 
entrega de la campanya a l’Alcalde Mayoral i d’altres repre-
sentants de partits i entitats del món socioeconòmic. 
 

Als actes també va participat el Secretari General de l’Unió, 
Ovidi Huertas que va destacar que amb accions com aques-
tes CCOO segui-
rem reivindicant la 
igualtat efectiva 
entre homes i do-
nes, tant a la feina 
com a la llar. 
 

També es va orga-
nitzar un Cinefò-
rum amb la projec-
ció de la pel·lícula “ 
Un lugar en el 
mundo “. 

KRAFT FOODS POSTRES SAU  
va vulnerar el dret a la vaga  

 

Davant la denúncia de CCOO, la Inspecció de Treball declara 
que KRAFT FOODS POSTRES SAU va vulnerar el dret a la 
vaga. 

 

CCOO, va denunciar davant la Inspecció de Treball que du-
rant la passada vaga general del 29 de setembre l’empresa 
KRAFT FOODS de Montornès va aplicar de forma unilateral, 
uns serveis mínims abusius. 
 

La resolució de la Inspecció de Treball, emesa després d’-
escoltar les parts implicades, ha dictaminat que l’actitud de 
l’empresa suposa la vulneració del dret a la vaga, reconegut 
clarament a l’article 28.2 de la Constitució Española, motiu pel 
qual la Inspecció ha iniciat el procediment sancionador contra 
l’empresa mitjançant l’extensió de l’acte d’infracció. 

La Unió ha fet aquest mes de març un cicle de 
xerrades sobre l'acord de pensions. 

 
L’Acord Social i Econòmic que CCOO, UGT, CEOE i Go-
vern vam signar el dia 2 de febrer és un pacte de gran 
abast, i que abraça temes tan importants com la reforma 
del sistema públic de pensions i la nova regulació de les 
polítiques actives d’ocupació. 
Cal recordar que l’Acord ha impedit les propostes del Go-
vern de reforma de pensions, que consistien, bàsicament, 
en una retallada lineal, injusta i injustificada, de la despesa . 
S’han forçat unes mesures de reforma més justes per millo-
rar el sistema de pensions, mantenir la cobertura i les quan-

titats mitjanes d eles pensions i  
assegurar la sostenibilitat futura 
actuant no només sobre la des-
pesa sinó, també, sobre els in-
gressos i la planificació personal 
de les pensions (aquelles perso-
nes que poden aconseguir millors 
pensions amb menys cotitzaci-
ons). L’entrada en vigor de la 

reforma serà a partir de 2013 i no acabarà de desenvolupar
-se totalment fins a 2027. 
CCOO Vallès Oriental - Maresme, fruit de la nostra voluntat 
i compromís amb el conjunt dels treballadors i treballado-
res, hem fet durant el mes de març una sèrie de xerrades 
per tal d’explicar l’Acord a les principals poblacions del terri-
tori i obertes a tota la ciutadania. 
En total s’han realitzat 6 xerrades , 
3 al V. Oriental: Granollers, La Gar-
riga, i Mollet del Vallès, i 3 al Ma-
resme, Mataró,  Premià de Mar i 
Pineda de Mar. L'afluència de pú-
blic ha estat bona, i, sobretot, ha 
estat un debat útil.  

8 març, Dia Internacional de la Dona Treballadora 

Roda de premsa en defensa de la  
Qualitat a la Sanitat Pública 

 

El passat dimarts 29 de març CCOO va convocar roda de 
premsa per denunciar les retallades pressupostàries en la 
Sanitat Pública i més concretament, l’anunci que ha fet la di-
recció de l’Hospital de Granollers els passats dies. 
 

A la roda de premsa van intervenir, Rosalia Solà Presidenta 
del Comitè d’empresa de l’Hospital de Granollers i en Jaume 
Roig, Secretari de Politiques 
Socials de la Unió Intercomar-
cal de CCOO. 
 

A la mateixa es van denunciar 
les retallades previstes pel 
govern de CIU i que tindran 
un efecte molt negatiu en la 
qualitat dels serveis sanitaris. 
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CCOO Vallès Oriental - Maresme ja hi som   
a les xarxes socials 

 

http:\\www.facebook.com/ccoovormar 
 
 
 

 
 

http:\\twitter.com/ccoovormar 
 

Servei d’Assessorament Civil amb preus  
especials per afiliats/des. 

Podeu disposar d’aquest serveis als locals de Granollers i Ma-
taró. Cal sol·licitar visita amb antelació 
 

FAMÍLIA:  SEPARACIONS, DIVORCIS, GUARDA I CUSTÒ-
DIA (PARELLES DE FET), EXECUCIONS (RECLAMACIONS 
DE PENSIONS, RÉGIMS DE VISITES). 
LLOGUERS:  redacció de contractes, reclamació rentes, des-
nonament. 
COMPRAVENDES: Contractes, arres, resolucions. 
HERÈNCIES: acceptació herències, declaració hereus, recla-
mació legítimes 
ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ:  reclamació d’indem-
nitzacions per lesions i danys 
COMUNITAT DE PROPIETARIS:  
CONSTRUCCIÓ: reclamació per defectes de construcció. 

CCOO participarà a les Tertúlies de la UEI 
 

El proper dia 8 d’abril de 11 a  13 h., tindrà lloc a la seu de la 

UEI-CERCLEM de Granollers, una conferència sobre “La  Re-

forma de la Negociació Col·lectiva” on hi participarà , entre 

d’altres, el secretari de negociació col·lectiva de CCOO de Ca-

talunya, JUAN M. TAPIA.  

Fruit de la signatura de l’acord sobre criteris bàsics per a la re-

forma de la negociació col·lectiva a principis de febrer, la UEI 

va considerar necessari organitzar una tertúlia on es pogués 

comptar amb la pre-

sència de CCOO per 

fer arribar, especial-

ment als caps o res-

ponsables de RRHH 

de les seves empre-

ses, el posicionament  

del sindicat al respecte.  

A l’acte també hi parti-

ciparan Jaume Ibars, Director de Relacions Laborals de Fo-

ment del Treball i Miguel Orellana, graduat social i  cap del de-

partament laboral de JDA, 

ASSESSORAMENT PER ASSESSORAMENT PER ASSESSORAMENT PER    
L’OCUPACIÓ L’OCUPACIÓ L’OCUPACIÓ    ---ASSOCASSOCASSOC---   

  

T’ajudem a formar-te,  
T’ajudem a trobar feina!! 

 

QUÈ ÉS L’ASSOC?: 

És un servei dirigit a tots/es els treballadors/es (ja siguin en 
actiu o en situació d’atur) que té com a objectiu principal   
ASSESSORAR, INFORMAR i ORIENTAR en el procés de 
recerca de feina mitjançant una atenció personalitzada.  
Des de l’ASSOC treballem amb la XARXA XALOC (Xarxa 
Local d’Ocupació) de Diputació de Barcelona, que et per-
metrà arribar a ofertes dels diferents Serveis Locals d’Ocu-
pació.  
  

FORMACIÓ: 

Des de la Fundació Paco Puerto gestionem: 
Formació Ocupacional Adreçada als treballadors i treba-
lladores en situació d’atur que té com a finalitat millorar 
l’ocupabilitat. 
 

 
Formació professional Contínua:  
Adreçada a treballadors i treballadores en actiu i en situa-
ció d’atur i que té per objectiu la formació permanent i el 
reciclatge. 
 

 RECURSOS ASSOC: 
 

• Orientació individualitzada 
• Informació de cursos 
• Sessions grupals 
• Informació recursos del territori 
• Prospecció d’empreses 
• Gestió d’ofertes 
• Borsa de treball 
• Club de la feina 
• Informació sistema de qualificacions professionals i l’acr-
editació de la teva experiència professional  
  
 
ASSOC Vallès Oriental :Camí de Can Bassa, 10 -12.  
Pla de Palou ,Granollers  938709152  
 


