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editorial

Defensem les nostres pensions.

23F : VAM SORTIR AL CARRER
Allà hi érem nosaltres. El 23 de Febrer, la Unió Intercomarcal del Vallès
Oriental—Maresme també va sortir al
carrer per a dir que amb el nostre futur no s’hi juga.
Darrera la pancarta : “NO
VOLEM RETALLADES
DELS
NOSTRES
DRETS, VOLEM SOLUCIONS JA!” el Secretariat de la Unió amb els
Secretaris Generals del
sindicats del territori vam
manifestar-nos per la
defensa del sistema públic de pensions i en contra de la continua retallada dels drets socials.
Amb ells, un munt de
companys i companyes de tots els
sectors i sensibilitats del nostre territori.
En una situació de crisi en la que tothom tenim la percepció inequívoca de
la seva cruesa, al nostre Intercomarcal, amb un teixit productiu de gran
pes industrial, sabem que encara ho
és més, perquè ho patim. Per aquest
motiu, la Unió pren la cita del 23F
com una fita no només en defensa
dels drets socials sinó en la lluita contra la crisi.

Els nostres treballadors i treballadores reclamàvem una resposta contundent.
CCOO vàrem prendre consciència
que havíem de posar-nos en marxa
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davant a la convocatòria i, com un sol
home, tancar files i sortir plegats al
carrer.
Uns quants són els elements a destacar de la nostra participació en la
manifestació: La Unió vam tenir iden-

titat pròpia, érem “els del Vallès
Oriental — Maresme”. A més, vam
ser un dels grups més nombrosos del
que s’hi van poder veure. I, per últim,
i el més important, vam sumar en la
gran marea humana de treballadors i
treballadores disposats a no rendirse, a no claudicar.
Ens hem de felicitar per la nostra actitud i la nostra resposta.
Va ser el sentit de la responsabilitat
qui ens va moure a sortir al carrer per
a treballar en la construcció del moviment i la consciència social. La
nostra combativitat, el nostre
esperit de lluita ha quedat demostrat un cop més.
Però, malauradament, sabem
que les mobilitzacions només
acaben de començar. La lluita
continua, als centres de treballs,
al sindicat, al carrer.
Haurem de tornar a respondre
cada cop que sigui necessari.
Haurem de tornar a sortir massivament per a que quedi clar que
amb CCOO no s’hi juga.
Com deia un company mentre avançàvem: la lluita és el camí, la unitat, el
mitjà, la defensa dels drets socials i la
sortida de la crisi, l’objectiu.

La jubilació ha passat a primer pla
de l’actualitat i convé, sense esgotar
el tema, deixar tres o quatre coses
molt clares per afrontar el debat que
de ben segur hi haurà o, més ben
dit, que ja ha començat.
Una primera evidència: hi ha un progressiu envelliment de la població
que farà que es generi un nombre
creixent de pensions així com una
quantia mitjana més elevada i durant
més anys, pel positiu increment de
l’esperança de vida. També hi ha
una altra certesa, que l’edat de jubilació, de manera efectiva, es va endarrerint. Hem passat dels 62’5 a
63’8 anys en el conjunt del sistema,
de manera que s’apropa a l’edat
legal d’accés a la jubilació, els 65
anys.
Cal saber que la situació financera
del sistema és positiva. L’any 2008
l’excedent va ser de 8.000 milions
d’euros, i el de 2009 ha superat
aquesta quantitat. Cal afegir que el
fons de reserva de la Seguretat Social ja supera els 60.000 milions
d’euros, i arribarà molt probablement
als 62.000 milions.
Convé recordar que CCOO és
l’única organització que ha signat
tots els acords del “Pacto de Toledo”. La responsabilitat i la coherència que sempre hem tingut ens dóna
tota l’autoritat per mostrar la nostra
disconformitat en l’endarreriment de
l’edat legal de jubilació que vol el
Govern. És una mesura innecessària i injusta.
Perquè el que cal és continuar amb
el procés de separació de les fonts,
incrementar el salari mínim interprofessional, augmentar les bases mínimes de cotització.
El sindicat sempre ha defensat que
el nostre sistema de pensions és un
dels pilars bàsics de la societat del
benestar i l’expressió de la solidaritat
intergeneracional. CCOO sempre hi
estarem a favor en millorar i enfortir
el sistema de pensions. Ara bé; si
pretenen debilitar-lo i empitjorar-lo,
ens hi tindran aferrissadament en
contra.
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més ...

LA MANIFESTACIÓ DEL 23F

INDÚSTRIA
SHOWA:
Els treballadors i treballadores de SHOWA, després
dels dies de vaga qu van protagonitzar, estan a
l’espera del resultat de les negociacions amb la direcció de l’empresa.
Davant l’amenaça de tancament de la planta a Martorelles, també s’estan fent gestions per demanar la mediació de
l’Administració en el conflicte.
No es descarten més dies de
vaga si no hi ha canvis en la
negociació.
FICOSA:
Suspensió temporal de contractes a 324 treballadors
del departament d’R+D durant un període de 21 a 35
dies.
ENSENYAMENT:
El Sindicat d’Ensenyament ha programat dues xerrades—debat sobre el Projecte de Decret d’Autonomia
de Centres.
Les xerrades es faran durant el mes de març. El 10 de
març a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, 18:00h,
i el dia 15 a Granollers, a la sala d’actes de CCOO, a
les 17:30h.
Participaran:
Montse Ros, Secretaria General de la Federació.
Ramon Plandiura, Advocat i Professor de l’UPF.
Cal confirmar Assistència

FITEQA
DOGI:
La direcció de l’empresa tèxtil DOGI d’ El Masnou, ha
anunciat la intenció de presentar un nou ERO.
L’expedient proposat és de 50 dies i afectaria principalment als treballadors i treballadores de producció.
DOGI està actualment sota Concurs de Creditors i, per
tant, serà el Jutge que el porta haurà d’autoritzar a
l’empresa la presentació de l’ERO. Hores d’ara,
aquesta redacció encara no ha rebut cap concreció
més.
ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES DE
FITEQA A MATARÓ
Dimecres 24 el Sindicat Intercomarcal de FITEQA, va
convocar una assemblea informativa per explicar als
delegats i delegades presents el Conveni per a la Industria Química.
L’Assemblea es va celebrar al Centre Cívic del Pla
d’en Boet, a Mataró, i van assistir més de 150 treballadors i treballadores del sector.

CCOO de Catalunya varem convocar, amb UGT, manifestacions (a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa) el dimarts 23 de febrer per protestar per una de les mesures aprovades pel Consell de Ministres del Govern espanyol el divendres 29 de gener: la d'endarrerir l'edat legal de jubilació als 67
anys.
La Unió Intercomarcal vam editar uns
materials per a fer-los arribar a la població del nostre territori. A partir del dilluns
15 de febrer, aquest va ser repartit en
diferents polígons industrials i centres de
treball.
Així mateix varem repartir la informació
en una campanya duta a terme, entre
les 8 i les 9, del matí a les estacions de
tren, de Mataró, Montmeló, Granollers
Centre i Granollers Canovelles.
ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES DEL SINDICAT
D'INDÚSTRIA DE CCOO VALLÈS ORIENTAL - MARESME
Dilluns 22 de febrer, el Sindicat d'Indústria del Vallès Oriental –
Maresme va celebrar una assemblea de delegats i delegades a
l’IES Antoni Comella, de Granollers.
A l'assemblea es va poder comptar amb la presència de Javier
Pacheco, Secretari General de la Federació d'Indústria de
CCOO Catalunya amb l’assistència de gairebé 300 representants de CCOO.
Els dos eixos
principals de
l’Assemblea van estar el bloqueig de la negociació del conveni i la crida als treballadors i
treballadores de la indústria a
participar en la manifestació del
dia 23 de febrer, per protestar
contra la proposta del Consell
de Ministres d'endarrerir l'edat
de jubilació als 67 anys.
ACAMPADA A LA PLAÇA SANT JAUME PEL
CONVENI DE NETEJA D’EDIFICIS I LOCALS
La Federació d’Activitats Diverses ha organitzat una acampada
reivindicativa els propers dies 5, 6,7 i 8 de març ,a la Plaça
Sant Jaume de Barcelona.
La darrera reunió de la Comissió Negociadora del Conveni del
sector de la neteja d'edificis i locals es va tancar amb un resultat negatiu. Sorprenentment, la patronal del sector no va presentar cap proposta davant la plataforma de reivindicacions
que proposem CCOO i UGT.
El passat mes d'octubre, CCOO va impulsar una campanya a
favor de la millora de les condicions
laborals en el sector sota el lema:
"Netegem els salaris baixos i la precarietat del nostre sector!".
Pots descarregar-te el videoclip de
la campanya des de la web de la
Unió. Aquest videoclip ha estat una
iniciativa de M. Carmen Moya, Secretaria General d’Activitats Diverses
al Vallès Oriental — Maresme.

Informació obrera

març 2010

2

Visita al Parlament Europeu ( Brussel·les)
d’una delegació de sindicalistes de CCOO
Una delegació de sindicalistes de CCOO convidada pel
parlamentari europeu Raül Romeva (ICV-EUiA) va visitar
el Parlament Europeu. La visita és va produir els passats
2 i 3 de febrer i ens ha permés conèixer el funcionament i
mecanismes
habituals en el
dia a dia del
Parlament.
Es van fer dos
reunions
de
treball amb en
Raül Romera i
d’altres parlamentaris Europeus
del
Grup Verds—
ALE.

La delegació també va aprofitat per conèixer l'edifici sindical de la CES. Allà es van mantenir reunions amb els
companys confederals destinats. Van ser rebuts pel secretari d'Organització de la CES.
La experiència, molt il·lustrativa del que representa el Sindicalisme Europeu, va permetre copsar les seves virtuts i
les seves dificultats per coordinar accions a nivell Europeu, per les grans diferencies culturals, històriques, socials etc dels països de la UE. Es va remarcar el gran concepte que a la CES es té d’Espanya desprès de la gran
manifestació de Madrid, el maig passat.
A la delegació, la Unió Intercomarcal va estar representada per la secretaria d'Organització, Emilia Macias, i el Secretari General de la Unió Ovidi Huertas.

Entrada principal Parlament Europeu

Segons paraules d'Ovidi Huertas, "el viatge ha estat molt
profitós, ja que aquí es veu d’una manera molt diferent la
Unió i allà se sent d'una altra manera la construcció de
l'Europa que tots volem i necessitem".

CCOO entrega els diners recaptats amb la loteria de Nadal per Nicaragua
La companya Ericka Garcia Narváez, advocada i jutgessa penal, està realitzant la coordinació de tots els projectes que com a organització tenim a Nicaragua i ha visitat la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme de
CCOO.
Ha estat a Granollers el 4 de febrer, i es va aprofitar la seva estada per fer
reunions de coordinació amb els diferents ajuntaments amb els quals tenim
projectes, com Granollers i Montornès, per posar alguns exemples.
Durant la seva visita a la seu de la Unió s'ha realitzat un acte simbòlic de
lliurament de les aportacions per a les beques d'estudi per a dones sindicalistes del 2010. Cada any la Unió participa en un projecte que consisteix a
becar dones de Nicaragua perquè cursin estudis de legislació laboral. A l'acte hi han participat Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió, Joseba
Mendizabal, responsable de Pau i Solidaritat al nostre territori i responsable
de Cooperació, i l'esmentada Ericka Garcia Narváez

CCOO va participar a la Fira GUIA'T
FIRA GUIA'T s'ha celebrat a Granollers (al recinte de Roca Umbert) els dies 18 i 19 de febrer.
CCOO Vallès Oriental -Maresme ha estat present a través
d'un punt d'assessorament laboral, amb la presència dels
nostres orientadors. També es va explicar l'activitat sindical que desenvolupem a CCOO, i l'oferta formativa que el
CEPROM—Fundació Paco Puerto té a la comarca.

Aquesta Fira
ha estat impulsada per
la
Xarxa
Transició
Escola Treball
(Xarxa
TET) del Vallès Oriental
formada per
20
entitats
relacionades
amb el món
laboral i formatiu entre la quals hi figura CCOO .
El projecte vetlla per millorar els processos d'inserció laboral de les persones joves de la comarca i des de fa
temps està treballant per fer viable aquesta fira.
Durant la Fira van passar per l’estand de CCOO més de
30 centres educatius.
En l'acte d'inauguració va assistir Ovidi Huertas, Secretari
General i els membres del Secretariat de la Unió, Jaume
Roig i Núria Anglés. També van estar presents representants de la Fundació Paco Puerto al nostre territori.
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CURSOS A PARTIR DE PRIMAVERA 2010
ADREÇATS A TREBALLADORS
EN ACTIU i ATURATS
Subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya de la Generalitat i el Fons Social Europeu

Electricitat industrial
Automatismes elèctrics
Autòmats programables
Pneumàtica
Electropneumàtica
Soldadura (diversos nivells)
Màquines i eines
Control Numèric
Disseny Cad
Anglès
Iniciació a l’ofimàtica (Office)
Internet
Català C
Català Bàsic

70 h.
70 h.
65 h.
70 h.
70 h.
90 h.
70 h.
80 h.
70 h.
45 h.
40 h.
30 h.
120 h.
120 h.

INSCRIPCIONS OBERTES:
Imprescindible per a cada inscripció portar: fotocòpia
del DNI i de la targeta de demanda de l’OTG, si estàs
aturat.
Per a més informació d’altres cursos i/o convocatòries
podeu adreçar-vos a:
CEPROM-CCOO Granollers,
Camí de Can Bassa, 10-12 (PI Pla de Palou) Granollers.
Telèfon: 938709152
Horari:
De dilluns a dijous de 09:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:30

Bases a: www.ccoo.cat/vorientalmaresme
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