
Sota el lema “Un nou model productiu 
per sortir reforçats de la crisi”, els 
passats dies 27 i 28 de maig es va cele-
brar a Pineda de Mar la II Escola de Pri-
mavera, immersos en plena crisi econò-
mica i 
en ple 
d e b a t 
de com 
hem de 
s o r t i r -
ne.  
 
Des de 
C C O O 
d e f e n -
s e m 
que s'han de prendre mesures per refor-
mar el nostre model productiu de tal ma-
nera que donem un pas a mitjà termini 
perquè les nostres empreses siguin més 
competitives, més sostenibles energèti-
cament, etc. En el transcurs de l’Escola 
es va poder parlar de quins canvis són 
necessaris dins les empreses, a l'orga-
nització del treball, etc.  
 
Al mateix temps, es va reflexionar sobre 
la necessitat de més formació per als 
treballadors i les treballadores; formació 
de qualitat que ens tregui del pou on 
estem ficats, al capdavant del fracàs 
escolar de la UE. Aquests darrers anys 
s'han fet milions d'hores de formació, 
però que no han servit, en general, per 
tenir uns treballadors i treballadores més 
qualificats.  
 
Moltes d'aquestes hores s'han fet d'una 
manera desarrelada de les necessitats 
reals de les empreses i sense cap mo-
del estratègic. També  hi ha hagut molta 
"especulació formativa". A CCOO estem 
convençuts que una formació de qualitat 
permetrà accedir a llocs de treball més 
qualificats i millor retribuïts i, així, co-
mençar a crear un altre model de país 
radicalment diferent del que tenim. Un 
país fracassat construït sobre els pilars 
de la precarietat, l'especulació, les bai-
xes qualificacions, els baixos salaris i els 
guanys fàcils i ràpids. 
 

Per aprofundir en aquestes reflexions es 
va obrir la participació a representants 
del món empresarial, de l’ Administració 
i del sindicat.  
 

Entre d’altres van participar: Juanma 
Tapia (Responsable de Negociació 
Col·lectiva de la CONC), Salvador 
Álvarez, Director General de Relaci-
ons Laborals de la Generalitat de 
Catalunya, Javier Ibars ,Director del 
Departament de Relacions Laborals 
i Assumptes Socials de Foment del 
Treball, Josep Hallado, Director Ge-
neral de Realacions Laborals de 
PIMEC, Aurora Huerga, Secretària 
de Política Territorial de la CONC, 

Salvador Milà, Diputat per IC-V EUiA al 
Parlament de Catalunya i ex Conseller 
de Medi Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya i Alicia Romero, 
Regidora de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Susana Buendía, directora de l’Escola i 
Responsable de Formació de CCOO 
Vallès Oriental –Maresme ha valorar 

molt positivament els resultats de l’Esco-
la, destacant especialment la qualitat 
dels ponents, l’aprofundiment en el de-
bat i l’assistència dels participants. 
 
Podeu veure les fotografies a la web de  
la Unió, pestanya Galeria d’Imatges, Nº 
35. 
 
http://www.ccoo.cat/vorientalmaresme/
a s p n e t / g a l e r i a . a s p x ?
contexto=vorientalmaresme 
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8 de juny,  
vaga del sector públic  

 
―Quan els treballadors fan va-
ga, no és que no vulguin tre-
ballar, sinó que volen fer-ho 
en millors condicions‖.  
 
Aquesta frase d’en Francesc 
Layret pren tot el sentit davant 
la vaga que hem convocat en el 
sector públic.  
 
Els treballadors i treballadores 
del sector de serveis als ciuta-
dans tenen una responsabilitat: 
defensar els seus salaris, cosa 
ben legítima. Però encara tenen 
una segona responsabilitat, la 
defensa d’aquests serveis: edu-
cació, sanitat, serveis socials, 
universitats, administració i un 
llarg etcètera.  
 
El Govern de l’Estat no és cons-
cient que amb les seves decisi-
ons ha vulnerat un dret fona-
mental, recollit en la Constitució: 
el dret a la negociació 
col·lectiva.  
 
Aquest dret és bàsic per a la 
gent treballadora i defensar-lo, 
una raó més per la qual lluitar el 
dia 8 de juny. I encara hi ha un 
quart motiu per fer vaga: la de-
fensa de la dignitat i la professi-
onalitat de les persones que 
treballen a les administracions i 
a les empreses públiques.  
 
Dignitat i professionalitat que un 
dia rere altre es qüestiona en 
els mitjans de comunicació, i 
alimenta l’opinió que el sector 
públic és una càrrega i no la 
base ferma on se sustenta la 
nostra societat del benestar.  
 
El més trist és, així ho sembla, 
que al Govern de l’Estat, als 
governs, ja els va bé així.  

1 

editorial 
II Escola de primavera 
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INDÚSTRIA 

COPERFIL.  
La plantilla de Coperfil Group es mobilitza per exigir 
el pagament de les nòmines pendents i un pla de 
viabilitat a la greu situació que pateixen. 
La representació de la plantilla de Coperfil Group 
(Vallgorguina) va acordar convocar una mobilització 
per exigir a la direcció de l'empresa que els pagui 
les tres nòmines que encara no han cobrat, i per 
protestar davant l'anunci que ha fet l'empresa de 
presentar un ERO per acomiadar uns 100 treballa-
dors.  
El passat divendres 7 de maig, van fer una concen-
tració a les portes de la fàbrica , en la qual també 
estaven cridades a participar les plantilles de les 
empreses satèl·lits del grup. Coperfil Group té una 
plantilla de 175 treballadors i treballadores, i pertany 
al sector de béns d'equip industrials.  
A hores d’ara encara s’està negociant la sortida de 
uns 85 treballadors i treballadores i el pla de paga-
ments. Sembla que l’acord està a prop però si no es 
signa en breu no es descarten més mobilitzacions. 
 

CONSTRUCCIÓ 

VAGA A LEVESTA. Un cop més  els treballadors i 
treballadores de LEVESTA estant patint un atac de 
l'empresa, que tot i trobar-se en un expedient de 
suspensió, que per cert la direcció de l'empresa ha 
incomplert en tot els seus termes, s'enfronten a 19 
acomiadaments més, deixant la plantilla en només 
23 persones. LEVESTA, només té personal de pro-
ducció, i en el mateix recinte hi ha LEVESTA CO-
MERCIAL amb personal de direcció, finances , ad-
ministració i comercial .  

L'empresa pretén deixar el màxim nombre de llocs 
de treball a la comercial i fer desaparèixer la meitat 
dels llocs de producció per a forçar, així, l'externalit-
zació davant l'entrada de comandes.  Després de 
molts intents en la negociació i davant la impossibili-
tat d'acord, els treballadors s'han vist obligats a con-
vocar varis dies de vaga. En aquest moments la si-
tuació continua bloquejada.  
 
 

El passat 17 de maig ens va deixar el 
nostre company Jose Antonio Muñoz 
Poza.  
Afiliat a CCOO des dels inicis,  va ser 
el president del Comité de Figueras 
Internacional Seating i sempre ha 
estat un actiu permanent del nostre 
sindicat. 
 

AADD 
 

ELECCIONS SINDICALS EN ISS 
 

El passat dijous dia 27 de maig es van celebrar 
Eleccions Sindicals a l’empresa de serveis ISS. ISS 
amb més de 4000 treballadors i treballadores a la 
província de Barcelona es de les més importants del 
sector serveis i on la nostra companya Mari Carmen 
Moya Secretaria General de Activitats Diverses al 
Vallès Oriental—Maresme és la presidenta del Co-
mitè d’Empresa. El resultat ha estat CCOO 19 dele-
gats, UGT 6, CGT 2. El resultat fa quatre anys va 
ser: CCOO 18, UGT 8, CGT 1. 

CCOO  VALLÈS ORIENTAL—MARESME,  DONA SUPORT 
A LA VAGA DEL DIA 8 CONTRA LES MESURES ANUNCI-

ADES PEL GOVERN CENTRAL, I L’ATAC ALS DRETS 
SOCIALS  

 

El dilluns dia 30 de maig a les 12.00, es va fer una roda de premsa 
conjunta entre CCOO i UGT al territori per explicar els motius que 
han portat a la convocatòria de vaga  del sector públic. 
A la roda de premsa van intervenir el Secretari General de CCOO 
Vallès Oriental - Maresme, Ovidi Huertas, i el Secretari General del 

Sindicat Territorial de Serveis a la Ciutada-
nia, Antoni Cubel., així com els seus ho-
mòlegs d’UGT. 
Durant aquesta roda de premsa , a banda 
d’analitzar els motius que han portat a 
aquesta convocatòria, es va fer una crida a 
la participació dels treballadors i treballa-
dores del sector públic, i es va demanar 
suport al conjunt de la ciutadania. 

més ... 
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PRIMAVERA AL BOSC DE CCOO 
 
Tal com ens vam comprometre en el nostre 2n Congrés, per mitigar 
en la mesura possible les emissions de CO2 que es poguessin ge-
nerar com a conseqüència dels moviments que els delegats i dele-
gades al mateix haguessin de realitzar, es va plantar el bosc de 
CCOO al terme municipal de Montornès del Vallès. En l'actualitat 
podem dir que gairebé tots els arbres i arbustos que es van plantar 
han arrelat de forma satisfactòria, com mostren les imatges preses 
a finals d'abril de 2010. 
 
Tot plegat, gràcies al 
treball dels companys 
de CCOO, de la funda-
ció + ARBOLES I amb 
la col·laboració de l'A-
juntament de Montor-
nès. 
  
Seguirem treballant, 
conjuntament amb l’A-
juntament, per garantir 
que el manteniment i la 
neteja del bosc es faci 
d’una manera més regular perquè la imatge del nostre bosc sigui la 
desitjada. 

 LA HISTÒRIA INTERMINABLE DE LA PASSERA DE 
CAN BUSCARONS ARRIBA AL SEU FINAL. 

 

Les ultimes setmanes des de la Secretaria General de la Unió s’han 
intensificat els contactes a múltiples bandes per impulsar d’una vega-
da per totes la construcció de la passera que ha de connectar el polí-
gon de Can Buscarons ( Montornès) amb l’estació de Montmeló. 
S’han fet reunions amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament de Montor-
nès, el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besos i, final-
ment, amb l’Ajuntament de Montmeló. 
 

Ara sí, podem afirmar que abans d’acabar l’any la construcció de la 
passera serà una realitat, tal i com ens ha confirmat oficialment l’Al- 
calde de Montmeló, Antoni Guil. La construcció està finançada per la 
ATLL i executada per Montmeló. Aquest era un compromís del Con-
grés de la Unió per garantir la seguretat dels treballadors en els seus 
desplaçament a la feina. 
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CCOO Vallès Oriental - Maresme participa en 
la Fira de l'Ascensió de Granollers  

 
Els passats dies 13, 14, 15 i 16 de maig es va celebrar a 
Granollers la Festa de l'Ascensió i, en concret, la tradicio-
nal Fira. L'any passat, va ser la primera vegada que la 
Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CCOO 
hi va participar, i, com a resultat de la valoració dels re-
sultats, enguany vam  tornar a ser-hi presents.   
 
A l'estand  s'hi podia  trobar informació de les diferents 
activitats i serveis que realitza el nostre sindicat. La inau-
guració va ser el dijous a les 18,30, i van assistir nombro-
sos representant del sindicats comarcals del nostre terri-
tori, i la pràctica totalitat del Secretariat de la Unió.  
 

En el trans-
curs de l’acte 
van visitar el 
nostre es-
tand, l’alcalde 
de Granollers 
Josep Mayo-
ral i la Conse-
llera de justí-
cia  Montser-
rat Tura.  
Tot i que la 
situació me-
teo ro lòg ica 

va impedir 
l ’ass istè-
ncia dels 
visitants a 
la Fira en 
a l g u n s 
moments 
del cap de 
setmana, 
O v i d i 
H u e r t a s 
va valorar 
molt posi-
t i va m e n t 
la participació del sindicat ja que ens ha permès arribar a 
gran quantitat de ciutadans, explicant les nostres tasques 
i oferint els nostres serveis.  
Es calcula que van arribar a passar per la Fira més de 
10.000 persones, i molts d’ells es van atansar al nostre 
estand sol·licitant informació.  
 
Actes com aquest permeten al sindicat, apropar-se a 
col·lectius que d’altra manera no vindríem al sindicat i 
mostrar la imatge d’utilitat als treballadors que a vegades 
costa tant de transmetre.  
 
Des de la Secretaria d’Organització, volem agrair la parti-
cipació de tots aquells que han fet possible que en tot  
moment  és pogués donar assessorament i servei als 
visitants. 

Reunida la Comissió Executiva de la Unió Intercomarcal 
de CCOO del Vallès Oriental Maresme per valorar "el pla 
d'ajust" presentat per en Zapatero en seu parlamentària i 
aprovat ahir 20 de maig, al Consell de Ministres, acorda 
fer pública la següent resolució:  
 
1 .- CCOO reiterem la denúncia del pla d'ajust per la seva 
inviabilitat, per cedir a la pressió dels mercats financers i 
perquè dona un cop dur a pensionistes, empleats públics, 
persones dependents i aturats.  
 
CCOO creiem, a més, que el pla d'ajust del Govern vulne-
ra aspectes fonamentals del diàleg social i de l'activitat 
parlamentària, en anul·lar acords i decisions de gran 
transcendència. D'una banda, es dilapiden 15 anys de 
consens parlamentari per garantir el sistema públic de 
pensions a través del Pacte de Toledo, i d'altra, es posa 
en qüestió la viabilitat del diàleg social i els acords, alguns 
recents com el d'empleats públics, passen a convertir-se 
en paper mullat.  
 
Al mateix temps, actuar així en la funció pública pot influir 
negativament en la negociació col·lectiva privada. 
 
2 .- CCOO recordem que hi ha una altra manera d'abor-
dar la sortida de la crisi:  
 
- Pacte d'Estat per l'economia i l'ocupació i la cohesió so-
cial  
- Reforma del sistema financer  

- Fiscalitat progressiva i recuperar alguns impostos elimi-
nats 
- Una decidida lluita contra el frau fiscal i l'economia sub-
mergida  
- Una política industrial, energètica i educativa que doti al 
nostre país de possibilitats de  sortir de la crisi garantint 
un canvi en el patró de creixement sobre una àmplia co-
hesió social.  
 
En definitiva, apostem per un esforç compartit, tenint pre-
sent que les treballadores i treballadors d'aquest país ja 
ho estan fent en forma de destrucció d'ocupació i d'acords 
de moderació salarial.  
 
3 .- Per això, CCOO exigim al Govern que no apliqui el 
pla d'ajust i negociï i acordi, en l'àmbit polític i social, un 
paquet equilibrat de mesures més d'acord a les necessi-
tats del país.  
 
4 .- Exigim, també, al Govern de la Generalitat de Catalu-
nya que no copiï de manera seguidista les mesures de 
Zapatero. Que negociï amb els partits i agents socials 
l'aplicació a Catalunya l’ajust del dèficit públic amb criteris 
de justícia social.  
 
5 .- Aquesta Comissió Executiva assumeix la necessitat 
d'una àmplia i sostinguda mobilització al carrer i les em-
preses, a més de donar suport plenament a la vaga gene-
ral dels empleats públics convocada per al 8 de juny.  

Resolució de la Comissió Executiva  
Vallès Oriental—Maresme 

21 maig 2010   
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DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
ORDRE TRE/309/2010, d'11 de maig,  
festes laborals per a l'any 2011. 
 
1 de gener (Cap d’Any). 
6 de gener (Reis). 
22 d’abril (Divendres Sant). 
25 d’abril (dilluns de Pasqua Florida). 
13 de juny (dilluns de Pasqua Granada). 
24 de juny (Sant Joan). 
15 d’agost (l’Assumpció). 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya). 
1 de novembre (Tots Sants). 
6 de desembre (Dia de la Constitució). 
8 de desembre (la Immaculada). 
26 de desembre (Sant Esteve). 

El passat dia 6 de maig, i emmarcat dins dels actes de la set-
mana cultural de l’1 de maig, es va celebrar a Mataró una 
conferència sobre la història de CCOO al Maresme des de la 
clandestinitat al segle XXI. 
 
L’acte titulat: ―Tenim passat, tenim futur‖, i organitzat per la 
Secretaria de cultura de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental
- Maresme de CCOO, es va fer a la sala d’actes de Can Pala-
uet de Mataró a les 18 hores i va estar conduit per Jesús Za-
patero. Hi van intervenir: Rosa Sans, directora de la Fundació 
Cipriano García, José Luis López Bulla, ex secretari general 
de la CONC, i Carmen Ortega Company, militant històrica de 
CCOO .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tots els participants a la conferència, van poder compartir 
experiències i vivències en un acte marcat per l’emoció. 

 

Mentre Rosa Sanz ens va parlar de la història de les CCOO 
des dels seus inicis, i els valors que la nostra organització ha 
transmès i continua transmetent als seus afiliats i afiliades i a 
la classe treballadora en general, López Bulla va connectar 
amb els assistents amb la seva particular manera d’explicar 
la seva - nostra història. La Carmen Ortega va fer un emotiu i 
sincer recorregut per totes les persones, companys i compa-
nyes del territori, algunes de les quals ja ens han deixat, però 
que van fer possible que les CCOO al Maresme  continuïn 
essent el referents de milers de treballadors i treballadores. 
A l’inici del acte, es va aprofitar per fer el lliurament dels pre-
mis del concurs de fotografia, que s’havia convocat en motiu 
del 1 de maig, i sota el lema: ―Plantem cara a la crisis‖. Victo-
ria Geijo, responsable de cultura de CCOO Vallès Oriental - 
Maresme, i Ovidi Huertas, Secretari General van ser els en-
carregats d’entregar els xecs als guanyadors. Us recordem 
que encara podeu veure totes les fotografies que van partici-
par al concurs, al local de la Unió de Granollers.  

ACTE DE RECUPERACIÓ DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE CCOO DEL MARESME  
I ENTREGA DE PREMIS DEL IV CONCURS DE FOTOGRAFÍA 


