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Durant molts mesos l’hem aplicat 

exercitant el nostre binomi 

negociació/mobilització amb una fita 

cabdal: la reeixida vaga del 29-S. Sense 

ella, sense els milions de treballadors i 

treballadores que la vam secundar no 

hauríem avançat, no hauríem 

aconseguit arrencar l’acord al Govern i 

a la patronal. El 2 de febrer passat les 

CCOO juntament amb UGT, CEOE, 

CEPYME i el Govern de l’Estat vam 

subscriure l’Acord social i econòmic per 

al creixement, l’ocupació i la garantia de 

les pensions. Vam subscriure un acord 

global, un pacte que vol impulsar plans 

de xoc contra l’atur juvenil i a favor de 

les persones desocupades des de fa 

molt temps, que vol impulsar polítiques 

industrials i per a la innovació, que 

comença a recuperar l’acord de la 

funció pública, que encamina una 

reforma equilibrada i modernitzadora de 

la negociació col•lectiva. Així mateix, 

vam acordar garanties per al sistema de 

pensions, per a la nostra caixa, la de 

tots els treballadors i treballadores. 

Un acord que parla de jubilació 

flexible

Un acord que cal explicar bé, que parla 

de jubilació flexible, de contributivitat al 

sistema, de mesures correctores i, 

sobretot, que recupera els consensos i 

la garantia del sistema públic, de 

repartiment, universal, solidari.

Hi ha grans interessos frenats en 

contra, corresponents a aquells i 

aquelles que xalarien amb la resignació 

general i la nostra baixa autoestima. No 

en tenim, d’això, a CCOO del Baix 

Llobregat; no en tenim, d’això, al 

conjunt de la nostra organització de 

classe. Hem de sortir a explicar-ho bé, 

als centres de treball i a la societat. 

Aquest acord és bo per als treballadors 

i treballadores. Són els nostres drets, és 

l’ocupació, és la lluita contra l’atur, és el 

futur. 

CONTINUEN ELS BONS 

RESULTATS 

ELECTORALS

CCOO, SOM LA GARANTIA!

Asistentes Escolares, Mecaplast, 

Akzo Nobel, Dallant o Siemens 

són només alguns dels exemples 

dels bons resultats electorals que 

les candidatures de CCOO estan 

obtenint. En tot cas, és 

significatiu que un sindicat de 

classe com CCOO hagi estat 

capaç de guanyar al mateix mes 

les eleccions sindicals a una 

empresa tradicional de la 

indústria a la nostra comarca 

com Siemens, on CCOO ha 

obtingut 13 representants envers 

9 de l’altre sindicat, i a una 

empresa com Asistentes 

Escolares, emmarcada dins del 

sector del lleure educatiu i 

cultural, on CCOO ha obtingut 

els 17 representants que 

s’escollien.

La comarca del Baix Llobregat ha 

canviat durant aquests anys, les 

activitats empresarials també, 

però hi ha una cosa que es 

manté igual: CCOO és la primera 

força sindical. I això és el fruit del 

treball i l’esforç de moltes 

persones, les que es presenten a 

les candidatures, les persones 

que les voten, les persones que 

assessoren… En definitiva és el 

fruit del treball i l’esforç de tots i 

totes nosaltres.

Ser de CCOO és complicat. Sindicalisme seriós, rigorós, 

responsable, enganxat al terreny i a la realitat que 

l’envolta, en moments durs. El portem al codi genètic, el 

posem en pràctica dia a dia.
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CCOO presenta la seva "GUIA DE RECURSOS 

PER LA OCUPACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT"

CCOO del Baix Llobregat i la 

Fundació Paco Puerto van 

presentar en una roda de 

premsa la Guia de recursos per 

l’ocupació del Baix Llobregat. 

Aquesta guia neix de la feina de 

la Fundació Paco Puerto al Baix 

Llobregat en l’assessorament a 

persones desocupades. La guia 

està dirigida a la població del 

Baix Llobregat i rodalies que es 

troba en un procés de recerca o 

millora d’ocupació. 

Si busques formació, orientació i 

assessorament laboral aquesta 

guia serà molt útil per a tu. La 

guia de recursos per l’ocupació 

posa a l’abast de tothom, entre 

altres informacions, el següent: 

centres de formació, centres 

d’orientació i assessorament 

laboral, recursos per a 

col•lectius específics i eines i 

canals per a la recerca de feina. 

Es pot accedir a la guia en 

format web a través de la nostra 

pàgina 

(www.ccoo.cat/baixllobregat). La 

guia serà també una eina molt 

útil per al servei 

d’assessorament per a 

l’ocupació de CCOO del Baix 

Llobregat. Si voleu més 

informació podeu trucar al 93 

377 92 92 i demanar per aquest 

servei.

Obert el termini de presentació d'obres al premi 

COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC

La capacitat mobilitzadora de 

CCOO va quedar ben clara a 

la vaga del 29 de setembre. 

L’èxit de la convocatòria de la 

vaga general ha estat l’eina 

que ha propiciat el canvi 

d’actitud del govern davant la 

reforma de pensions. L’èxit de 

la vaga general ha donat força 

als negociadors i negociadores 

de CCOO per arribar a un 

acord amb el govern que res 

te a veure amb la proposta 

inicial de reforma. CCOO ha 

negociat sempre amb la 

mateixa proposta i la mateixa 

idea. La defensa del nostre 

sistema públic de pensions. 

No només la defensa de la 

possibilitat d’accedir a una 

jubilació, la defensa del nostre 

sistema actual de jubilació 

basat en la solidaritat 

intergeneracional i entre base. 

Un sistema que tingui present 

l’esforç individual a l’hora 

d’accedir a la pensió, però que 

a la vegada pugui compensar 

a les persones amb les rendes 

més baixes. Per que en cara 

que algú ens ho vulgui fer 

creure, no es lo mateix jubilar-

se de manera obligatòria als 

67 anys que obrir possibilitats 

per fer-ho als 63, als 65 o als 

67 o fins hi tot als 61 en alguns 

casos. Ara però cal continuar 

amb la bona feina en el cas de 

l’atur, cal que el govern posi en 

marxa mesures que possibilitin 

reduir les altíssimes taxes 

d’atur que estem patint.

Fins al dia 1 d’abril es poden presentar les obres al Premi Cohesió 

Social i Compromís Cívic. Cal recordar que aquest premi està 

dotat amb 3.000 euros i que l’acte de lliurament de premis és l’acte 

cultural central per a la celebració del Primer de Maig. Els treballs 

han de defensar valors com la igualtat d’oportunitats i la justícia 

social, el pensament crític, la convivència intercultural i el repte de 

la ciutadania social, la solidaritat, l’equilibri territorial, el 

desenvolupament sostenible o el compromís social, en general. 

Podeu consultar les bases del premi a la nova pàgina web de 

l’Aula de Formació Joan N. García-Nieto, a la qual s’accedeix a 

través de la pagina web de CCOO del Baix Llobregat 

(www.ccoo.cat/baixllobregat).
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"..com organització tenim la 

voluntat i la necessitat de ser 

més a prop dels treballadors i 

de l'empresa."

Què és l’FSC?

L’FSC és el resultat pràctic de 

dues reflexions del sindicat a 

escala estatal i de la CONC que 

té a veure, d’una banda, amb la 

voluntat d’agrupar tots aquells 

rams de la producció relacionats 

amb els drets dels ciutadans, 

vistos d’una manera àmplia i, 

sobretot, moderna, com el dret a 

la informació, a la mobilitat, a la 

comunicació, a la justícia, a la 

cultura, els drets socials en les 

noves tecnologies… D’altra 

banda, neix de la necessitat que 

té el sindicat d’agrupar rams de 

la producció que tenen punts en 

comú amb l’objectiu de ser més 

eficaços, és a dir, de ser més 

eficients amb els recursos del 

nostres afiliats.

Com ha estat l’experiència de 

crear una nova federació a 

CCOO?

Molt enriquidora, des del punt de 

vista personal, perquè implica 

acceptar un repte. Sobretot, 

però, està sent una experiència 

molt important per al conjunt de 

l’equip de treball i ha suposat per 

a tots un esforç individual de 

temps i de dedicació molt 

considerable. Crec que parlo per 

tots. Hem superat amb 

optimisme els problemes que 

comporta tota fusió.

Quina ha estat la teva 

trajectòria a CCOO?

La meva trajectòria a CCOO ha 

estat lligada durant molt de 

temps a la meva empresa, 

Iberia. Durant molts anys vaig 

tenir la responsabilitat de la 

secció sindical d’Iberia i, a causa 

d’aquesta responsabilitat, ens va 

tocar viure moments molt durs 

de treball i de conflictivitat fins al 

punt que vaig comprendre, 

arribat un moment, que la meva 

aportació, que la meva dedicació 

no era útil al sindicat en aquella 

empresa. I el resultat d’això va 

ser que em varen proposar una 

nova responsabilitat dins el 

sindicat comarcal en el que en 

aquell moment era l’FCT. En vaig 

ser el secretari general durant 

vuit anys, moment en què es 

produeix la fusió i neix l’FSC.

Quins creus que han de ser els 

reptes dels sectors de l’FSC al 

Baix Llobregat?

Abans de res, crec que és un 

repte dels mateixos sectors 

perquè atesa la gran diversitat 

d’aquests sectors cadascun 

tindrà reptes prou diferents. Ara 

bé, sí que és veritat que com a 

organització que té la voluntat i 

la necessitat de ser més a prop 

del treballadors i de l’empresa 

aquest seria el repte, al meu 

entendre, que és tranversal a 

tots i cadascun d’ells: la seva 

utilitat a la comarca.

I els del sindicat comarcal de 

l’FSC?

Això sí que hem pertoca de ple. 

No hi ha cap dubte que el repte 

més gran que ens hem imposat 

és ajudar amb el nostre esforç a 

guanyar una vegada més les 

eleccions sindicals a Catalunya i 

a Espanya, i no com una mesura 

retòrica sinó com un pla de 

treball concret. D’altra banda, i 

com a reptes més a mitjà 

termini, crec que hem 

d’aprofundir en la línea d’una 

organització més al servei dels 

afiliats i dels delegats. Hem 

d’aprofitar els avenços 

tecnològics per tenir tota 

l’organització informada de 

manera ràpida i eficient, però 

hem de saber mantenir la 

comunicació personal com el fet 

de qualitat que fa que les 

nostres decisions siguin més 

assenyades i preuades.
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La formació al llarg de tota la vida és un element 

clau en el desenvolupament professional del 

treballador i la treballadora. Aquesta formació és la 

que ens permet adaptar-nos a un món laboral com 

l’actual, situat en un procés de constant canvi i amb 

l’aparició permanent de noves professions lligades 

a nous sectors productius, a noves tasques (en els 

sectors i en les feines més tradicionals) així com a 

noves normatives legals, que ens obliguen a 

certificar que tenim una sèrie de coneixements i 

aptituds necessàries per dur a terme una tasca 

concreta.

La situació actual de crisi econòmica i la contínua 

destrucció de llocs de treball en diferents sectors 

productius, com la construcció i la indústria, molt 

presents a la nostra comarca, ens ha de fer veure la 

importància de la formació per lligar el nostre futur 

professional a altres sectors en els quals podem 

preveure una creació present o futura de llocs de 

treball: els anomenats nous jaciments d’ocupació.

Oferta formativa de qualitat

Pel que fa a l’oferta formativa professional per a 

treballadors i treballadores hi ha hagut unes 

modificacions legislatives d’accés que permeten 

que gairebé tots i totes ens puguem formar en les 

diferents ofertes formatives. Així, la formació 

professional ocupacional que fins fa uns anys 

estava reservada a persones en situació d’atur pot 

incorporar un percentatge de treballadors i 

treballadores en situació activa, sempre que es 

registrin a les oficines del Servei d’Ocupació de 

Catalunya com a demandants de millora 

d’ocupació. De la mateixa manera, els treballadors i 

treballadores en situació d’atur tenen accés als 

cursos de formació contínua sectorials (específics 

d’un sector laboral concret) o intersectorials (oberts 

a treballadors i treballadores de qualsevol sector).

La importància de la qualificació

Un altre punt molt important és el reconeixement 

oficial d’aquesta formació. Així, des de la Fundació 

Paco Puerto, el centre de formació del nostre 

sindicat, estem treballant amb diferents programes 

oficials, com ara el programa “Qualifica’t” de 

formació professional en sectors emergents. Aquest 

programa permet que persones en atur es formin i 

acreditin aquesta formació en diferents instituts de 

formació professional de la comarca, concretament 

en l’especialitat de control numèric i torn i fresa. Així 

mateix, treballem amb el Programa d’acreditació 

dels certificats de professionalitat, en aquest cas 

lligat al camp de les energies renovables, com el 

muntatge de plaques solars i fotovoltaiques. Un 

certificat de professionalitat configura un perfil 

professional entès com a conjunt de competències 

professionals identificable en el sistema productiu i 

reconegut i valorat en el mercat laboral. 

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació més concreta sobre les 

possibilitats i condicions d’accés de l’oferta 

formativa, pots dirigir-te al nostre sindicat o trucar al 

telèfon 93 377 92 92 i demanar pels nostres 

companys i companyes de la Fundació Paco Puerto.

La formació al llarg 

de tota la vida 
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