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Defensem el treball, lluitem per 
un Baix Llobregat amb futur i socialment just

Estem davant un any veritablement dur. Afrontem una realitat no

volguda ni construïda per la majoria social, però que patim i pati-

rem. És una trista realitat que coneixem i a partir d’això hem

d’actuar. Actuar per enfrontar-nos-hi amb un necessari –impres-

cindible- optimisme, i amb passió per la recerca del benestar

col·lectiu.

I ara, què? Ara és el moment de la política i, també, del sindica-

lisme. Ara, quan la situació econòmica canvia de signe i entrem

en crisi econòmica, CCOO considerem que els treballadors i les

treballadores no hem de pagar els costos d’un model de creixe-

ment econòmic que fa temps que denunciem per injust i inefi-

cient. Injust perquè el creixement no ha generat un repartiment

global de la riquesa més equitatiu, i perquè s’han mantingut

importants bosses de precarietat, baixos salaris i accidentalitat

laboral. Ineficient perquè el creixement s’ha basat en el sector de

la construcció, a partir de l’especulació immobiliària, els baixos

tipus d’interès i una important demanda familiar, que ara deixa

famílies i empreses amb endeutaments importants i que en el

seu moment no va posar les bases perquè la indústria s’adeqüés

a un mercat global on es requereix qualitat i innovació de pro-

ducte i processos.

NOU MODEL DE FINANÇAMENT

I ara, què? Ara cal reactivar l’economia productiva, crear ocupa-

ció i donar seguretat a les persones, augmentar la cohesió

social. Cal una política fiscal avançada, anticíclica i un nou

model de finançament ja, per a Catalunya i per als nostres ajun-

taments. Calen polítiques públiques expansives: és el moment

que el Govern català consensuï, en el marc de l’Acord estratègic,

un pla d’intervenció en l’economia catalana per al període 2009-

2011 ja, que inclogui des de les polítiques d’inversió directa en

economia fins a aquelles de suport a sectors productius amb

dificultats o a aquells que poden agafar el relleu. 

MILLORAR EL PODER ADQUISITIU

Cal, també, incentivar el consum responsable de les persones i les

famílies i mantenir una política salarial que permeti mantenir i

millorar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, espe-

cialment de les rendes més baixes. És radicalment necessari fer

front a les pràctiques empresarials oportunistes, millorar els ser-

veis públics d’ocupació i adequar les polítiques actives. Cal rebut-

jar els expedients de regulació d’ocupació injustificats, els que no

vagin acompanyats de plans empresarials de futur i de plans

socials per minimitzar el seu impacte. I evidentment, anant més

enllà, cal un pla per garantir el dret real a l’habitatge, la millora de

l’educació i de la formació, el foment de la recerca i de la innova-

ció, i recursos públics suficients per desenvolupar polítiques

socials bàsiques de cohesió.

Al Baix Llobregat els diagnòstics estan fets, i cal passar a l’acció.

Davant la situació real excepcional, cal actuar amb responsabilitat

política i sindical. És l’hora de la concertació social, d’estructurar

un futur millor que el que patim ara, aprofitant la visió de les erra-

des del passat. Confiem molt en nosaltres, els treballadors i treba-

lladores, i en la ciutadania del Baix Llobregat, i confiem que els

dirigents socials i polítics sabrem estar a l’alçada. 

Fem front a la crisi



José Ángel Arnal
Secretari d’Organització
Organització, Serveis,
Recursos, coordinació de
plans de treball del
Secretariat, coordinació i
planificació d’eleccions
sindicals, coordinació de
delegacions i zones.

Adelina Cobos
Secretària de
Compromís Territorial i
Salut Laboral
Salut Laboral, Immigració,
Nova Ciutadania, coordi-
nació CITE, coordinació de
la representació institu-
cional, Política Educativa,
Política Sanitària,
Cooperació i
Agermanaments.

Organització
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Nou Secretariat de la Unió Comarcal de CCOO
del Baix Llobregat

Després del 6è Congrés de la Unió Comarcal, CCOO del Baix Llobregat ja disposa del nou
Secretariat, que dirigirà les línies estratègiques del sindicat els propers quatre anys.

A l’Ajuntament del Prat de Llobregat s’ha

signat un protocol per al tractament de

casos d’alcoholisme. Aquest protocol, en

què participa la representació legal dels

treballadors/es des del moment de la

detecció, té com a finalitat “Establir les

pautes d'actuació per a la detecció, la

comunicació i la gestió de les situacions

en les quals el consum d'alcohol en la

població treballadora municipal pugui

afectar la seguretat i la salut de la planti-

lla”. Així mateix aprofundeix en la necessi-

tat d’enfocar l’alcoholisme des del tracta-

ment de la malaltia, i estableix els passos

a seguir des del moment de la detecció

fins a la derivació al servei més adequat.

“SOMOS MÁS”, A CESMA

Amb aquest nom, l’acord a l’empresa

CESMA, que pertany al sector del comerç

del paper i les arts gràfiques, estableix,

per una banda, una sèrie de millores

socials, com l’ampliació del permís de

maternitat, el reconeixement del dret per a

l’acompanyament a exàmens prenatals,

l’ampliació de permisos en els casos d’in-

tervenció quirúrgica i altres accions desti-

nades a la conciliació de la vida personal

amb la laboral. Per una altra banda, a

més, aquest acord incorpora mesures que

tendeixen a millorar el salari de manera

diferida, com ara un pla de suport per a

treballadors i treballadores amb familiars

amb alguna discapacitat a càrrec o el

finançament de menjars i els descomptes

per a la plantilla que l’empresa negocia

amb els comerços i el gimnàs propers al

centre de treball.

Signatura de diversos acords d’interès sindical a la comarca

A Cesma s’ha ampliat el permís de

maternitat

Bones pràctiques

Toni Mora
Secretari general

Edu Jodar
Secretari de Polítiques
Transversals
Polítiques afiliatives,
comunicació, política 
lingüística, coordinació
assessorament, política
d’acollida.

Saida Ehliluch
Secretària de
Compromís Social
Ocupació i coordinació
ASSOC, formació ocupa-
cional i contínua, atenció
a la dependència, Serveis
Socials i Habitatge.

Daniel Gutiérrez
Secretari d’Acció
Territorial i Mobilitat
Mobilitat al territori,
suport a campanyes afi-
liatives, suport a l’exten-
sió sindical a la microem-
presa, suport a l’extensió
sindical electoral.
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Que la situació econòmica i social no és
bona és una dada que no es pot negar. Que
ningú estigui fent coses per redreçar-la, sí.
Nosaltres vam dir fa temps que el model
econòmic del país estava basat en activi-
tats amb poc valor afegit, que feia falta for-
mació continuada i permanent per als tre-
balladors i treballadores, que era l’hora, en
aquell moment de benefici global, de
democratitzar l’empresa i fer-la més res-
ponsable del seu entorn físic i ciutadà. No
només vam dir, sinó que vam actuar amb
posicionaments davant les institucions,
davant la disbauxa d’una part d’empresaris
i empresàries sense valors i sense escrú-
pols, al carrer i a la mesa de negociació
col·lectiva.
CCOO afronta el moment actual amb la
responsabilitat no només d’haver advertit,
no només de –malauradament- haver pre-
vist, sinó amb la legitimitat que ens atorga
la nostra representació com a primera
força social d’aquest país i d’aquesta
comarca per tirar endavant propostes con-
cretes per canviar això. Cal, evidentment,
treballar per impulsar un canvi estratègic
de model econòmic, però també cal ara
protegir la classe treballadora i els com-
panys i companyes que perden la seva
feina, ampliant la protecció social, millorant
la formació per a l’ocupació i creant ocupa-
ció de qualitat. Tenim al Baix Llobregat
esperances clares en l’ocupació que ha de
crear-se a la nova terminal de l’Aeroport,
ocupació que ha de ser de qualitat, i cal
treballar entre tots, administracions i
agents socials, per formar adequadament
la gent de la comarca per aconseguir-ho.
Nosaltres estarem vigilant perquè som els
representants de la major riquesa que té un
país, que té la nostra comarca: les treballa-
dores i els treballadors.

Saida Ehliluch

“Sobre les dones pesen
més restriccions i tòpics
en relació amb la capacitat
de prendre decisions”

Saida Ehliluch és la nova responsable d’Ocupació i
Compromís Social de la Unió Comarcal de CCOO del Baix
Llobregat.

Saida, noves responsabilitats, nova etapa. Com afrontes aquest nou
repte?

Cada etapa en la vida de les persones, per senzilla que sigui, planteja reptes i

canvis; en el meu cas, ho vull assumir amb la idea fonamental de fomentar la

participació i construir la igualtat de manera efectiva, per prevenir diferències.

Pots fer-nos una aproximació a les noves responsabilitats i als objectius
que et planteges? 

Sóc la responsable d’Ocupació i Compromís Social. Aquesta secretaria s’inclou

dintre de l’àrea de Compromís Social i Territorial, i aplega responsabilitats que

van des de Secretaria de la Dona fins a la relació amb Acció Jove, passant per

temes de formació contínua, entre d’altres. I espero dur a terme una bona feina

amb l’ajuda inestimable de tots els meus companys i companyes. 

Com ha estat l’inici en el nou equip? 

Més que un inici per a mi és la continuïtat de la feina que portava a terme din-

tre de la Unió Comarcal del Baix Llobregat. Des que vaig arribar el 2002, sem-

pre m’he considerat part d’aquest gran equip que és CCOO del Baix Llobregat.

Encara que les meves responsabilitats anteriors en el CITE no tinguin una rela-

ció directa amb les funcions que ara mateix estic duent a terme a la Unió. 

Dona, migrada i amb responsabilitats al sindicat, fins fa poc això sembla-
va una equació impossible. ¿Alguna cosa està canviant? 

Generalment sobre les dones pesen majors restriccions i tòpics, en tot allò que

té a veure amb la capacitat de prendre decisions, que sobre els homes, i això

pot haver dificultat la llibertat de moviments de moltes dones en el passat. El

sindicat també reflecteix els canvis socials que han transformat la societat en

aquests anys de democràcia, i en el sindicat sempre m’he sentit valorada per la

meva capacitat i no pel meu lloc de procedència.

editorial
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El Club Cocos organitza el cicle d’excursions
“Camins de retirada, espais d’exili”

Entre juliol de 2007 i febrer de 2008 el

Club Cocos va dur a terme el cicle

d’excursions “Espais de Guerra civil”,

que van plantejar com un recorregut

per espais de patiment, de barbàrie, de

desolació i d’injustícia. En l’última

excursió d’aquest cicle es va rememo-

rar l’exili dels presidents, a més de visi-

tar l’estàtua d’Amadeo i Alicia Gracia i

conèixer part de la seva història.

D’aquesta manera es va contactar amb

el nou patiment pel qual haurien de

passar els perdedors de la guerra.

Efectivament, per a centenars de milers

de persones, el final de la guerra supo-

sava l’inici d’un nou patiment, que

duraria molts anys i que deixaria petja-

des més profundes que la mateixa guer-

ra: l’exili. Des de la secció d’excursio-

nisme del Club COCOS es vol contri-

buir a mantenir viu el record d’aquest

drama col·lectiu, amb l’organització del

nou cicle d’excursions “Camins de reti-

rada, espais d’exili”, amb el qual es

retrà homenatge als exiliats republicans

espanyols.

CALENDARI D’EXCURSIONS

17 de gener. Coll d’Ares / Prat de

Molló. Camí a l’exili de la família Gracia.

14 de febrer. Coll de Banyuls /

Banyuls de la Marenda. Una de les

rutes de fugida més utilitzades. Es visi-

tarà la tomba d’Antonio Machado a

Cotlliure.

14 de març. Argelers (platja) / Elna. Es

recorrerà el camí que van haver de fer

les dones embarassades entre la platja

d’Argelers i la maternitat d’Elna, on la

infermera Elisabeth Eidenbenz les va

acollir.

Des de la Secretaria de la Dona s’han

posat en marxa diferents accions formati-

ves destinades a treure tot el profit pos-

sible als aspectes positius de la Llei d’i-

gualtat efectiva entre dones i homes.

Aquestes accions van des de diferents

cursos de plans d’igualtat per a seccions

sindicals d’empreses de més de 250 tre-

balladors i treballadores fins a cursos 

d’intervenció sindical en casos d’assetja-

ment sexual. 

IGUALTAT EFECTIVA

En aquests moments de certa incertesa

social i crisi, són aquells col·lectius que ja

patien situacions de desigualtat social els

que es poden veure més afectats. Per

això, ara més que mai, cal reclamar la

igualtat efectiva entre dones i homes.

ACTE REIVINDICATIU

Així, amb motiu de la celebració del Dia

internacional de la dona treballadora, la

Secretaria de la Dona de CCOO del Baix

Llobregat ha organitzat per al proper dia 7

de març un acte reivindicatiu de sensibilit-

zació en què es nedaran 8.000 metres per

la igualtat d’oportunitats, i en el qual espe-

rem, com sempre, una gran participació.

CCOO es llança a la piscina per la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes

Activitats

Pels camins que es feien servir durant la Guerra Civil

Acte reivindicatiu amb motiu del 8 de Març


