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Extracto del discurso de Toni Mora en la manifestación en defensa de la ocupación y
contra la crisis, en Cornellà

Ahora como siempre, juntos contra la crisis
Trabajo tenga recursos y actúe, que la Ley concursal se vaya a la
papelera de la historia.
Queremos que no quede desprotegido ningún trabajador, ninguna
trabajadora. Que las familias que tiran de esta comarca no se vean
afectadas por una crisis que no han provocado. Queremos recursos para la formación, queremos que las oficinas de empleo sean
verdaderos lugares para la búsqueda de empleo. Queremos que
los ayuntamientos tengan recursos para poder hacer frente a los
riesgos de exclusión social de su ciudadanía. Pero, ojo, queremos
control de esos recursos públicos, del dinero de todos y todas.
Sin industria esta comarca no tiene futuro. Necesitamos empleo
industrial, pero también necesitamos un aeropuerto con empleo
estable, necesitamos parques de negocios no especulativos y
ligados a la comarca.
Y esta crisis tiene que pasar sin afectar a esa cohesión social de
Hay una maldición china que dice “que vivas tiempos interesan-

la comarca. Necesitamos más que nunca una ciudadanía orgullo-

tes”. Bien, a nosotros nos ha tocado vivir tiempos interesantes.

sa de pertenecer al Baix Llobregat. Los trabajadores y las trabaja-

Tiempos interesantes para que quede bien clara la unidad de la

doras, hayamos nacido donde hayamos nacido, unidos, somos la

clase trabajadora, tiempos interesantes para la solidaridad de los

clase más poderosa, la mayor riqueza.

trabajadores y las trabajadoras del Baix Llobregat. La solidaridad

Compañeras y compañeros, vivimos tiempos interesantes. Ahora

con las compañeras y los compañeros que están sufriendo esta

algunos también piden grandes pactos, nos piden que arrimemos

crisis, de la que no somos culpables.

el hombro. Claro que lo vamos a arrimar. Pero que no nos pidan

¿Qué se creían? ¿Que el cuento no iba a acabar? ¿Que la burbu-

sacrificios injustificables aquellos que se beneficiaron de la vida

ja inmobiliaria, el dinero fácil, la especulación, el desprecio por el

fácil, del riesgo externalizado, del dinero que no existía. Los que

medio ambiente, el desprecio por las personas, la caradura, no les

precarizaron el trabajo y el salario... Qué caradura tienen ahora

iba a pasar factura? El problema es que lo que algunos han elabo-

con no reconocer el IPC previsto. Que no se cansen porque si el

rado para su beneficio, el producto de sus trampas, quieren que

Gobierno, si este Gobierno central de impactos mediáticos cede,

lo paguemos todos. Y eso no va a ser así. Esta crisis no la tiene

nos va a tener enfrente hasta las últimas consecuencias.

que pagar la clase trabajadora. Estamos afrontando día a día

Vivimos tiempos interesantes, compañeras y compañeros.

situaciones complicadas y estamos cansados de oír diagnósticos

Como los que vivió y en los que luchó uno de los mejores sindica-

y reflexiones. Queremos ya medidas contundentes contra la crisis,

listas que haya tenido esta comarca, Joan N. García Nieto, que

medidas de choque, necesitamos ya un ataque frontal contra las

hace no tantos años decía bien claro que la utopía es un horizonte

causas y contra las consecuencias de esta crisis.

obligatorio. Ahora se hace obligatoria la lucha por la utopía de una

NO A LOS ERE INJUSTIFICADOS

sociedad mejor. Ahora se hace obligatoria la lucha por salir juntos

Queremos que nuestra Administración catalana no transija con

de esta crisis, para que no se nos quede nada ni nadie por el cami-

expedientes de regulación injustificados, que la Inspección de

no. Ahora es nuestro momento y nadie nos lo va a arrebatar.

Infraestructures

Visita a l’aeroport

Cal continuar treballant per garantir la qualitat
de l’ocupació a la T1
Diversos delegats i delegades que

pel seguiment de l’ocupació

actualment operen a l’aeroport (sector

esdevindrà un element clau

aeri, handling, comerç, neteja, hostale-

de control i seguiment.

ria, hidrocarburs...) van dur a terme una

També va quedar palesa la

trobada a les instal·lacions de l’aero-

necessitat de continuar amb

port per analitzar la situació de la nova

la feina dels delegats de

terminal. Durant la trobada es va realit-

prevenció en la coordinació

zar una visita a la T1.

de l’activitat empresarial.

En aquesta visita, el secretari general
de CCOO del Baix Llobregat, Toni

AVANÇOS EN DRETS LABORALS

Els delegats van visitar la nova terminal

a l’anterior empresa Multiservicios

Mora, va destacar la necessitat de con-

El Jutjat Social núm. 14 ha donat la raó

Aeroportuarios, no només reconeix el

tinuar treballant per garantir la qualitat

al sindicat d’Activitats Diverses de

dret a cobrar aquest plus, sinó que

de l’ocupació a la nova terminal, alhora

CCOO del Baix Llobregat en la recla-

també obliga a pagar els imports

que va incidir en la necessitat d’evitar

mació de l’anomenat “plus aeroportua-

corresponents des de l’1 de gener de

que la nova terminal generi situacions

ri”. Aquest plus, recollit en el conveni

2007. Aquest important avanç s’ha

de desequilibri en les condicions de

col·lectiu, és una compensació econò-

aconseguit gràcies a la confiança que

treball entre la plantilla actual i les

mica per fer aquestes funcions a les

les treballadores han dipositat en

noves contractacions. En aquest sentit,

instal·lacions de l’aeroport. La sentèn-

CCOO i a la gran feina del Gabinet

el conveni que es va signar amb AENA

cia, que fa referència a Multianau, SL, i

Jurídic del sindicat.

Dia internacional de la salut en el treball

S’incrementen els accidents laborals mortals a la comarca
El dia 28 d’abril celebrem el Dia internacional
de la salut en el treball. A la comarca, l’any
2008 es va tancar amb un increment del
nombre d’accidents mortals i amb un índex
de sinistralitat (nombre d’accidents per cada
100.000 treballadors i treballadores) molt per
sobre del de Catalunya: l’índex de sinistralitat
al Baix Llobregat va ser de 6.980 accidents
per 5.300 a Catalunya.

ció i la participació efectiva dels treballadors
i treballadores en tot el procés preventiu.
Aquest incompliment s’ha vist afavorit no
només per la tradicional falta de cultura preventiva en el nostre país, sinó també per la
impunitat derivada de la manca de recursos
en els sistemes de vigilància i de sanció.
Tenim pocs inspectors i inspectores de treball i, de vegades, la seva feina no és tan efiLa baixa qualitat de la prevenció contribueix a
caç i ben orientada com hauria de ser. En
l’augment dels accidents laborals
FALTA DE CULTURA PREVENTIVA
moments com els actuals, de crisi generalitzada, més que mai hem d’estar atents i no
La causa d’aquests resultats insuficients no és altra que l’incomhem d’oblidar que la responsabilitat de les mútues i els serveis
pliment generalitzat de les obligacions legals empresarials més
de prevenció en configurar un panorama com el que hem descrit
elementals, la baixa qualitat de les accions preventives que es
és important, i ha de ser abordada com una prioritat pel conjunt
desenvolupen a les empreses i la resistència a afavorir la implicadel sindicat.
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Entrevista

Edu Jodar
“La nostra realitat
actual és fruit de la
nostra història”
Des del darrer congrés de la Unió Comarcal, Edu Jodar és
el secretari de Polítiques Transversals de CCOO del Baix
Llobregat.
Edu, què és això de la Secretaria de Polítiques Transversals?
En realitat és la resposta a una sèrie de necessitats i de línies de treball que es
van aprovar en el congrés de Gavà. Es tracta de reforçar algunes qüestions ja
engegades per l’equip anterior, com ara comunicació, afiliació o polítiques lingüístiques. Es tracta, en definitiva, de continuar amb la bona feina que s’estava
duent a terme.

I l’Àrea de Cohesió Interna?
La idea és fomentar el treball en equip i els espais compartits. Com a organització hem de ser capaços d’establir fórmules de treball cooperatiu en què el
coneixement de l’activitat diària de les persones d’una mateixa àrea fomenti el
coneixement compartit. La idea és que el coneixement resideixi en l’organització i no només en les persones.

Nou secretari general, nou Secretariat. Això és l’inici d’una nova
etapa?

Un sindicat útil per a
aquests temps
Les treballadores i els treballadors del Baix
Llobregat saben que poden comptar amb
CCOO en aquests temps “interessants”.
La nostra organització afronta aquesta crisi
amb arguments sòlids, contundents i amb
propostes. Dia a dia els treballadors i treballadores veuen com el seu sindicat encara la crisi, planta cara a la crisi empresa per
empresa, negociació per negociació, conflicte a conflicte. Dia a dia també veuen
com CCOO dóna respostes clares a la ciutadania i propostes clares per redreçar la
situació. Hi ha dues línies bàsiques que han
de tenir clares els poders públics i els econòmics: es necessiten veritables mesures
de xoc i cal continuar treballant, més que
mai, pel canvi de model productiu, per la
reforma social.
Al Baix Llobregat ho tenim clar, i ens
posem a l’ofensiva institucional per reclamar de les administracions l’augment dels
recursos públics destinats a la millora de la
protecció social i a donar suport als projectes empresarials solvents i amb creació i
manteniment d’ocupació. Al Baix Llobregat
ens posem també a treballar amb representants de la ciutadania i altres agents
socials per construir una comarca innovadora, atraient les empreses i, sobretot, amb
benestar per a les persones.
Les CCOO del segle XXI, empresa per
empresa, sector per sector, són una organització de treballadores i treballadors, de
persones, responsable amb la societat de
la qual formen part.
Sortirem tots junts d’aquesta crisi i farem
una comarca més sostenible, més innovadora i, sobretot, més humana. Ja sabeu
que vivim temps interessants, i CCOO anirem, més que mai, endavant!
DIRECTOR: EDU JODAR

El nostre sindicat és una organització molt viva, que està immersa en un procés
continu de creixement i que arriba fins a espais i col·lectius fins fa poc impensables. Som un sindicat amb unes arrels molt fermes i amb forts principis i
conviccions, cosa que ens permet afrontar el nostre futur sense por a incorporar noves formes de participar i treballar; perquè tenim molt clar d’on venim i
què volem. Així que realment no és una nova etapa. La nostra realitat actual és

COORDINACIÓ:
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el fruit de la nostra història.
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Territori

Amb la presència d’Ernest Benach, president del Parlament

Lliurament del tercer premi “Cohesió social i
compromís cívic”
El proper 12 de maig tindrà lloc l’acte de lliurament del premi “Cohesió social i compromís
cívic”, impulsat per l’Aula de Formació Joan N. Garcia-Nieto.
Aquest premi està adreçat a qualsevol

general de CCOO del Baix Llobregat, que

persona interessada, o vinculada d’alguna

exercirà les funcions de president del

manera (per la seva residència, lloc de

jurat; M. Luz Retuerta, del Centre

treball, interès social, sentimental, cientí-

d’Estudis Comarcals; Eduardo Rojo,

fic...) al Baix Llobregat, i que tingui interès

membre de la Fundació UTOPIA; Aurora

i sensibilitat per les diferents problemàti-

Huerga Barquín, secretària de

ques que actualment configuren el nostre

Desenvolupament Territorial de CCOO de

territori (socials, laborals, econòmiques,

Catalunya; Josep Maria Lozano, professor

mediambientals, sociològiques, políti-

de ciències socials d’ESADE; Pura

ques, culturals, científiques, etc.), que

Velarde, membre del moviment veïnal;

sigui capaç d’elaborar un treball sobre la

Jordi Berenguer i Sau, director de l’Escola

comarca. El premi l’atorgarà un jurat que

Politècnica Superior de Castelldefels -

representa tant l’àmbit social de la

Universitat Politècnica de Catalunya;

comarca com entitats representatives de

Adelina Cobos, secretària de Compromís

la trajectòria de Joan N. Garcia-Nieto.

Territorial i Salut Laboral de CCOO del

Cultura de CCOO de Catalunya.

Baix Llobregat; Benigno Martínez, mem-

En aquesta tercera edició, el lliurament

JURAT REPRESENTATIU

bre de les comunitats cristianes de base

anirà a càrrec de l’Honorable Sr. Ernest

En aquesta tercera edició el jurat ha estat

de Cornellà, i Josep Maria Romero

Benach i Pascual, president del

compost per: Toni Mora Núñez, secretari

Velarde, secretari de Formació Sindical i

Parlament de Catalunya.

José Montilla va lliurar el premi en la seva primera edició

Enguany, el 10 de maig

La Marxa Ciclista per la Ribera del Llobregat
arriba a la 17a edició
L’any 1993, a CCOO del Baix Llobregat i al
Club Cocos se’ls va ocórrer fer una activitat
que, amb una gran càrrega de reivindicació,
fos també una forma de demostració d’algunes de les moltes coses que es poden portar a terme a l’entorn del Llobregat. Aquell
any es va organitzar la primera edició de la
Marxa Ciclista per la Ribera del Llobregat,
sota el lema “Recuperem el riu i el seu
entorn”.
RECUPERACIÓ DELS MARGES
La Marxa Ciclista vol demostrar les possibilitats que ofereixen els marges del Llobregat
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com a espai per a la pràctica esportiva, en
aquest cas la bicicleta, i per això utilitza els
camins que actualment estan en condicions
de ser utilitzats, encara que en alguns
casos, per causa de l’abandonament dels
camins històrics, s’hagin d’utilitzar
camins alternatius que s’allunyen del
passeig del riu per poder-hi tornar
més endavant.
Aquest any, quan ja arribem a la
17a edició, tot fa pensar que
estarem a prop de l’objectiu amb
el qual vam començar ara fa ja 16 anys, i
es podrà fer gairebé tot el recorregut per la
ribera del riu.
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