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El sindicat inicia una campanya informativa
als polígons i àrees comercials

El nostre sindicat continua en mobilit-

zació permanent. Encarem aquest final

d’any amb el reforç de les nostres pro-

postes per sortir de la crisi, amb fets i

amb paraules. En un moment molt difí-

cil per a la classe treballadora, amb

molts companys i companyes, més de

60.000 a la comarca, afectats per l’atur,

el sindicat esdevé més útil i ha de ser

encara més proper. És per això que

hem endegat una campanya de presèn-

cia a les portes de les oficines de tre-

ball i a tots els polígons i àrees comer-

cials, per portar encara més la informa-

ció al carrer i al centre de treball.

Partim amb l’avantatge de comptar

amb milers de companyes i companys

que cada dia piquen pedra a les fàbri-

ques, a les empreses, agitant el com-

promís dels treballadors i treballadores

amb la seva pròpia causa, la del movi-

ment obrer, la de CCOO. 

MOBILITZACIONS CONTRA LA CRISI

Comptem també amb la mobilització

general que el nostre sindicat confede-

ral, en el marc de la unitat d’acció amb

UGT, planteja a aquest mes de desem-

bre i que culminava amb la gran mobi-

lització del dia 12 de desembre a

Madrid. Abans, nosaltres havíem cele-

brat la nostra Assemblea general de

delegades i delegats a Cornellà de

Llobregat amb la presència del secreta-

ri general comarcal, Toni Mora, i els

respectius de CCOO de Catalunya,

Joan Carles Gallego, i de CCOO

d’Espanya, Ignacio Fernández Toxo. A

més, el dia 3 de desembre va tenir lloc

una manifestació a Barcelona.

Com podeu veure, qui gosa dir que el

sindicat no està en marxa? Amb tu

serem més.

El sindicat porta informació als polígons industrials

El passat 3 de novembre, i amb la presència del president de la

Generalitat de Catalunya, José Montilla, es constituïa, al Citilab

de Cornellà, l’InnoBaix, l’agència d’innovació industrial i conei-

xement del Baix Llobregat.

L’entitat té per finalitat impulsar el desenvolupament de la inno-

vació a la nostra comarca i crear, amb aquest objectiu, xarxes

de col·laboració, programes d’investigació i processos d’inno-

vació entre administracions públiques, empreses, sindicats,

centres de formació, universitats, gremis, ciutadans i entitats

que promoguin l’emprenedoria i la innovació.

CCOO del Baix Llobregat forma part de la junta directiva de la

nova entitat amb la voluntat de participar en una nova iniciativa

que té com a raó de ser liderar la transformació del Baix

Llobregat i el seu model productiu. Una comarca bressol de llui-

tes per les llibertats polítiques i socials del moviment obrer i

que ha de continuar esdevenint pol d’atracció econòmica amb

una base industrial sòlida oberta a la innovació i, sobretot, amb

ocupació de qualitat. Un Baix Llobregat per al segle XXI cohe-

sionat socialment i amb qualitat de vida per als treballadors i

treballadores, per a la ciutadania.

Es constitueix l’Innobaix 

CCOO en marxa, a prop i amb tu

Per un nou model productiu al Baix Llobregat
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Un aeropuerto de primer nivel requiere empleo de calidad

Las nuevas infraestructuras del aeropuer-

to de El Prat han alcanzado con éxito la

plena operatividad y desde CCOO valora-

mos positivamente, en general, el proce-

so desarrollado por este importante

motor económico generador del 6% del

PIB de Catalunya.

CCOO participa activamente en el conve-

nio institucional de colaboración, suscrito

en 2008, con el objetivo de asegurar el

adecuado cumplimiento, por parte de las

empresas contratistas y AENA, de la legis-

lación laboral vigente. Nuestra prioridad

es la estabilidad y la calidad en la ocupa-

ción. Asimismo incidimos de forma trans-

versal en la imprescindible coordinación

de actividades empresariales en materia

de prevención de riesgos laborales.

PROBLEMAS POR SOLUCIONAR

No obstante, queda mucho trabajo por

hacer en un entramado empresarial tan

complejo donde el trabajo sindical diario

de los compañeros y compañeras de

CCOO, en el día a día del aeropuerto,

revela problemas y deficiencias pendien-

tes de solución, como determinadas

subrogaciones de personal, retrasos de

nóminas, ergonomía de puestos de traba-

jo, contaminación acústica, movilidad de

los trabajadores, actividad en la T2, etc.

CCOO, como primera fuerza sindical,

seguiremos impulsando decididamente

nuestras propuestas y mantendremos

nuestras reivindicaciones con el objetivo

de que la necesaria potenciación de este

servicio esencial para la ciudadanía no

vaya en detrimento de las condiciones

laborales y de seguridad del conjunto de

los trabajadores y trabajadoras del aero-

puerto del Prat.

Actes de l’Aula de Formació Joan N. Garcia-Nieto

Dintre de la programació anual de l’Aula

de Formació Joan N. Garcia-Nieto de

CCOO del Baix Llobregat, Unai Sordo va

fer una xerrada sobre la situació social i

sindical a Euskadi. La sessió, que va ser

tot un èxit, va girar al voltant de les

dades econòmiques i socials del País

Basc i del paper cohesionador de

Comissions Obreres d’Euskadi.

L’Unai va destacar la defensa de la nego-

ciació col•lectiva sectorial davant l’intent

del sindicat allà majoritari d’impulsar els

convenis d’empresa, amb un interès úni-

cament corporatiu. En un país on la

majoria dels treballadors/es treballen en

la petita i la mitjana empresa, un sistema

de relacions laborals basat en els conve-

nis d’empresa trencaria el món laboral en

dos, en detriment dels treballadors i tre-

balladores que tenen més dificultats per

organitzar-se.

CCOO del Baix Llobregat volem agrair

l’esforç que va fer Unai per ser amb

nosaltres i volem encoratjar els com-

panys/es d’Euskadi a continuar amb la

bona feina que estant duent a terme.

Lagun graziak!

CONVOCAT EL 4T PREMI COHESIÓ

SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC

El premi que anualment convoca l’Aula

arriba a la quarta edició. Aquest any

avancem la convocatòria i, des del mes

de novembre, les bases del concurs

estan disponibles al web de l’Aula,

www.aulagn.cat,

o a qualsevol del nostres locals.

Aquest premi està adreçat a qualsevol

persona interessada o vinculada d’alguna

manera (per la seva residència, lloc de

treball, interès social, sentimental, cientí-

fic...) a la comarca del Baix Llobregat,  i

que, amb un interès i sensibilitat per les

diferents problemàtiques que actualment

configuren el nostre territori (socials,

laborals, econòmiques, mediambientals,

sociològiques, polítiques, culturals, cien-

tífiques, etc.), sigui capaç d’elaborar un

treball sobre el Baix Llobregat. El primer

premi està dotat amb 3.000 euros.

José Ángel Arnal

Unai Sordo, secretari general de CCOO d’Euskadi,
al Baix Llobregat

Concentració de treballadors/es a l’aeroport amb motiu

de la Jornada Mundial pel Treball Digne



Portada Sindical novembre-desembre 2009 3!

Entrevista

DIRECTOR: EDU JODAR

COORDINACIÓ: 

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ CONC

CONSELL DE REDACCIÓ: 
FÉLIX REPULLO, MªJOSÉ GONZÁLEZ, VERÓNICA MEMBRIVE,

SAIDA EHLILUCH, DANIEL GUITIÉRREZ, TONI MORA,
ALBERT PRAT

SECRETÀRIA DE REDACCIÓ: ISABEL PÉREZ

CORRECCIÓ: SL-CONC

El nostre sindicat continua en marxa,

dia a dia, als centres de treball, a les

fàbriques, al carrer, per demostrar cla-

rament dues coses: que la crisi no l’ha

de pagar la classe treballadora i que

nosaltres tenim propostes clares per

sortir-ne.

CCOO pensem i diem que només

podrem sortir d’aquesta crisi si s’aposta

realment per un canvi del patró de crei-

xement. Cal acabar amb les pràctiques

empresarials de fer prevaler la tempora-

litat en front del treball estable, orientar

els beneficis a la inversió en innovació i

desenvolupament i en mesures de qua-

litat que millorin les condicions de tre-

ball del factor més important que hi ha

a una empresa, els treballadors i treba-

lladores.

Per això apostem per InnoBaix com a

eina per dissenyar una comarca atracti-

va per a empreses que comparteixin

amb nosaltres aquests objectius i amb

administracions públiques que marquin

la cohesió social com a principal fita

que cal aconseguir.

Sense una base industrial sòlida aques-

ta comarca no té gaire futur i sense el

concurs dels treballadors i treballadores

per dissenyar-la, tampoc. La major

organització social del Baix, nosaltres,

CCOO, hi tenim molt a dir.

Tomás Lou
“La tasca del club
COCOS en la recuperació
del riu Llobregat ha
estat encomiable”

Tomás Lou va ser escollit en l’última assemblea de socis com a presi-

dent del Club COCOS. Procedent del sindicat comarcal d’Indústria, és

una persona amb una àmplia experiència sindical, vinculat sempre a la

nostra comarca, bon esportista i apassionat de la bicicleta. Ha fet

importants ascensions a ports pirinencs, entre els quals hi ha el mític

Tourmalet.

Què ha suposat assumir la presidència del Club COCOS?

Una gran satisfacció. El Club és una associació important dintre de Comissions

Obreres del Baix Llobregat. La feina que hem portat a terme per a la recupera-

ció del riu i el seu entorn, acostant-lo a tots els ciutadans d’aquesta comarca,

ha estat encomiable.

Parlant de la marxa ciclista. Què en recorda, de la primera edició? 

A la primera marxa érem 30 o 35 persones. Saltàvem d’un costat a l’altre del riu

com podíem. Hi havia trams que havíem de fer per carretera o envoltats d’o-

bres. Avui hi participen gairebé 1.000 persones i el trajecte es fa per tota la

ribera del riu. 

A part de la marxa, quines activitats desenvolupa el Club? 

A més de la secció de muntanya, que ja funcionava, s’ha posat en funciona-

ment la secció de ciclisme, i el grup de teatre ha tornat a assajar. Tenim previst

celebrar un torneig de futbol sala i un campionat d’escacs, entre altres activi-

tats puntuals que desenvolupem al llarg de l’any.

Quin objectiu es planteja el Club, a curt i a mitjà termini?

El Club forma part de CCOO del Baix Llobregat. El seu objectiu és promoure

l’esport, la cultura i l’oci sempre amb plantejaments socials, solidaris i reivindi-

catius. El Club ha crescut en aquests últims mesos de forma considerable. Des

d’aquestes línies vull agrair la feina de totes les persones que hi col·laboren i hi

participen. Animo tothom qui vulgui unir-s’hi a contactar amb nosaltres, i en

rebran tota la informació necessària. Apunteu-vos al Club COCOS!!!

editorial
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Continua la destrucció d’ocupació a la comarca

El mes d’octubre el nombre de desocu-

pats/ades va augmentar a la comarca en

938 persones respecte el mes anterior, el

que situa el nombre total de persones

aturades en 59.939, i la taxa d’atur en el

14,1%. Segons les dades de

l’Observatori del mercat de treball del

Baix Llobregat, la taxa d’atur dels homes

ha augmentat de la mateixa manera que

la de les dones. L’atur entre els majors

de 44 anys ha augmentat en 409 perso-

nes més respecte el mes passat. També

els nostres joves es veuen afectats en

major mesura.

Cada vegada veiem més persones fent

cua a les portes de les oficines del SOC

(Servei d’Ocupació de Catalunya), per la

qual cosa CCOO del Baix Llobregat ha

iniciat una campanya de suport a la clas-

se treballadora. La primera mesura ha

tingut lloc a les portes de l’oficina del

SOC de Cornellà, amb l’objectiu de donar

informació sobre les eines de què dispo-

sa el sindicat a les persones treballado-

res que temporalment estan a l’atur.

Aquesta acció es continuarà fent un cop

al mes en totes las oficines del SOC de la

comarca, sense deixar de fer l’acció sin-

dical a l’empresa.

Altrament, CCOO considera que tant el

Govern de Catalunya com el de l’Estat

han de donar resposta urgent a aquesta

crisi. Per tant, les propostes de CCOO al

Govern de Catalunya són, d’una banda,

la posada en marxa de plans d’ocupació

amb recursos suficients per donar res-

posta a l’atur derivat d’aquesta crisi, ofe-

rir recursos suficients per a l’elaboració i

l’execució de plans de formació i crear

un instrument que integri els tres subsis-

temes de formació reglada, contínua i

ocupacional perquè sigui més eficaç i útil

tant per a les persones com a les empre-

ses. D’altra banda, exigim l’extensió de la

renda mínima d’inserció laboral a les per-

sones desocupades per garantir la pro-

tecció social, assegurant-ne la formació

mentre la persona troba un nou lloc de

treball. Pel que fa a l’habitatge, cal evitar

els desnonaments amb mesures d’ajuda

a les famílies o el rescat per part de la

Generalitat, i transformar-los en un llo-

guer assequible per a les famílies, així

com un pla de rehabilitació d’equipa-

ments i habitatges acompanyat d’un pla

millorat dels barris.

Les propostes de CCOO al Govern de

l’Estat se centren en plans de xoc en els

diferents sectors orientats a estimular el

consum (plans “renove”); plans d’estímul

a la construcció, per a la rehabilitació

d’habitatges i equipaments necessaris

als municipis (centres hospitalaris, d’en-

senyament, d’atenció a les persones amb

discapacitat, etc); ofertes públiques d’o-

cupació per cobrir els dèficits existents

en sanitat, ensenyament i serveis socials

i desenvolupar la Llei de dependència

com a font de creació d’ocupació, a la

vegada que s’enforteixen les polítiques

socials. També resulta imprescindible

enfortir els serveis públics d’ocupació i

engegar, conjuntament amb les comuni-

tats autònomes, polítiques actives d’ocu-

pació i garantir les prestacions d’atur a

les persones que es quedin sense feina o

un subsidi suficient per a les que ja han

esgotat les seves prestacions.

En el moment de tancar aquesta
edició, i davant la negativa de Roca
a negociar un pla social per tal de
donar una sortida no traumàtica als
713 treballadors amenaçats amb l’a-
comiadament, 356 dels quals a
Catalunya, CCOO va decidir convo-
car una vaga els dies 27 i 28 de
novembre i una manifestació que va
tenir lloc a Madrid, el mateix dia 27.
CCOO i els altres sindicats representats
a l’empresa ja estaven desenvolupant tot un seguit de
mobilitzacions als centres de treball: manifestacions a

Barcelona, Gavà-Viladecans, Alcalá
de Henares i Alcalá de Guadaira, i
pressionant les administracions i
responsables polítics per aturar una
mesura tan lesiva per als interessos
de la classe treballadora, conside-
rant, a més, que no hi ha justificació
per a aquesta decisió empresarial.
Ni a Roca ni enlloc permetrem
agressions laborals amb l’excusa de
la crisi. Aquesta crisi no l’ha de

pagar la classe treballadora. 
Endavant, companys i companyes de Roca!

Ocupació

CCOO convoca vaga a tots els centres de treball de
Roca en defensa de l’ocupació

Manifestació contra els acomiadaments a Roca

Saida Ehliluch


