CARTA CONVOCATÒRIA
2n congrés CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf
9 de març de 2017, Auditori de Cornellà de Llobregat

Som una organització de treballadors i treballadores per la transformació
social, una organització compromesa amb la regeneració democràtica i la
justícia social. Activistes que esmercem esforços cada dia als centres de treball
i a la societat per acabar amb l’aparença que no es pot fer res, que no es poden
canviar les coses, que ens han dissenyat un model de societat low-cost per la
gran majoria de la població mentre uns pocs naden en l’opulència.
CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf afronta aquest Congrés
amb la satisfacció d’ésser la primera força sindical al territori. Una legitimitat
guanyada a les urnes de milers i milers de centres de treball i fonamentada en
l’esforç i la utilitat de la feina de moltíssimes dones i homes que es trenquen la
cara pels seus companys i companyes cada dia i que representen amb dignitat
al seu sindicat. La força que ens donen els gairebé vint-i-vuit mil afiliats i
afiliades que fan possible la nostra organització.
Que la crisi tenia molts components d’estafa, que la sortida no s’entreveu sinó
amb un creixement abusiu de les desigualtats i que la mobilització social ha
estat determinant i ha de ser obligatòria per frenar això i retallades,
privatitzacions, en definitiva, un reaccionari canvi social, són elements d’anàlisi
de molt consens.
Mirant cap endavant i des de l’encert de combinar acció i reflexió com a
emblema de la nostra estratègia sindical hem de reforçar dinàmiques de lluita
contra la precarietat, de defensa dels serveis públics, de l’ocupació de qualitat i
fer-ho ampliant aliances amb altres entitats de progrés.
També és fonamental el nostre paper cabdal en el reforç de la negociació
col·lectiva enfront aquestes reformes laborals contra les quals seguim lluitant i
exigint que es deroguin. L’eix principal i la raó de ser d’un sindicat de classe
com el nostre és la utilitat real de l’organització pels treballadors i
treballadores.

Ara hem de passar a l’ofensiva i reivindicar i lluitar per l’enfortiment dels
salaris, el treball estable, la prevenció de riscos laborals, la igualtat real a la
feina i a la societat entre gèneres.
Es fa obligatori un canvi de model productiu basat en la cimentació dels
sectors industrials com a motor. Sense indústria no hi pot haver un futur per
la reactivació econòmica que porti de la mà una millora de les condicions
globals de vida.
Les taxes d’atur a les quatre comarques han anat minvant però la poca
ocupació que es crea no té bases de qualitat. Els propers projectes d’activitat
econòmica que es desenvoluparan (Outlet de Viladecans, Amazon al Prat de
Llobregat) han de partir d’una obligatòria qualitat del treball que es creï. Estem
i estarem atents a què així esdevingui.
Així mateix el desenvolupament del sector del turisme i de les activitats
dedicades a l’atenció a les persones (exemple sector dependència) on cada
vegada disposem de més implantació sindical han de ser objectes de lluita
col·lectiva per millorar les realitats laborals de les companyes i companys que
hi treballen.
Lluitem i lluitarem per l’educació pública i de qualitat, per la sanitat pública i el
seu accés universal com a dret i ho continuem fent amb el Fòrum Social Baix
Llobregat, el Fòrum Social Anoia, la Plataforma en defensa de la Sanitat
Pública del Baix Llobregat i altres aliances en construcció a totes les
comarques. Hem fet una bona feina des del conjunt de la Unió i especialment
els sindicats intercomarcals dels sectors per la defensa dels drets de totes i tots
i el xoc contra les polítiques de retallades de la Generalitat de Catalunya.
El nostre Congrés és també una continuació del recorregut intern, però amb
molta projecció externa, d’un procés de debat que ha tingut dues fites com
l’Assemblea Oberta i la Conferència de Dones i Homes. Són dos elements
vius que han tingut resultats concrets que cal, obligatòriament, incorporar al
resultat del nostre debat congressual. De fet aquest comença amb una primera
fase al mes de Juliol amb assemblees a Cornellà de Llobregat, Vilafranca del
Penedès, Vilanova i la Geltrú i Igualada on continuem debatent sobre ells i
ajudant a configurar el debat global de la CONC

Toca parlar de la nostra aposta per una economia real, forta, diversa,
sostenible i orientada al bé comú; de la centralitat del treball a la nostra
societat, del treball digne i amb drets, de defensar el bé comú, de fer un
sindicat encara més proper i de reforçar la nostra ètica i els nostres valors.
Després de més de dos anys fem una valoració molt positiva de la nostra fusió
intercomarcal però encara hem de reforçar més el coneixement compartit
territorial i sectorial i actuar de manera més cooperativa per tenir millors
resultats, més impacte i sobretot arribar fins a l’últim racó per ésser més útils a
la classe treballadora.
Anem endavant, som un sindicat viu, útil, imprescindible.
Visca CCOO!!

