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Segueix tot el congrés en directe a través
del web www.ccoo.cat

Tot a punt per a la celebració del
X Congrés de CCOO de Catalunya
que comença el 14 de desembre
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Tot és a punt per a la celebració del X Congrés
de CCOO de Catalunya que tindrà lloc al Palau
de Congressos de Barcelona, els dies 14, 15 i
16 de desembre. El congrés fixarà l’estratègia
d’actuació del sindicat en els propers quatre
anys, en un moment històric de profunda crisi
econòmica, social i política, pocs dies després
d’una potent vaga general i d’unes eleccions al
Parlament de Catalunya en les quals la ciutadania ha decidit que aquells que han impulsat les
polítiques antisocials i de retallades hauran de
canviar el seu full de ruta, especialment en els
aspectes socials.

El congrés començarà cap a les 15.30 hores,
després que s’hagin obert les taules d’acreditació
dels prop de 700 delegats i delegades, així com
dels professionals dels mitjans de comunicació,
els convidats institucionals, internacionals i interns, el personal d’organització, i d’altres. L’inici
del congrés, després de la salutació de l’alcalde
de Barcelona, tindrà com a plat fort la presentació de l’Informe general a càrrec del secretari
general, Joan Carles Gallego. El debat del Pla
d’acció per als propers 4 anys i la votació de la
candidatura a la secretaria general tindran lloc
durant el dissabte. I, finalment, el diumenge, al
migdia, tindrà lloc la cloenda del congrés.
El X Congrés de CCOO de Catalunya serà retransmès íntegrament, en obert, per Internet,
a través del web de CCOO de Catalunya www.
ccoo.cat. Amb el lema “Defensem drets, construïm futur. CCOO, l’eina”, aquest congrés se celebra després d’haver-se fet 2.354 assemblees
en les quals estava convocada a participar tota
l’afiliació de CCOO de Catalunya, 175.000 afiliats
i afiliades que ens fan la primera organització
social del país. Us animem a participar també
en el X Congrés de CCOO a través de les xarxes socials. Recordeu que l’etiqueta que haureu
d’utilitzar al Twitter és #XCongresCCOOcat. També hi podeu participar a través de Facebook a
www.facebook.com/XCongresCCOOcat.

La ciutadania
castiga el govern
de les retallades
El resultat del les eleccions del 25-N, amb
una àmplia participació ciutadana, ha evidenciat un vot de càstig al govern que ha
encapçalat la política de retallades al nostre país. Un govern que fins i tot ha anat
més enllà de les mesures aprovades pel
Govern de l’Estat.

L’increment de la participació és un dels
elements més positius de la jornada i demostra que quan la ciutadania percep que
estan en joc qüestions que li afecten de
forma important, es mobilitza al carrer i a
les urnes.
Esperem que el govern que surti d’aquest
nou parlament sàpiga escoltar la veu de la
gran mobilització ciutadana que va significar la vaga general del 14-N en contra
d’unes polítiques que ens porten directament al desastre econòmic i social.
Ara més que mai, CCOO continuarem reivindicant amb altres organitzacions i entitats socials la Catalunya social, perquè
hi ha alternatives i no permetrem que ens
prenguin el futur.

www.ccoo.cat
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Es presenta la Plataforma Catalana de
Policies
CCOO de Catalunya va acollir fa uns dies la
presentació de la Plataforma Catalana de Policies, en la qual participen diferents sindicats
i associacions policials dels diferents cossos,
per coordinar la seva activitat reivindicativa en
defensa dels interessos laborals com a cossos
que han de vetllar per la seguretat i els drets
democràtics del conjunt de la ciutadania. Entre
els cossos representats en aquesta plataforma, hi trobem els mossos d’esquadra, la policia nacional, la guàrdia civil, la policia local o
la policia portuària. Els portaveus de la plataforma es van queixar de la utilització política
que, dels cossos de seguretat, en fan els diferents governs, en funció dels seus interessos
polítics, que són posats molts cops per davant
dels interessos de la ciutadania.

CCOO denuncia la progressiva privatització de la gestió de l’aigua a Catalunya
La recent privatització d’Aigües Ter Llobregat
i la creació, per part de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, d’una empresa que gestionarà
l’aigua de més de 30 municipis ha alertat
CCOO davant l’increment de la privatització de
la gestió de l’aigua a Catalunya. CCOO denuncia que en un moment on moltes ciutats europees estan recuperant concessions perquè
veuen que un sector estratègic com l’aigua no
pot quedar en mans privades, aquí es desenvolupa la política contrària. CCOO considera
que aquest procés de privatització, l’acabarà
patint la ciutadania amb un augment de tarifes i les plantilles del sector amb la pèrdua de
llocs de treball i drets laborals. CCOO treballa
i defensa un model de gestió de tot el cicle de
l’aigua que prioritzi el control i la gestió des de
l’àmbit públic, amb la participació i el compromís de la ciutadania.

La Generalitat premia el mèrit laboral de
dos membres de CCOO
El Govern de la Generalitat ha concedit la Medalla al Treball President Macià 2012 a 14
persones, entre elles a dos membres de CCOO
de Catalunya. Es tracta d’Anna Hero, fundadora i membre de la Federació d’Alimentació del
nostre sindicat, per la seva tasca en la consecució d’avenços en la negociació de convenis
col·lectius en matèria d’igualtat entre homes i
dones; i de Lluís Casanovas, delegat de CCOO a
l’Ajuntament de Sabadell durant 20 anys, per la
seva tasca en l’àmbit dels joves, l’entorn obrer i
en els moviments de cooperació desenvolupats
a la ciutat vallesana. Aquest guardó reconeix la
tasca de treballadors, treballadores i empreses
pels seus mèrits laborals i la seva contribució
a l’impuls de l’economia catalana, i per haverse distingit per la dedicació, la constància i
l’esperit d’iniciativa en el treball.
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El proper dilluns, 3 de desembre, al Paranimf de la UB

Pacte en defensa de la indústria
a Catalunya
Col·legis tècnics i professionals, universitats, centres
tecnològics,
organitzacions
empresarials, CCOO i UGT han
acordat la creació d’una plataforma que impulsi el debat sobre el paper de la indústria en
l’economia del país i en el seu
model socioeconòmic, així com
en el necessari canvi de model
productiu i de patró de creixement de l’economia catalana.
Aquesta iniciativa ha estat impulsada amb el ferm convenciment que la sortida de la crisi
ha de tenir molt en compte la
situació del teixit productiu del
país, així com les possibilitats
que ofereixen els sectors in-

dustrials en l’estabilitat econòmica i social a les empreses i
als treballadors i treballadores.
L’acte de presentació del Pacte en defensa de la indústria a
Catalunya tindrà lloc el proper
dilluns, 3 de desembre, a les
11’00 hores, en el Paranimf
de la Universitat de Barcelona
(UB), Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona.
La presentació de l’acte correrà
a càrrec dels secretaris generals de CCOO de Catalunya i
UGT de Catalunya, Joan Carles
Gallego i Josep Maria Álvarez.
Posteriorment l’acadèmic Joan
Trullén realitzarà la presentació de la Plataforma i donarà

pas a la presentació del Manifest constituent, a càrrec de
Joan Vallvé, degà del Col·legi
d’enginyers industrials. La
clausura anirà a càrrec del rector de la UB, Dídac Ramírez.
L’acte finalitzarà amb el moment de la signatura del document base del Pacte per part
de: CCOO de Catalunya, UGT de
Catalunya, Col·legi d’enginyers
industrials de Catalunya,
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’enginyers
de Catalunya, PIMEC, FOMENT,
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de
Catalunya.

La ILP de les hipoteques ja té més de 600.000
signatures i espera arribar al milió
L’Oficina del Cens Electoral ha
comunicat al grup promotor
de la ILP hipotecària que ja
ha validat 614.246 signatures.
Tenint en compte que el termini finalitza el 25 de gener de
2013, la comissió promotora
està convençuda que arribarà
al milió de signatures. Per la
seva part, CCOO ha denunciat
que les mesures aprovades
pel Govern del PP sobre la mo-

ratòria de desnonaments són
extremadament restrictives i
no serviran per a la majoria de
les persones que estan patint
la pèrdua de l’habitatge. Per
a CCOO, el Govern de l’Estat
ha legislat, una vegada més,
d’acord amb els interessos de
la banca i no dels de la ciutadania. Cal tenir en compte
que del forat immobiliari del
sector financer només un

12% correspon a hipoteques
de particulars, la resta és dels
promotors immobiliaris. No és
cert que el rescat de les persones afectades posi en perill el
sistema financer.

https://www.facebook.com/ElGranRecapte
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Seminari internacional de joves sindicalistes dels
4 Motors d’Europa
10 sindicats de les regions dels 4 Motors insten als diferents governs nacionals i a les autoritats
europees a aturar aquesta austeritat psicòpata i a impulsar un pla de creixement pensat i basat en
el benestar de les persones
Els dies 19 i 20 de novembre s’ha dut a terme a Barcelona el 6è seminari internacional de joves sindicalistes 4 Motors, que aplega joves de 10 organitzacions sindicals diferents de Catalunya, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg
i Lombardia.
El projecte dels 4 Motors respon a la similitud entre aquestes quatre regions.
Són les 4 regions d’Europa més industrialitzades i amb un teixit productiu
més similar. Per aquest motiu, la cooperació sindical és molt més enriquidora, eficient i productiva.
En aquesta ocasió el seminari duia per títol “L’Europa social davant
l’austeritat”, ja que els i les joves treballadors i treballadores estem immersos en una crisi social des de fa més de cinc anys, que ens ha conduït
a una destrucció de llocs de treball generalitzada, a una precarització de
les condicions, baixades de salari, empobriment de la població i augment
descontrolat de les xifres d’atur, especialment juvenil, del tot inacceptables
per una societat.
La resposta dels diferents governs ha estat una austeritat psicòpata que
beneficia tan sols a les grans fortunes i a la banca. Els governs, pressionats
pels mercats, s’han preocupat més de salvar bancs sense condicionants
que persones.
Per assolir l’objectiu de progrés econòmic i social que es planteja per
l’estratègia Europa 2020 necessitem de societats socialment estables,
creixement econòmic sostenible i institucions financeres que estiguin al
servei de l’economia real. A aquestes finalitats cal dirigir la unió monetària,
perquè contribueixi al procés d’integració europea sota els principis de pau,
democràcia i solidaritat, així com de cohesió econòmica, social i territorial. I
per avançar en aquest camí el diàleg social ha de permetre trobar solucions
justes i eficaces a la greu crisi en què ens trobem. Malauradament, sembla
que ni la democràcia en el treball ni el diàleg social siguin valors que formin
part de l’acció política de la Unió Europea.

i l’assistència sanitària de qualitat, així com una política industrial activa
que impulsi una transició justa vers un model de desenvolupament sostenible. Aquestes polítiques generarien major confiança en la ciutadania i els
treballadors i farien front a les polítiques actuals basades en la competència a la baixa, ja sigui en drets laborals, salaris, temps de treball, Seguretat
Social, impostos o medi ambient.
Els 4 Motors manifesten la necessitat que es coordinin les polítiques
econòmiques a la UE, així com avançar en l’objectiu de sanejar els comptes públics, però estan en contra que les mesures de governança econòmica que s’impulsen posin en perill els avenços socials aconseguits a
costa de la lluita de milers de persones durant anys, i que a més, estan
ofegant el creixement econòmic i la creació d’ocupació i estan destruint
els serveis públics.
D’igual manera, en les conclusions del seminari es defensa la creació d’un
Estatut dels treballadors i treballadores a escala europea per tal d’establir
un mínim d’homogeneïtzació de les condicions de treball i de vida i evitar
així el “dumping” social. Es demana també una harmonització fiscal així
com determinació en la lluita contra el frau i l’evasió d’impostos.
Des d’iniciatives com aquesta es mira de reconstruir l’Europa social i
d’enfortir el sindicalisme europeu. En un món globalitzat, cal treball en
xarxa. El que es vol, en definitiva, és un contracte social per Europa.
Aina Vidal

En les conclusions d’aquest seminari es fa una crida a la Unió perquè centri
les seves polítiques en la millora de les condicions de vida i de treball i que
es garanteixi l’ocupació de qualitat, els salaris justos, la igualtat de tracte,
el diàleg social, els drets sindicals i els drets humans, serveis públics de
qualitat, la protecció social, que contemplin també els sistemes de pensions
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