Celebrat el X Congrés de CCOO de Catalunya
Joan Carles Gallego és reelegit com a secretari general amb el suport del 69,01% dels delegats,
11 punts més que en el congrés anterior

CCOO de Catalunya ha celebrat el X Congrés, que va tenir lloc al Palau
de Congressos de Barcelona, els dies 14, 15 i 16 de desembre. Joan Carles
Gallego va ser reelegit com a secretari general de CCOO de Catalunya en
una candidatura única que va obtenir un suport del 69,01% dels delegats
i les delegades del congrés, 11 punts per sobre del que va obtenir en el IX
Congrés, on es va quedar a poc més del 58%. El seu lideratge s’ha reforçat
clarament al capdavant de la primera organització social de Catalunya.
El congrés ha escollit les persones de la direcció que formaran part del
Consell Nacional de CCOO de Catalunya i que s’afegiran a les ja escollides
en els diferents congressos territorials i federatius. D’aquestes persones,
el secretari general va escollir-ne vuit que són les que configuren la nova
Executiva del sindicat i que va ser aprovada en la primera reunió celebrada
pel nou Consell Nacional. Una Executiva molt més reduïda que l’anterior
i que confirma la línia del sindicat que ha reduït en més del 50% tots els
seus òrgans de direcció per adaptar el sindicat als nous temps que corren.
La votació del contingent al Consell Nacional va tenir dues llistes, una
d’oficialista encapçalada per Josep Maria Romero, i l’altra del sector crític
amb José Manuel Cuenca al capdavant. La primera llista va obtenir el
suport del 72% dels delegats i delegades, i la segona, el 28%. També es
van escollir la delegació de CCOO de Catalunya que anirà al congrés de
la Confederació Sindical de CCOO, que tindrà lloc el proper mes de febrer,
així com de les comissions de Garanties i Arbitratge i de Control Administratiu
i Financer.
El congrés va aprovar l’Informe general presentat pel secretari general,
amb un 74,77% del vots afirmatius, i el Pla d’acció per als propers 4 anys,
per un 69,7% de vots afirmatius.
Convidats
El X Congrés ha rebut la visita d’un bon nombre de convidats, entre els
quals hi havia sindicats internacionals; sindicats catalans com UGT i USOC;
patronals com Pimec, Fepime o Foment del Treball; organitzacions polítiques
com el PSC, ERC, ICV-EUiA o CiU; i institucionals com l’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, o el president de la Generalitat, Artur Mas, que va comprovar

en viu el desacord amb la seva política de retallades per part d’un bon
nombre de delegats i delegades que es van expressar amb xiulets.
Resolucions
El X Congrés de CCOO de Catalunya va aprovar tres resolucions. La
primera contra l’atur i per la creació d’ocupació, amb elements tan importants
com la carta de drets de les persones en l’atur, la creació d’una xarxa de
solidaritat i la manera d’organitzar les persones en l’atur i la seva vinculació
amb el sindicat, que va ser aprovada sense cap vot en contra. La segona
resolució tenia com a eix central el sindicat de classe i nacional i el dret a
decidir i també va ser aprovada per una àmplia majoria dels delegats. I,
finalment, la tercera resolució sobre la unitat d’acció sindical entre CCOO
i la UGT també va ser aprovada, però amb menys suport.
Xarxes socials
Tot el congrés va ser retransmès en temps real i en directe a través del
web de CCOO de Catalunya amb més de 1.200 connexions externes. Però
la gran novetat d’aquest congrés va ser l’element participatiu de les xarxes
socials, especialment el Twitter que es podia visualitzar a la pantalla gran
de l’escenari, fet que va donar un gran dinamisme al congrés i una enorme
mostra de participació. Es van comptabilitzar un total de 4.025 piulades
durant el congrés i l’etiqueta del congrés #Xcongresccoocat va ser tema
del moment els tres dies, a Barcelona, i, fins i tot, a estones ho va ser també
a Espanya.
Els elements audiovisuals del congrés han estat també molt reconeguts
per part dels delegats i delegades, especialment el vídeo d’inauguració que
contenia un àcid repàs dels foscos darrers quatre anys de la política i
l’economia al nostre país i on s’assenyalaven els responsables de la crisi,
les retallades i el patiment de la ciutadania.
En definitiva, un nou congrés que reforça significativament el sindicat per
encarar una nova etapa que, de ben segur, serà difícil, però que CCOO de
Catalunya afronta amb un full de ruta carregat de propostes i solucions.

Protesta al carrer contra la retallada
de les pensions
CCOO, UGT, USOC i la Plataforma Prou Retallades van
convocar, el passat dilluns 17 de desembre, una
manifestació, a Barcelona, contra la retallada de les
pensions. Aquesta mobilització va formar part de la
convocatòria realitzada per CCOO, UGT i la Cimera Social
arreu de l'Estat. Amb el lema "Defensem les pensions",en
les desenes de manifestacions que es van celebrar en un
gran nombre de ciutats de l'Estat, també es va protestar
en contra de les taxes judicials, les privatitzacions, els
expedients d'acomiadament salvatge i la manca de protecció
per atur. La retallada de les pensions anunciada pel Govern
del Partit Popular és una nova agressió contra la ciutadania
i un nou incompliment del programa electoral amb el qual
es va presentar, el PP, a les darreres eleccions generals.
Això suposa un nou frau electoral que cal combatre amb
mobilitzacions al carrer.

La nova direcció de CCOO de Catalunya
Aquests són els membres dels organismes de direcció de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya, escollits pels delegats i delegades participants en el X Congrés de CCOO
de Catalunya. També destaquem les persones que assumeixen càrrecs i tasques concretes
en la Comissió Executiva aprovats en la primera reunió del Consell Nacional de CCOO
de Catalunya celebrada en el marc del congrés.
Comissió Executiva
- Joan Carles Gallego Herrera, secretari general
- Dolors Llobet Maria, portaveu i responsable de Comunicació i Xarxes Socials
- Josep Maria Romero, responsable d’Organització i Recursos
- Cristina Faciaben Lacorte, responsable de Socioeconomia
- José Cachinero Triviño, responsable d’Acció Sindical
- Montse Pérez Cregenzan, responsable de la Dona i Cohesió Social
- Ricard Bellera Kirchhof, responsable d’Internacional, Migració i Cooperació
- Laura Pinyol Vidal, responsable de Formació Sindical, Estudis i Cultura
- Vicenç Tarrats Masó, responsable de Barcelonès i Política Territorial
Comitè Confederal

Concentració de l'escola concertada
La Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya va
convocar ahir, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona,
una concentració de treballadors i treballadores del sector
de l'escola concertada. El propòsit era mostrar el rebuig
a la situació actual en què es troba aquest sector, amb
retallades salarials, increments de ràtios, estancament del
conveni, pèrdua de concerts, acomiadaments,
empitjorament de les condicions laborals i no-cobrament
de la paga extra de Nadal. Aprofitant l'avinentesa es van
cantar nadales reivindicatives.
La plantilla d'Aceros para la
construcción es mobilitza
Els treballadors i treballadores de l'empresa Aceros para
la construción (l'Arboç del Penedès), que pertany al grup
CELSA, han iniciat les mobilitzacions per manifestar el seu
rebuig a la retallada de llocs de treball i de condicions
laborals que suposa el pla de viabilitat plantejat per la
direcció de l'empresa i que es presentaria a principis de
l'any que ve. El dimarts 18, va tenir lloc una concentració
coincidint amb una reunió amb la direcció per intentar
acostar posicions. La plantilla tornarà a concentrar-se a
les portes de la fàbrica, avui divendres 21 de desembre.
CCOO denuncia que l'empresa està aprofitant-se de la
reforma laboral per acomiadar part de la plantilla i imposar
que la resta treballi més hores, per menys diners i en pitjors
condicions laborals.

Tots els membres de la Comissió Executiva més els secretaris generals de territoris i
federacions, el responsable de TRADE i la coordinació d’Acció Jove i de l’Àrea Pública:
- Bartomeu Compte
- Enrique Rodríguez
- Ovidi Huertas
- Toni Mora
- Jaume Pros
- Albert Rodríguez
- Lluís Vidal-Sixto
- Jaume Sellés
- Jaume Huguet
- Miguel Ángel Domínguez
- Manuel Garcia Murillo

- Lluís Jiménez
- Manuel Fages
- Mari Carme Navarro
- Javier Pacheco
- Vicente Pardina
- Alfredo Cabeza
- Montserrat Ros
- Aurora Huerga
- Aïna Vidal
- Jordi Gutiérrez
- Xesús B. González

Contingent del Consell Nacional de CCOO de Catalunya
- Josep Maria Romero
- Dolors Llobet
- José Cachinero
- Cristina Faciaben
- Ricard Bellera
- Montse Pérez
- Vicenç Tarrats
- Laura Pinyol
- Xesús B. González
- Ester Boixadera
- Luis Longares
- Luisa Montes
- José Luis Moure
- Marina López
- Emili Rey
- Raquel de Haro
- Antonio Díaz

- Antonia Pascual
- Ghassan Saliba
- Rafi Redondo
- Jordi Llorens
- Montse Delgado
- Noël Climent
- Maribel Ayné
- Andrés Querol
- Isabel Caire
- Jordi Arnáiz
- M. Teresa López
- Josep Casadó
- Marisa López
- Vicente Moya
- M. Dolors Garrido
- Luis Gallego
- Juan Manuel Tapia

- Loly Fernández Carou
- Adrià Labazui
- José Manuel Cuenca
- Núria Lozano
- María Marín
- Teresa Vidal
- Assun Franquesa
- María Gallardo
- Carmen Olivera
- Noelia Medina
- José Antonio López
- Pilar Ramos
- José Robles
- Miguel Peláez
- Juan Navarro
- Pere Ortega

Comissió de Control d’Administració i Finances
- Miquel Salas
- Manel Garcia Biel
- Rosa Fabian
- Javier Sánchez
- Emilia Macias
Comissió de Garanties i Arbitratge
- Antonio Madrid
- Rosa Bofill
- Alfons Labrador
- Rosa Sans
- Montse Escoda

