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Eleccions sindicals

editorial

CCOO continua com a primera
força sindical a Catalunya
Amb les dades computades del primer semestre d’enguany, CCOO de Catalunya es
confirma novament, i ja van 29 anys de forma ininterrompuda, com a primera força
sindical de Catalunya.
CCOO de Catalunya aconsegueix
en el còmput dinàmic 23.809
delegats i delegades, és a dir, el
43,98% del total dels delegats
escollits.
Aquests resultats representen
1.815 delegats més que la UGT,
que, amb un 40,62% dels delegats, queda a una distància d’un
3,36% de diferència respecte al
nostre sindicat.
I continuen els bons resultats...
NOVES VICTÒRIES
ELECTORALS DE CCOO
CCOO ha obtingut un excel·lent
resultat en les eleccions sindicals
als supermercats Carrefour de
Girona, que triplica el nombre de
delegats i delegades en relació
amb el segon sindicat: 20 de CCOO
per 6 de Fetico.
També som primers a l’empresa

tèxtil Colomer y Munmany, SA, de
Vic. De les eleccions del passat dia
11 de juliol surten 8 delegats i
delegades per 1 d’UGT, i, per tant,
augmentan la diferència, ja que
abans 7 eren de CCOO i 2 d’UGT.
D’altra banda, en l’empresa
Prysmian Cables y Sistemas, SL,
(antiga Pirelli Cables) CCOO puja en
nombre de vots i aconsegueix 7
representants, quan abans en tenia
5, i supera UGT (5), CGT (3) o FTC (2).
En el sector dels serveis i les admi-

nistracions públiques podem destacar la planta depuradora de
Montornès del Vallès, on CCOO
guanya l’únic delegat que estava
en joc, i les empreses de captació,
distribució i depuració d’aigües
EMSSA Besòs i CASSA de
Sabadell, amb 3 representants del
sindicat dels 5 possibles.
Finalment, al metall trobem
Estampaciones Martínez, empresa de Sant Joan Despí on 4 dels 5
delegats totals són per a CCOO,
mentre el que queda pertany a
UGT, quan en l’anterior procés
electoral, al Comitè, que tenia 9
membres, n’hi havia 5 de CCOO i 4
d’UGT. I també a Roser
Construcciones Metálicas (Cassà
de la Selva), amb 4 delegats per a
CCOO i només 1 per a UGT, i a
Legrand España, SL (Gavà), amb
5 delegats, el nostre sindicat esdevé primera força.

BONES VACANCES
Des del Lluita Obrera Digital
desitgem a tota la gent de
CCOO de Catalunya que gaudiu d’unes bones i merescudes
vacances.
Aquesta revista digital quinzenal tornarà a estar amb vosaltres a partir del mes de setembre, per tal de continuar-vos
apropant als afers diaris del
nostre sindicat.
Ara, tots i totes podem gaudir
d’un necessari i recuperador
descans. Aquest curs ha estat
positiu per al nostre sindicat.
Un curs que va començar amb
la important Assemblea de
Delegats i Delegades al Fòrum
i que finalitza amb uns resultats positius tant pel que fa a
la nostra afiliació (prop de
180.000 persones afiliades),
com a la nostra representativitat. CCOO de Catalunya, 29
anys després de les primeres
eleccions sindicals, continua
de forma ininterrompuda com
a primera força sindical de
Catalunya.

Enhorabona i bon estiu.

CCOO de Catalunya aconsegueix situar-se prop
dels 180.000 afiliats i afiliades

CCOO de Catalunya es manté com a la primera
organització cívica i social de Catalunya per
nombre d’afiliats, ja que, a finals del primer
semestre del 2007, el sindicat ha arribat a la
xifra de 179.591 afiliats i afiliades.

L’afiliació a CCOO de Catalunya significa superar
en més de 50.000 persones afiliades la UGT.
Cal destacar que les persones immigrants ja són
11.039, fet que representa un 6,14% del conjunt
de l’afiliació al sindicat (un 5,34% l’any 2006).
Les dones afiliades són 64.673, fet que representa un 36,01% del total (35,30% al 2006).
Pel que fa als afiliats i afiliades joves, de
menys de 30 anys, són 21.339, és a dir, un
11,9% del total.
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Apagada d'inversions
Per Joan Coscubiela Conesa
He estat temptat de posar un
altre títol a aquestes notes, que
digués més o menys això: "El
responsable es el mercado, no
el Estado, estúpidos", però al
final no ho he fet.

El primer que cal dir és que en
l'accident estan implicades dues
empreses privades, Red Electrica
española i Fecsa- Endesa.

La macro apagada que encara
patim no ha estat sols un accident.
És també la conseqüència d'un
sistema elèctric saturat i mancat
d'inversions. I sobretot amb una
regulació pública molt deficient i
kafkiana.

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA és
una empresa privatitzada fa uns
anys, en què la majoria del capital el tenen fons d'inversions
nordamericans, que actua en
règim de monopoli en la prestació d'un servei públic. Per cert, fa
unes setmanes se li ha ampliat el
monopoli també a la mitja tensió.
Algú sap quins grups polítics van
votat tremenda temeritat? El seu
President, el Sr. Atienza, ex ministre, declara insistenment que el seu
gran objectiu és donar valor a l'accionista, incrementant el valor i la
retribució de les accions. Per aconseguir-ho ha fet caure en picat les
seves inversions, no sols a
Catalunya sinó a tota Espanya.
Insisteixo que és una empresa
privada que actua en règim de
monopoli en un sector que és un
servei públic. Quina barbaritat!

Temps hi haurà de conèixer més
detalls sobre l'accident i de demanar responsabilitats. Però ara voldria sortir al pas d'unes reaccions polítiques que em semblen
delirants. Acabo d'encendre l'ordinador - com cada matí - i em trobo
que alguns partits polítics vinculen
l'accident a la manca d'inversions
de l'Estat Espanyol a Catalunya. De
cop he pensat que l'apagada també
ha afectat la capacitat de pensar
d'alguns dirigents, que a més pretenen que la resta de ciutadans deixem també de pensar.

FECSA-ENDESA, que és la responsable del subministrament
que s'ha interromput i la responsable juntament amb Red
Eléctrica de les subestacions
afectades i on pel que sembla no
han funcionat els sistemes de prevenció, és una altra empresa privada que ha estat acusada de fer
poques inversions a Catalunya.
I que en els darrers anys i com a
conseqüència de les pressions
socials i l'actuació del govern ha
incrementat les seves inversions a
Catalunya.

Ahir va passar el que no fa ni una
setmana li advertia que podia passar a una periodista de l'ABC que
m'entrevistava per aquest estiu.
Una caiguda del subministrament
elèctric. Un dels nostres dèficits en
infraestructures més importants,
però que està eclipsat pel papanatisme que li ha agafat a una
part de la societat civil en relació
a l'AVE i a l'Aeroport, que sembla
que siguin les dues úniques coses
importants per aquest país.

Insisteixo en que també és una
empresa privada que no sols
cotitza en borsa, sinó que ha
estat protagonista d'una boja
pugna pel seu control que ha fet
pujar de manera artificial el seu
valor en borsa, que ara els nous
accionistes intentaran recuperar.
Ho ressalto perquè els riscos de la
manca d'inversions no ha fet res
més que començar i es pot incrementar si tot es deixa en mans
d'un mercat de capitals que només
té un fi, incrementar la rendibilitat
dels accionistes i fer-ho ràpid.
Total, que l'accident d'ahir dilluns i
que encara dura es dóna en
instal·lacions d'empreses privades
que actuen el marc d'un servei
públic regulat. Podem i hem d'exigir als poders públics que executin les seves funcions reguladores. Però culpabilitzar l'Estat
només pot obeir a una d'aquestes
tres hipòtesis. Alguns han caigut en
la paranoia política i ens la volen
contagiar a tota la ciutadania.
Tenen un grau d'oportunisme superior al que sembla. Pretenen
exculpar de les seves responsabilitats a les empreses privades,
perquè per ells el mercat és molt

savi i molt rendible.
Cadascú que s'apunti a la hipòtesi
que vulgui. Jo crec que és una mica
de tot.
Espero que durant el dia d'avui els
mitjans de comunicació ens ajudin
a encertar en l'explicació del que
ha passat i de les seves causes.
Perquè com això acabi en una
altra batalla política estúpida,
estarem assentant les bases perquè res millori i torni a passar
d'aquí ben poc.
El que hem de fer és exigir a les
empreses privades que presten un
servei públic que incrementin de
manera important les seves inversions. I exigir als governs català i
espanyol que compleixi les seves
funcions de reguladors del mercat
elèctric.
Ah, i sobretot tornar enrrera d'aquesta barbaritat que suposa donar
el monopoli de la xarxa d'alta i mitjana tensió a una empresa privada
que en lloc de preocupar-se de la
qualitat del servei públic que presta, només està obsesionada en
incrementar la rendibilitat dels seus
accionistes.
Continuarà.

