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editorial
Que no ens prenguin el futur. Hi ha
culpables. Tenim solucions
No afluixen, no afluixem. I cada
vegada som més. Conjuntament amb
centenars d’entitats socials i sindicats
hem convocat la Vaga General del 14
de novembre. Una Vaga per guanyar
la als centres de treball i als carrers,
una Vaga sindical i social. Hi ha una
ofensiva ideològica per carregarse el
model social, el model de relacions
laborals, la cohesió social i nosaltres,
CCOO, i molta més gent no estem
disposats a quedarnos de braços
plegats.
La Reforma laboral continua vigent i
expulsa dels centres de treball
companys i companyes, es inútil per
reactivar l’economia i molt útil pels
empresaris especuladors, que n’hi
han, que no pensen ni en el país ni en
les persones. Les retallades dels
governs de CIU i PP estan
destrossant els nostres drets de
ciutadania , tenim menys dret a la
sanitat, als serveis socials, a
l’educació, a la cultura. Els
treballadors i treballadores hem de
continuar dient prou amb la
mobilització i la proposta. La Vaga
està fonamentada en aquests pilars,
és possible altre sortida de la crisi,
són possibles i millors altres
polítiques. Estafes socials no,
Societats del bodrio i les iguales no, la
mobilització continua. Ara toca Vaga
General!

Feu clic per veure:
la Declaració del Comitè Executiu
de la CES sobre el 14N
les declaracions de Joan Carles
Gallego efectuades a la roda de
premsa celebrada a Barcelona (18
102012)

la Gaceta Sindical confederal
número 123, especial sobre el 14N
(19102012)
la resolució del Consejo Confederal
de CCOO sobre el 14N (1910
2012)
el cartell conjunt de la vaga general
del 14N (22102012)

http://www.elbaix.cat/
htpp://www.ccoo.cat/baixllobregat
http://www.ccoo.cat/noticia/159739/declaracio-del-comite-executiu-de-la-ces-14-n-jornada-daccio-i-de-solidaritat-a-europa
http://youtu.be/uGHF-c9niLc
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub79603_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_123)__El_Consejo_Confederal_de_CCOO_convoca_huelga_general_el_14N.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/resolucion_Consejo_Confederal_CCOO_huelga_general_14N
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/cartell_vaga_general_14N2012.pdf


Inici de curs escolar

El Fòrum Social del Baix Llobregat
va donar suport a la manifestació a
Barcelona del passat 7 d’octubre,
dintre de la Jornada Mundial del
Treball Digne, i va fer una crida a les
entitats que representa i a la
ciutadania en general per assistirhi.
A finals de setembre, durant una
reunió del Fòrum, totes les entitats i
organitzacions presents van decidir
constituirse com Comissió
Promotora de la Comarca en el cas
de convocatòria de Referèndum.
Ha passat poc temps però han
passat tantes coses que la pròxima
reunió, que es desenvoluparà en
breu, haurà de tractar sobre com ens
posicionem, accions a prendre,
informació i suport cara a la pròxima
Vaga General.
D’altra banda, a Martorell s’ha
constituït la Plataforma Moviment
Social de Martorell amb el suport de
representants d’entitats i ciutadans
locals. En el marc de les seves
reivindicacions, el pròxim 25
d’octubre està convocada una
concentració davant del CAP de
Buenos Aires per lluitar i expressar el
seu rebuig a la privatització que
defensa el govern local.

La desaparició de més de
300 llocs de treball, la greu
degradació laboral del
personal interí i substitut i
l’acumulació generalitzada
de retallades en els recursos
de tots els nivells educatius
consoliden el major retrocés
de l’escola pública de les
darreres dècades i confirmen
el pitjor inici de curs a les
aules del Baix Llobregat.

Ens faltaran més de 800
docents. Ni s’han contractat
els que necessitàvem per
atendre els més de 5400
alumnes nous, ni s’han
substituït els 1.43 professors
que s’han jubilat. Aquesta
pèrdua de llocs de treball
afecta directament al
professorat interí,
professorat que podria haver
continuat treballant aquest
curs i que ha anat
directament a l’atur.

Es redueixen dràsticament
els recursos disponibles per
a l’educació. Es cobra per
l’accés a l’ensenyament
(s’encareixen
desorbitadament l’accés a
les escoles bressol, a la
Universitat i a la formació
professional...). Hi ha moltes
menys beques i subvencions
(per al menjador, de llibres i
material escolar o per a les
AMPES...), molt menys
personal (es redueixen
serveis educatius, auxiliars,
vetlladores, aules d’acollida,
hores de suport...), menys
pressupost per als centres i,
a més, molts menys
professors per substituir les
absències dels companys de
baixa, que queden sense
cobertura suficient... En
definitiva, una reducció que
afebleix més que
perillosament la qualitat de
l’educació i el model d’escola

https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do
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Dintre del procés congressual de CCOO, les assemblees
de 1er nivell dels sindicats comarcals del Baix Llobregat
van finalitzar aquesta etapa a la que estaven convocades
a participar totes les persones afiliades.
No podem oblidar que el Congrés té lloc cada quatre
anys i en totes les assemblees i congressos és realment
on es defineix i es pot debatre, participar i aportar
propostes en el programa que marcarà el camí a seguir
durant el pròxim mandat.

En general no ha estat la participació que s’esperava però
ha hagut debat i propostes i això sí que és important per
poder esdevenir amb democràcia el projecte de les
CCOO del Baix Llobregat.
Ara ja ha començat el segon nivell amb una participació
més acurada camí al 7è Congrés de CCOO del Baix
Llobregat que ha hagut de fer una petita modificació , ja
que encara que no s’han modificat les dates, sí que es
retarda l’horari, s’iniciarà dijous 8 de novembre a les 16h
de la tarda i acabarà divendres 9 de novembre cap a les
17,30h de la tarda.

Link a documents congrés CCOO Catalunya

Link a documents congrés CCOO Baix Llobregat

CCOO, conjuntament amb UGT i AENA formen la
Comissió Consultiva de l'àmbit de l'Aeroport de
Barcelona  El Prat que té com objectius servir de canal
d’informació i seguiment de la situació de l'ocupació,
contractació i formació. A més, a través d'una
subcomissió creada a aquest efecte, també de la
coordinació d'activitats empresarials en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals.

Hem tractat últimament dels diversos conflictes laborals
oberts a l'aeroport, fent un especial seguiment de les
situacions de subrogacions de contractes i de les
retallades plantejades en AENA.

També defensem les nostres propostes concretes en la
Taula de Mobilitat com són: Incrementar la freqüència
de pas de Rodalies, ampliar els itineraris de la xarxa
d’autobusos ja existent, millorar la connectivitat a peu i
bicicleta, fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit
per anar a la feina, racionalització dels aparcaments de
vehicles particulars, així com millorar l’atenció als
usuaris.

Els treballadors i treballadores de l'aeroport i el servei
que presten a la ciutadania seguiran sent objectiu
prioritari de la nostra acció sindical.

Comissió Consultiva de l'àmbit de l'Aeroport

7è Congrés CCOOBaix Llobregat

http://ccoo.cat/xcongres/noticia/157575/documents-congressuals-del-x-congres-de-ccoo-de-catalunya
http://ccoo.cat/baixllobregat/noticia/156382/7e-congres-de-ccoodel-baix-llobregat


CCOO del Baix Llobregat per la preservació
del parc agrari del Llobregat

El passat 10 de setembre al matí vam
començar amb un acte de commemoració de
la Diada a la seu de CCOO del Baix donant
lectura al manifest del sindicat cara a la Diada
de Catalunya. Ja a la tarda vam participar a
l’ofrena floral que va tenir lloc a El Prat de
Llobregat.
I el 11 de setembre vam participar a l’acte i
ofrena floral que va tenir lloc a Sant Boi de
Llobregat

Commemoració de la diada deCatalunya

A principis del setembre ens
van sorprendre
satisfactòriament amb la
notícia de que el projecte
Eurovegas finalment no vindria
a Catalunya i s’adjudicaria a
Madrid.
Pocs dies després,la
Generalitat de Catalunya, en
contrapartida a no haver
aconseguit l’Eurovegas,
presenta el projecte Barcelona
World, que pretén ser un
complex turístic i d’oci a uns
terrenys situats al costat de
Port Aventura a Tarragona.
CCOO mostra les seves
reserves a aquest projecte
degut a la relació de l’empresa
promotora amb la bombolla
immobiliària i exigirà
transparència i informació de
tot el procés, fent seguiment i

vetllant perquè l’ocupació que
es pugui crear respecti la
normativa laboral i sigui de
qualitat.
Des del Baix Llobregat ara més
que mai hem de defensar,
impulsar i preservar el Parc
Agrari del Llobregat i cal
demanar a la Generalitat que
es faci un pla de
desenvolupament d’aquest
espai promocionant la riquesa
dels productes agrícoles del
Llobregat respectant l’entorn
mediambiental que ens ofereix
aquest espai.
Així impulsem i participem a la
Taula en defensa del Parc
Agrari i per un model
sostenible pel Delta del
Llobregat que aviat presentarà
un manifest Comarcal.

http://ccoo.cat/baixllobregat/noticia/156382/7e-congres-de-ccoodel-baix-llobregat
http://twitter.com/CCOOBaixLLob
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