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CCOO, 50 anys de garantia sindical
El passat 20 de novembre va
complir-se el cinquantè aniversari de l’acte formal del
naixement de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, si d’actes formals pot
parlar-se en aquella situació
tan difícil per a la classe treballadora. Fou una reunió que
aplegà uns 300 treballadors a
l’església de Sant Medir de la
ciutat de Barcelona. Hi assistiren gent de les arts gràfiques,
de la banca, de la construcció,
de la fusta, del metall, de les
indústries químiques i del
tèxtil, inspirats per un anhel
de justícia i de llibertat.
Estem convençuts que, mig
segle després, el projecte sindical de CCOO continua sent
útil per defensar els interessos dels treballadors i les treballadores. Ho creiem honestament, com també pensem
que el balanç d’aquests 50
anys de sindicalisme democràtic de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya ha
estat positiu. Ho diem amb
naturalitat i orgull, sense falsa modèstia, acceptant els
errors comesos i sense complexos davant de propostes,
respectables, que a hores
d’ara encara han de definir
el seu projecte més enllà de

la cridòria general. La tasca
realitzada pel sindicat és a la
vista de tothom: la defensa de
la negociació col·lectiva i dels
drets dels treballadors i treballadores, la decidida i decisiva
intervenció en els traumàtics
processos dels expedients de
regulació d’ocupació, la proposta i la pressió en els canvis
legislatius en matèria laboral,
la participació crítica en les
polítiques socials i en cadascun dels conflictes en què es
discuteixen els drets i la dignitat de la classe treballadora.
En definitiva, compromís i
dedicació en tot allò que té a
veure amb els drets i les condicions de vida dels treballadors
i les treballadores. Evidentment tota acció i gestió és
millorable, i un dels objectius
sindicals és millorar-les, però
del que no tenim dubte és que
CCOO no s’ha amagat mai ni
davant dels reptes plantejats
en cada moment històric ni de
prendre posició obertament
en el conflicte laboral i social.
CCOO no és un fi en si mateix, sinó una eina reivindicativa al servei dels interessos dels
treballadors i les treballadores en la lluita pels seus drets.
L’homenatge que avui fem a

aquells qui, amb molt coratge i més sacrifici, posaren els
fonaments de l’edifici sindical
de CCOO és la continuïtat del
sindicat com un element útil
i eficaç per a la classe obrera.
En aquell llu-nyà, i tan proper
alhora, 1964, ells van tenir un
somni de llibertat i de justícia quan somniar era delicte.
Nosaltres tenim l’obligació de
mantenir viu aquest somni

necessari, sense complexos ni
autocomplaença. La primavera ho commemorarem a Lleida
amb un seguit d’actes per homenatjar i recordar els homes
i les dones que durant aquests
50 anys han estat fonamentals
en la construcció d’un país cohesionat, molt més just i lliure
del que es van trobar. Tots hi
esteu convidats i hi sereu benvinguts. •••

3r Concurs de carrosses i comparses del Carnaval 2015
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida promou el concurs de carrosses
entre els participants de la Rua de Carnaval, que tindrà lloc el 14 de febrer, amb la
intenció de premiar els tres millors grups participants. Opten al guardó els diferents
grups, carrosses o comparses que estiguin degudament inscrits a la rua. El primer
premi és de 600 euros; el segon, de 400, i el tercer, de 200.
Cada grup o colla inscrit a la rua podrà votar fins a tres opcions, atorgant 3 punts al
primer classificat, 2 al segon i 1 al tercer. El vot s’haurà de trametre al correu electrònic festes@paeria.cat abans del dimecres 18 de febrer a les 13 h. En el correu caldrà
identificar clarament la comparsa o colla que emet el vot i les comparses o colles
que es vota. El veredicte es donarà a conèixer durant l’Enterro de la Sardina. •••
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