14 de juliol del 2003 /

LA CIUTAT

CCOO commemora els 25 anys
d’història a la ciutat
Se celebra un acte de retrobament de diferents generacions de sindicalistes
El 19 de juny del 1978 va tenir lloc la primera conferència de la Unió Local de
CCOO de L’H. Una assemblea clandestina celebrada a
la parròquia de Sant Josep i
que va suposar sortir a la
llum després d’anys de repressió i presó per haver defensat les condicions de vida
de la classe treballadora.
Per commemorar les noces
d’argent del sindicat, el Barradas
va acollir un emotiu acte en el
qual es van citar diferents generacions de sindicalistes entre els
quals estaven presents els secretaris de la Unió Local del sindicat
durant aquests 25 anys: Jaume
Valls, Tomás Martínez i Asun Romero. També van assistir el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela, Àngel
Cr e spo, secretari general de
CCOO del Barcelonès i l’alcalde
de L’H, Celestino Corbacho.
Asun Romero, actual secretària general del sindicat, va agrair
el llegat dels seus predecessors, i
va indicar que avui l’acció sindical ha de donar prioritat a combatre la inseguretat i la precarietat laboral i a garantir el manteniment dels trets essencials de l’Estat del Benestar. Per la seva banda, Joan Coscubiela va homenatjar les persones que, des del sindicalisme, han contribuït a millorar les condicions de vida dels
treballadors i a construir una societat més justa. # REDACCIÓ
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Seguiment
massiu de la
vaga de
residents a
Bellvitge
El seguiment de la vaga per la
manca de seguretat convocada pels metges residents de
l’Hospital de Bellvitge el 30 de
juny va ser massiu. Un 95%
segons els MIR i un 75%
segons l’empresa.
“El motiu principal de la vaga de 24 hores és la falta de
seguretat i les repetides agressions físiques i verbals que hem
patit a urgències els últims mesos”, ha explicat Pau López, un
dels portaveus d’aquest col·lectiu. López ha recordat el cop de
puny rebut per un MIR fa un mes
i l’agressió sexual a una doctora.
Segons aquest portaveu dels
MIR, “amb les esperes que han
de fer pacients i familiars a urgències, de fins a 8 hores, hi ha
qui perd els nervis i ho paga amb
qui els atén, els residents”. Pau
López destaca que a urgències “a
més de seguretat, falta personal i
material, i augmentar el nombre
de boxes per atendre als pacients
i actuar més ràpid”.
En declaracions als mitjans de
comunicació, el departament de
Recursos Humans de l’Hospital,
ha dit que la vaga respon al rebuig de les agressions i la defensa dels drets dels residents a tenir representació sindical.
El col·lectiu MIR espera la reunió que mantindran amb la direcció mèdica el dia 22 on coneixeran l’informe de l’auditoria realitzada pels Mossos d’Esquadra i les
mesures proposades. # E. SERRANO
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El Barradas va acollir l’acte de commemoració del 25è aniversari de CCOO

Tot i que la primera assemblea es va fer el 19
de juny de 1978, els membres del sindicat havien iniciat la seva tasca sindical anys enrere. A la parròquia
de Sant Josep es
van produir les
primeres reunions clandestines per organitzar el sindicat fins que l’any 1964 es van fundar les Comissions Obreres de Barcelona,
l’embrió de l’organització actual.
Jaume Valls i Tomás Martínez van ser els
fundadors de CCOO a la ciutat. Els dos han

L’apunt

estat secretaris generals de la central sindical i per aquest motiu van rebre l’homenatge
dels seus companys celebrat al Barradas.
La Unió Local de CCOO compta actualment
amb prop de 3.500 afiliats i 500 delegats de
personal en empreses i centres de treball de
la ciutat. A més, pertany a la Unió Sindical
del Barcelonès, juntament amb Badalona,
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de
Besòs.
Per commemorar el 25è aniversari s’ha
editat un llibre amb documents de l’època.

Las juventudes de ERC recogen firmas para solicitar la
construcción de más vivienda protegida
Las juventudes de ERC han recogido más de 7.500 firmas en L’Hospitalet para promover una Iniciativa Legislativa Popular que inste al
Gobierno de la Generalitat a construir más vivienda protegida. La campaña se ha desarrollado bajo el lema L’habitatge és vida. Tu tens la
clau. Signa! ERC sitúa en 70.000 los pisos protegidos que se necesitan en Catalunya y proponen que un 40% de esta vivienda nueva se
destine a los jóvenes. La recogida de firmas se ha llevado a cabo en
los últimos meses, principalmente en los mercados de la ciudad.
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El primer teniente de
alcalde de Montevideo
visita L’Hospitalet

L’acte de lliurament dels certificats del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de
L’Hospitalet va posar punt final a les campanyes Millorem l’ús del
català i Benvinguts, benvingudes del curs 2002-03, que
tenen com a objectiu millorar l’us del català i
estan dirigides a les associacions de mares i

VIST A L’H

pares (AMPA) dels col·legis públics, així com
a persones que acaben d’arribar a la ciutat.
El tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Joan
Francesc Marco, el president del Consorci per
a la Normalització Lingüística i director general de Política Lingüística, Jordi Roigé, i la
directora del CNL, Alba Conesa, van lliurar els
certificats als 242 alumnes, a les 16 AMPA i a
les 9 entitats solidàries que hi han participat.

Adolfo Pérez Piera, primer teniente de alcalde del ayuntamiento
de Montevideo, visitó L’H el pasado mes de junio en el marco
de las relaciones iniciadas hace
unos meses con la visita del alcalde de la capital uruguaya. Pérez Piera se reunió con Celestino
Corbacho y tras la entrevista ambos manifestaron que se habían
establecido las bases para un futuro acuerdo de cooperación entre las dos ciudades. Corbacho
adelantó que el convenio podría
incluir un proyecto a desarrollar
en Montevideo para favorecer la
igualdad entre géneros.

Administraciones y
compañías eliminarán
las líneas de alta tensión
Las líneas de alta tensión que
ocupan el entorno urbano de L’H
y otras ciudades metropolitanas
se someterán a un estudio elaborado por administraciones locales
y autonómicas y por las compañías eléctricas para establecer las
fases que permitan eliminarlas y
reducir el impacto medioambiental. El estudio se centrará en las
líneas de alta tensión que superen los 66 kw situadas en zonas
residenciales, y propondrá medidas para eliminarlas en el plazo
de 10 años. La elaboración del
estudio supondrá un gasto de
360.000 euros.

