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Coscubiela surt reelegit secretari general
de CCOO amb el 66% de vots favorables

Una herència
permetrà fer un
centre ocupacional
a l’Alt Empordà per
a discapacitats

Els delegats retallen significativament el suport a Coscubiela, que exigeix negociació a les empreses

J Vilafant.

GUILLEM SALÓ / Tarragona

J El

vuitè congrés de la CONC va reelegir
ahir, per tercer i últim cop, Joan Coscubiela
com a secretari general del sindicat. Un terç
per cent dels delegats que van votar no li

«Fa vuit anys em van elegir
amb el 52 per cent. Allò
sí que era divisió interna»,
deia Joan Coscubiela poc
després de ser reelegit per
tercer i últim cop com a
secretari general del sindicat. En aquella ocasió, Coscubiela va imposar-se al
membre fundador de
CCOO del Barcelonès, Alfred Clemente, de l’anomenat sector crític. Aquest corrent, que antigament es diferenciava perquè tenia
com a referent polític el
PCC i el PSUC, ha anat
derivant amb una quota de
poder al sindicat. En el congrés de fa quatre anys, Coscubiela va ser elegit amb
el 97% dels vots, mentre
que l’executiva es va consensuar amb el sector opositor. Els opositors, ara encapçalats per la secretària
de la dona, Mercè Civit,
també van consensuar dimecres repartir-se l’executiva —que ahir va rebre el
suport del 75,6% dels delegats que van votar—, i
els delegats al congrés confederal de CCOO a l’Estat
—aprovat amb el 79%—;
però en les votacions a la
secretaria general, 229 delegats van votar en blanc,
que representen el 33,6%
dels que van votar.
Membres dels dos sectors coincidien a dir que
ara cal treballar unitàriament, però recordaven que
Coscubiela ha rebut un «toc
d’atenció». Diversos delegats consideraven que els
vots contraris podien pro-

van donar la confiança, en la que va ser l’elecció
destacada que menys suport va tenir. Així,
la llista consensuada entre oficialistes i crítics
a l’executiva va rebre ahir el 75% de vots
afirmatius. Coscubiela va afirmar que se sentia

«satisfet» dels resultats, i en una declaració
d’intensions, va avisar la patronal que si no
negocia promouran el conflicte. El líder de
CCOO a l’Estat, José Fidalgo, va mostrar-se
confiat amb el nou govern del PSOE.

Coscubiela insta
les patronals a
presentar-se a
les eleccions
J Joan

Els secretaris generals de CCOO a l’Estat i a Catalunya, durant la clausura, ahir, del vuitè congrés. / J.F.

venir tant d’«oficials» enfadats amb el poder que
Coscubiela ha donat als
«crítics» a l’executiva com
dels mateixos «crítics», que
discreparien del tarannà
«dirigista» i «despòtic»
amb què ha actuat Coscubiela envers qüestions organitzatives.
En el discurs després de
l’elecció, Joan Coscubiela
va dir que se sentia «satisfet», i va afirmar que
CCOO ha aconseguit «guanyar la batalla ideològica»
contra la temporalitat, la
precarietat i la sinistralitat.
De totes maneres, hi va afegir, els conflictes de Printer,
Seat i Nissan demostren

que moltes empreses «agafen com a ostatges els
empleats». «I no ho permetrem», hi va afegir. «A
negociadors no ens guanya
ningú. Si volen negociar ens
trobaran. Però si volen estratègies per la competitivitat que carregui sobre els
treballadors ens trobaran
en el conflicte.»
El secretari general reelegit va tornar a reforçar
el lema del congrés —La
força del sindicalisme útil—
en destacar l’augment de
l’afiliació, fins a les 160.000
persones, com al camí útil
per tenir força a les empreses i millorar les condicions laborals.

El secretari confederal
de CCOO a l’Estat, José
Fidalgo, que va intervenir
en la clausura del congrés,
va dir que el sindicat vol
un creixement sostenible
als nivells econòmics, socials i mediambientals. En
aquest punt va situar la responsabilitat social de l’empresa. Fidalgo també va dir
que està «esperançat» amb
el programa del PSOE i
els futurs ministres del govern espanyol.
El conseller de Relacions
Institucionals, Joan Saura,
també va intervenir en la
clausura demanant la participació de CCOO en la
redacció del nou Estatut.

Coscubiela va reclamar ahir que les patronals tinguin el mateix tracte de l’administració que
els sindicats a l’hora d’establir la representativitat
dels agents socials. El líder
de CCOO va fer aquesta
demanda després de recordar que en la constitució de les taules de negociació sectorials l’administració exigeix als sindicats quotes de representació de delegats a les empreses, quan no demana
nombre d’afiliats a les patronals. Coscubiela instava d’aquesta manera les
patronals a fer eleccions:
«Nosaltres sabem com
aconseguim la representació, però no les empreses.»
Precisament, les taules del
tèxtil i d’automoció estan
bloquejades perquè les patronals Pimec-Sefes i Foment del Treball discrepen
sobre la representació que
s’hi ha de tenir, i l’administració els ha demanat
entesa. Sobre això, CCOO
veu bé la proposta del conseller Rañé d’ahir de fer
una llei de participació institucional. Així mateix,
Coscubiela va demanar
una reforma de l’empresa,
i va posar com a exemple
els 600 gremis que té Foment del Treball.

Els treballadors presentaran un nou pla d’estalvi a
Printer que inclou la doble escala salarial
E. POMARES
Sant Vicenç dels Horts

J L’assemblea de treballadors de Printer va decidir
dimecres a la nit acceptar
les demandes de l’empresa. Al matí, Printer havia
complert la promesa de
presentar el 31 de març
un expedient de regulació
per a la totalitat de la plantilla, 398 treballadors, si no
s’acceptaven les seves con-

dicions. A més a més, Printer va fer efectiu l’acomiadament de 44 treballadors
més, el màxim permès per
un expedient anterior.
Un dels principals punts
de desacord era la reducció salarial d’un 20 per cent
i la pretensió de Printer
d’aplicar una doble escala
salarial, base per als ascensos de categories i per
als treballadors nous, que

podrien cobrar fins a un
60 per cent menys. Encara
que l’expedient de regulació, que suposaria el tancament de Printer, és ara
damunt la taula del Departament de Treball, l’assemblea de treballadors ha
decidit fer un altre pas per
mirar de salvar la fàbrica.
Així, la setmana que ve
presentaran una proposta
nova, que inclou la reduc-
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ció immediata d’un 20 per
cent del sou indefinidament, i la doble escala salarial. El president del comitè d’empresa, Antonio
Álvarez, va declarar ahir
que «no arribarem als límits plantejats per la direcció en la doble escala
salarial, que és brutal». Álvarez assegura que han acceptat les pressions «després d’onze mesos de xan-

tatge, sota amenaçes. Els
treballadors estan molt
molestos per aquesta agonia, i alguns creuen que,
fins i tot cedint, Printer
ha vingut a tancar». Fonts
de Printer han declarat
que esperen una proposta
formal per determinar si
retiren l’ERO. Si hi ha
acord, estudiarien la readmissió dels 44 acomiadats,
segons Álvarez.

L’herència
d’un veí tetraplègic de
Vilafant que va morir
fa dos anys permetrà
que l’Alt Empordà pugui tenir el segon centre
de dia i ocupacional per
a disminuïts físics de les
comarques gironines.
El fet que Pere Llong
deixés la seva herència
al municipi i que el consistori d’aquest poble
hagi cedit gratuïtament
els terrenys a MIFAS
—l’organització promotora—, permetrà la
construcció del centre,
segons ha explicat Pere
Tubert, president de
l’entitat. Tubert va assegurar que els diners
s’obtindran a partir de
la venda de la casa que
Llong els va deixar en
herència —entre uns
250.000 o 300.000 euros—. El nou centre
ocupacional, que té un
pressupost de 400.000
euros, portarà el nom
de Pere Llong. / EFE

Mor un
treballador a
València després
de quedar atrapat
per una roca
J Sumacàrcer

(Ribera Alta).

Un treballador va morir ahir, després de quedar atrapat durant algunes hores per una
roca de 25 tones, mentre treballava, amb
quatre companys més,
en unes obres de la carretera CV-560, a Sumacàrcer. La carretera
estava tallada al trànsit
des de dissabte, després
de les pluges registrades el cap de setmana
i que van provocar esllavissades sobre la calçada. Els fets van passar
cap a les dotze del migdia, quan el jove, de 29
anys, va quedar atrapat
per una roca que s’havia desprès del vessant
de la muntanya on treballava. L’accés difícil
a la zona on es van produir els fets va complicar el rescat. El treballador va ser alliberat
i traslladat en helicòpter fins al camp de fubtol del Sumacàrcer, on
li van practicar els primers auxilis, tot i que
no es va poder fer res
per la seva vida. / AGÈNCIES

