L'H Espai Debat organitza un acte per debatre sobre el present i futur del
sindicalisme amb CCOO i UGT de l'Hospitalet
Nota de premsa del nou Espai de Reflexió "El sindicalisme, avui" de L'H Espai Debat (acte gratuït i obert a tot el públic).
Redactat per Joan Gil. Per a qüestions urgents: 646802814. Per a qualsevol altre informació: espaidebat@gmail.com.

El dijous 26 de setembre del 2019 a les 19h al local de l'entitat, al carrer Josep Maria
de Sagarra, número 29, Principal, L'H Espai Debat organitza un nou Espai de Reflexió.
Aquests actes són gratuïts i oberts a tot el públic. En aquest cas, s'ha convidat a
representants de CONC / CCOO i UGT de l'Hospitalet de Llobregat per tractar el
present i futur del moviment obrer. Per aquesta raó, L'H Espai Debat ha titulat l'acte
amb el títol: "El sindicalisme, avui".
Moderat per l'ex regidor i soci de l'entitat, Alfons Bonals, l'entitat ha organitzat el
debat perquè "creiem necessari un debat sobre el futur del sindicalisme tot parlant del
paper que fa en l'actualitat en la defensa dels drets dels treballadors. Per iniciar-lo,
hem organitzat una primera trobada en el nostre Espai de Reflexió amb la participació
de Asun Romero i Joan Barrachina, representants sindicals de CONC / CCOO i UGT de
l'Hospitalet de Llobregat, respectivament." Cal esmentar que durant aquest estiu,
Liliana Reyes ha passat a ser la cap dirigent sindical de CCOO L'H, que exercia Asunsión
Romero, la qual continua molt vinculada al sindicat.
L'H Espai Debat està informant a tots/es els seus sòcis/es amb un text de convocatòria
en que reconeixen "el paper central del treball en les relacions humanes, la
trascendentalitat de les relacions laborals en la vida quotidiana de tots plegats i la
diferència clau entre la forquilla de la taxa de guanys, els beneficis del Capital, i el
minse increment i revalorització dels sous i de les pensions, continuen ben presents i
centrals en la societat actual". I alhora, es contrarien pel fet que "sembla que la
negociació i lluita sindical ha
perdut interès mediàtic i potser
també social; així com els
accidents laborals i fenòmens
similars". També recorden al
famós economista nord americà
James K. Galbraith, que va
recordar el paper transcendental
del moviment obrer amb una
frase que va dir en unes jornades
de CCOO: "els sindicats fan la
feina dura en la construcció de la
Concentració encapçalada pels màxims dirigents de CONC i UGT a nivell
democràcia".
nacional a favor d'una ocupació de qualitat, unes pensions dignes i una
revalorització salarial via convenis. Font: Europa Press.

