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BLOC OBRER UNITARI, PER GARANTIR LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL NECESSÀRIA 
 

Indistintament de la seva definició  és necessari crear un Bloc Obrer Global, que englobe totes les capes socials de la 
classe treballadora al nostre Estat, des de les ocupades, en els seus distints sectors productius, fins les majories 
desocupades, els grups de desfavorits socials i els mes febles, fràgils i precaris socialment, arribant als últims grups 
abandonats, tant socio-laboral com econòmicament.   
 

El clamor social, ocult  i silenciat, mes no per açò  irreal e innegable, com és el crit popular de que la situació s’ 
emmerda i agreuja dia a dia, sobre tot per a  milions de paries abandonats del sistema capitalista, la realitat de com cau 
el nivell de vida i el benestar dels mes pobres, en aquesta societat de consum imposat, a nivells alarmants i 
verdaderament greus, en necessitats bàsiques quotidianes, acabarà explotant en milers d’espurnes revolucionaries, 
transformadores i alguna violenta, como sol ser habitual, quan al poble sols se l’exprimís i acaba explotant. 
 

Mes la realitat de les ultimes dècades, final del segle XX y principi del XXI, essencialment en el aspecte econòmic i  del 
repartiment del Treball i la Riquesa Social, no ha pogut ser mes defraudant, corrupte, podrit i afavoridor dels grups 
dominants, aferrats al diner, al poder i als privilegis de classe, casta, religió i domini, mirem el país que mirem. 
 

Si analitzem, gelada i  objectivament, la situació general de la ciutadania, el seu grau de felicitat col·lectiva,  els seus 
valors ètics i l’ actual estructura  social, tenim moltes veus amb diferents inquietuds i  missatges: 
 

- El poder dominant té comprats al mitjans de desinformació global, premsa -radio- televisió- satèl·lits i fins i tot, els 
models de diversió i entreteniment social, esports- cinema... 
 

- El moviments socials alternatius, les persones critiques i dissidents del model capitalista actual, les idees de canvi i 
transformació social, estan actualment en un estat de marginalitat i aïllament que sols arriben a grups amb molta 
consciencia política i social, mes sense força i ajuda poblacional, en un estat permanent de reclusió als seus locals i 
àmbits de difusió. 
 

- I desprès, ens queda la gran “ mass media”, borregada i amb moviment únic de manada dirigida pels pastors de la 
política, la banca i la religió, quasi el pensament únic de Orwell.    

 

- Finalment, la capa social més baixa en tot, econòmica- cultural i de  benestar, eixa majoria silenciosa i explotada, un 
90 % segons les estadístiques, que viu baix l’ombra’l de la pobresa , la indigència i tots els tipus d’explotació humana 
coneguts, que han perdut pràcticament tot dret a la dignitat humana des del mateix moment del seu naixement.   
           

Podríem escriure milers de llibres i tractats de sociologia, humanisme i filosofia social, podríem fer Conferencies i 
Congressos al voltant de la realitat humana, crear milers d’organismes i 
oficines de defensa de la condició humana, mes no arribaríem mes allà del 
que totes i tots sabem, que el dret a la vida digna i garantida és la 
assignatura pendent de la nostra Humanitat.  
 

Segles d’ història col·lectiva avalen la realitat de que l’home es un llop per a 
l’home. Pareix que estiguem condemnats a no dependre res dels nostres 
fracassos, que el futur de l’ésser humà passa per la seva autodestrucció, i 
possiblement la del seu mig de supervivència, com es la Natura. 
 

I és per tot açò pel que veiem necessari, urgent i prioritari un canvi radical i 
en profunditat del model social global, canvi que te que venir de la mà de la 
classe treballadora i productora. Hem d’ esborrar tot rastre del model 
fracassat actual, és hora de noves iniciatives socials, hem de recuperar els 
pobles la independència social, ser ja definitivament els primers actors de 
les nostres vides, sense cap condició ni barrera imposada, arriba el canvi 
general amb la lluita social. 



 
 
 
 
 
 
 

 

El passat  vintisis de gener, uns 100 membres del PCPE, Endavant, CGT i Casal Popular vam 
formar un grup per a participar a la multitudinària manifestació que es va celebrar a la capital de la 
Plana pels retallaments del Consell de la Comunitat Valenciana, uns retallaments que no només 
afecten a les butxaques dels treballaors i treballaores que depenen de aquestes Conselleríes, sino 
que també afecten a la resta de ciutadans d’aquesta Comunitat al estar reduides dràsticament les 
quantitats destinades a despeses sanitàries, educació, justícia, benestar social, etc… 
¿Què ens volen dir amb això? ¿Que som els culpables de tal malbaratament? 
I és que no podem oblidar que mentres que molts alumnes d’aquesta província estudiaven a 
barracons, la Generalitat es va gastar 157 milions d’euros per construir una esplanada (per a ser 
considerat aeroport és necessari que hagin avions) a la meitat del no-res per acabar coronánt-la 
amb una escultura inspirada en un imputat en delictes contra les arques públiques. 
Que mentre cinc centres presumptament destinats a ajuda a discapacitats, ancians i altres éssers 
humans romanen tancats per falta de pressupostos per a la seva engegada, el manteniment de la 
famosa esplanada costa com a mínim 9 milions d'euros. 

No és mes veritat que els 
convocants d'aquesta 
manifestació no són del 
nostre grat, ja que dos 
d'ells acaben de signar el 
segon acord per a 
l'ocupació i la negociació 
col·lectiva que no és ni 
més ni menys que una 
reculada salarial de les i 
els treballaors de l'estat 
espanyol i fa uns mesos 
ja van signar també  
l'estafa de les pensions. 
La majoria dels 
convocants també són 
signataris del conveni de 
Correos que vulnerava 
els drets fonamentals de 

pluralitat sindical (com així ha reconegut l'Audiència Nacional). 
Per això des d'aquest sindicat es fa una crida a tota la província de Castelló perquè segueixin les 
protestes contra les retallades socials, contra l'agressió al medi ambient, contra la reforma 
laboral que ens volen imposar i que gran part d'ella ja ha estat pactada. 
 

PER QUE SI ENS TOQUEN A UN,  

ENS TOQUEN A TOTS 
 

UNITAT DE LA CLASSE  

TREBALLADORA, JA !!!! 
 
 
 



 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca Asamblea de Afiliados de la Federación Intercomarcal de CGT en 
Castellón, a celebrar  el próximo 3 de Marzo, a las 17:30 horas, en el local de Cerdán de Tallada, 
con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Elección de la Mesa de la Asamblea. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
3º.- Informe del Secretariado Permanente 
4º.- Dación de cuentas año 2011. 
5º.- Presupuesto año 2012. 
6º.- Próximas movilizaciones. 
7º.- Asuntos varios. 
8º.- Elección nuevo Secretariado Permanente. 

 

NOTAS 
 

- Finalizado el mandato del actual Secretariado Permanente, para cumplir con los Estatutos 
de CGT, deberá procederse a la elección de un nuevo Secretariado Permanente, entretanto 
el actual permanece en funciones. 

- Todo aquél afiliado que necesite el certificado de cotizaciones para su declaración de renta, 
puede solicitarlo en el Sindicato mediante el método que estime más oportuno, recordamos 
que no es necesario presentarlo a menos que te lo requieran. 

- Con objeto de ahorro económico y de papel, recordamos que existe una edición digital del 
Rojo y Negro, si prefieres recibirlo en ese formato, comunícalo al Sindicato.  

- Rogamos encarecidamente que si algún afiliado tiene alguna variación en sus datos, lo 
comunique al Sindicato. 

 
 

 

 
 
 
 
Mi-li-tan-cia, sí así, silabeado, como lo diría el bueno de Pepu. Militancia es lo que le está 
haciendo falta a todos los sindicatos, pero a éste más. ¿Por qué a éste más?. Porque en este 
sindicato no tenemos dirigentes ni cuadros sindicales asalariados. El sindicato se mantiene y 
funciona de las cuotas de los afiliados y, por supuesto, de la militancia que ellos realicen. Sí, sí, de 
la mi-li-tan-cia. 
Algo que parece olvidado en la actualidad y que, sin embargo, es fundamental para el buen 
funcionamiento. 
La militancia es deber de todos los afiliados, pero en especial de los delegados que disponen de 
crédito horario y de los que con más tiempo libre cuentan. 
Muchas y muchos os preguntaréis ¿qué puedo hacer yo en el sindicato?. Esta pregunta tiene fácil 
respuesta: mucho. 
Para echar una mano, no es necesario ser un portento, basta con tener ganas, no es necesario 
que conozcas las leyes, como muchos suponen. Hay multitud de trabajos sencillos que se pueden 
realizar sólo con ganas.  
Anímate y participa. 



   
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO 
l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d 

      1   1 2 3 4 5    1 2 3 4 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29     26 27 28 29 30 31  

30 31                    

ABRIL MAYO JUNIO 
l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d 

      1  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

30                     

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d 

      1   1 2 3 4 5      1 2 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

30 31                    

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4      1 2 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 
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29 30 31     26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 

              31       


