
organitzacions sindicals i socials sota el
lema de «Prou retallades, els nostres
drets no es toquen», o com ho fa el Mo-
viment 15-M amb les seves acampades,
manifestacions o concentracions. Però
aquestes protestes cal fer-les de forma
pacífica, mai amb l’ús de la violència,
com van utilitzar alguns el passat dia
15 de juny davant del Parlament de Ca-
talunya. Per això, des de CCOO rebut-
gem i condemnem qualsevol utilització
de l’ús de la violència contra les institu-
cions democràtiques i els seus membres
escollits lliurement per la ciutadania,
ja que aquest és també un atac cap als
valors socials i democràtics que defen-
sem un canvi de model social i econò-
mic, i estem en contra del desmantella-
ment del nostre Estat del benestar.

La sortida de la crisi no es pot fer a cos-
ta dels serveis públics, que garanteixen
la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’e-
quitat i la justícia al conjunt de la ciuta-
dania, ni a costa de la cultura. Ni es pot
fer a costa del drets laborals com pre-
tén aquest sector de la patronal que vol

desregular encara més el mercat de
treball. Una altra Europa és possible, i
una altra Catalunya, també. Amb una
sortida solidària de la crisi, amb el re-
forçament de la democràcia, amb un re-
partiment just i equitatiu dels recursos. 

Quan a Atenes, el passat 20 de maig,
el congrés de la CES convocava aques-
ta mobilització europea del 21 de juny,
confluïa també amb els processos de
mobilització social, que en diferents paï-
sos les diferents entitats, associacions,
sindicats i ciutadans i ciutadanes en
general, amb diferents plataformes, for-
mats i expressions, estem duent a ter-
me des de fa temps per confrontar-nos
amb les retallades de drets laborals i so-
cials que impulsen els governs aprofi-
tant la crisi com a excusa. �

al Parlament per CiU, pel PP i pel fatxa
del Laporta no es trobaven en cap pro-
grama.

Els polítics que fa pocs anys es van ne-
gar a discutir la ILP sobre els aliments
transgènics diuen que es van sentir ame-
naçats i alguns agredits. Cap no havia de
ser agredit, de la mateixa manera que cap
persona no ha de ser agredida mai. Ara
bé, és clar que als polítics se’ls pot dir a
la cara el que són, i que la seva violència
(aprovar o participar en la xarlotada le-
gitimadora del robatori de serveis pú-
blics) ens afecta. I és que, tal com deia V
–i jo hi afegeixo: mentre hi hagi gover-
nants i governats–, el poble no hauria de
témer els seus governants; són els gover-
nants qui haurien de témer el poble. �

per sectors desfavorits i per joves desem-
parats pel Govern i per la societat, una via
de progrés i de superació econòmica que
els permetia sortir de la misèria. Afegim-
hi que molts cacics del narco s’han con-
vertit en mecenes de pobles i de regions,
on han acabat procurant més obra públi-
ca o serveis per als veïns. Sumem-hi tam-
bé anys d’una cultura narco que impreg-
na des de la música –el narcocorrido– fins
a l’estètica. Es calcula que entren a Mè-
xic uns 40.000 milions de dòlars anuals
fruit de la venda de droga als EUA. Això
és el PIB sencer dels Estats de Tlaxcala,
Colima, Nayarit, Baixa Califòrnia Sud, Za-
catecas, Campeche i Aguascalientes su-
mats.

Sens dubte, la solució és complicada i no
pot ser una. El Govern no es pot ablanir
davant la delinqüència, però al mateix
temps ha d’invertir recursos socials en
aquells sectors i territoris més afectats pel
problema. Mèxic no es pot permetre cap
generació més que tingui el narco com a
referent social.

Què ens queda fer a la societat civil? Amb
el fet de dir que no ens agrada el sistema
no n’hi ha prou. La societat civil és el mo-
tor que ha d’impulsar el canvi. El Govern
n’ha de ser l’engranatge. Calen noves ge-
neracions de mexicans a les forces de se-
guretat, mà dura contra els corruptes i la
professionalització de l’Exèrcit. Cal que
ciutadà a ciutadà, poble a poble, sigui Chia-
pas, Michoacán o Sinaloa, s’aixequi con-
tra els delinqüents i refusi els diners ta-
cats de sang. Calen educadors, fer
pedagogia allà on encara ningú no n’ha fet.
Cal inversió social als pobles on el narco
ha governat a l’ombra durant dècades. Cal
exigir el bon Govern, ser ferms davant la
delinqüència, vingui d’on vingui, i donar
suport a l’Estat de dret. 

I calen mexicans i mexicanes disposats
a deixar-hi la pell per fer-ho possible. �

La jornada d’acció europea del
21 de juny passat va suposar
una resposta clara de les forces
sindicals a les polítiques d’ajust
pressupostari 

Una altra Europa i
Catalunya són possibles

Els dies 22 i 23 de juny, el ple del
Parlament Europeu ha discutit

el Pla de governança i el Pacte per l’eu-
ro. Per això la Confederació Europea de
Sindicats (CES) va convocar una jorna-
da d’acció europea el 21 de juny, per ex-
pressar el rebuig a les polítiques d’a-
just pressupostari que preveu el model
de governança econòmica que volen im-
posar i que afectarà negativament mi-
lions de ciutadanes i ciutadans. Aques-
ta mobilització ha tingut un cop més
l’objectiu d’exigir una Europa més so-
cial i solidària, amb treballs estables i de
qualitat, amb salaris dignes, on es pro-
mocioni la formació per a tothom, i on
hi hagi una cobertura social forta que
garanteixi l’accés a uns serveis socials
de qualitat. Avui les mesures que impul-
sa la Unió Europea només garanteixen
els interessos dels mercats financers i
bancaris deixant de banda les necessi-
tats dels ciutadans i ciutadanes.

A Catalunya, el Govern segueix amb
noves retallades per desmuntar l’actual
model social i transitar d’una gestió
pública i concertada dels
serveis públics a una de
privada i mercantilitzada.
Les retallades fiscals, com
la de l’impost de succes-
sions, i les contínues rebai-
xes d’impostos només
beneficien els rics i buiden
el tresor públic, trencant el model re-
distributiu i allunyant-nos d’un sistema
fiscal progressiu, ambiental i solidari.
La llei òmnibus deixa ben clar que no
som davant d’un ajust pressupostari
conjuntural per respondre als desequi-
libris entre ingressos i despeses, sinó
que el que es pretén és un canvi de mo-
del, on els negocis passen per sobre dels
drets socials i del medi ambient, i on la
manca de transparència i de considera-
ció envers la participació institucional
reforça l’autoritarisme del Govern aug-
mentant així la pèrdua de qualitat demo-
cràtica del país. 

És normal que hi hagi una forta indig-
nació davant d’aquestes mesures in-
justes i antisocials, i és lícit que s’ex-
pressi al carrer, com ho fem les

«Avui, les mesures que impulsa la Unió
Europea només garanteixen els 

interessos dels mercats financers
i bancaris, deixant de banda les 

necessitats dels ciutadans i ciutadanes»

JOAN CARLES
GALLEGO 

SECRETARI GENERAL
DE CCOO CATALUNYA

REVISTA DE PREMSA

«Respostes»
Editorial (‘Vilaweb’, 20-06)

a Ahir, a Barcelona, hi havia
molta gent al carrer. No tanta
que qüestionàs la teoria de la
majoria silenciosa que
propugna el president Mas,
però prou perquè no siga
possible de passar-hi de
puntetes. [...] I amb un detall
significatiu: no hi havia una
presència organitzada de les
forces polítiques o sindicals.
La qüestió important és si
aquesta mobilització serà
apreciada, valorada, entesa,
pels governs i pels parlaments.
[...] és una mobilització notable
que demana respostes;
respostes que no siguen ni
simplificadores ni simplistes.
Que hi ha gent que es complau
massa a fer que les coses
siguen blanques o negres.

«Aquest país no és per 
a ineptes»
Alfred Rexach (‘La Vanguardia’, 20-06)

a Violència no en vaig veure
gens. Indignació i malestar,
molt, i seria bastant
imprudent, a més de molt poc
educat, pensar que ahir a la
tarda a Barcelona –igual que a
Madrid– no va passar res
d’important. Menysprear-ho,
despatxar-ho amb unes
quantes frases que ni tan sols
no acostumen a ser
enginyoses, ja no serveix.
Ahir, de línia vermella no se’n
va traspassar cap, ni prima ni
gruixuda, així que serà millor
acceptar que aquí està passant
alguna cosa, alguna cosa
bastant grossa, que no estan
els temps ni la gent perquè la
nostra classe política es
dediqui ara a estirar-se els
cabells. Aquest país no és per
a ineptes, i qui no sàpiga com
bregar amb la crisi, millor que
ho deixi estar i que se’n vagi.
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