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La plataforma Prou Retallades!
continua la seva activitat contra
els pressupostos antisocials de
la Generalitat
Hi ha prevista una nova acció el 19 de juliol a les 10 h a la
sala d’actes de l’IES Verdaguer, al Parc de la Ciutadella

En el marc del debat parlamentari dels pressupostos de
la Generalitat per a l’any 2011,
la plataforma d’entitats socials
i sindicats Prou Retallades!
continua la seva activitat en
contra dels ajustaments pressupostaris, que estan afectant
ja de manera molt directa serveis essencials com l’educació,
la salut i els serveis socials. La
plataforma ha organitzant una

nova acció el proper dimarts, 19
de juliol. La sala d’actes de l’IES
Verdaguer, al bell mig del Parc
de la Ciutadella, de Barcelona,
acollirà a partir de les 10 hores
una taula rodona amb Agustí
Colom, professor d’economia
de la UB i expert en polítiques
de salut, Xavier Bonal, professor de sociologia de la UAB i
expert en polítiques educatives
i Sebastià Sarasa, professor

de sociologia de la UPF i expert
en polítiques socials, que faran
una anàlisi de les conseqüències
i els efectes de les retallades en
els serveis que rep la ciutadania.
L’acte anirà seguit de la lectura
d’un manifest, on es denunciarà
la injustícia dels pressupostos
que està impulsant l’equip de
govern de CiU, i que ha d’aprovar
el Parlament, que continuaran
fent pagar els efectes de la crisi
als treballadors i treballadores,
precisament aquells que no l’han
creat. La plataforma informarà de
la seva intenció de continuar actuant amb actes i mobilitzacions,
com la gran manifestació del 14
de maig, per pressionar i frenar la
sagnia d’injustes retallades que
està impulsant el Govern que comanda Artur Mas.

CCOO exigeix a la Mesa del Congrés que
accepti la ILP per modificar la llei hipotecària
La Mesa del Congrés dels Diputats va vetar la iniciativa legislativa popular per modificar la llei
hipotecària presentada per una
plataforma formada per un bon
nombre d’organitzacions socials
catalanes, CCOO entre elles, ja
que pocs dies abans de la seva
presentació es va registrar una

altra ILP amb continguts similars
a càrrec d’un partit ecologista
valencià. Ara, Los Verdes Ecopacifistas han retirat la seva ILP,
fet que desbloqueja la situació i
deixa sense arguments la Mesa
del Congrés per no admetre la
iniciativa de les entitats catalanes. Per aquest motiu, CCOO de

Catalunya exigeix que s’admeti
a tràmit sense dilació la ILP per
regular la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments
i el lloguer social a causa de la
greu situació en què es troben
milers de famílies que estan
perdent l’habitatge sense poder
liquidar el deute.

editorial

Mercats o
especulació?
Aquesta crisi econòmica ha popularitzat un
vocabulari que fins ara era més propi de
l’argot financer (ràting, prima de risc, etc.)
i ha estès un missatge que es va repetint:
per generar confiança als mercats cal que
els països facin reformes per rebaixar el seu
endeutament. Aquestes reformes no són altra cosa que retallar despesa pública i empitjorar les condicions laborals i socials del
conjunt de la població per poder pagar un
deute que ha generat el poder financer. Tota
una paradoxa.

Cada dia que passa, però, podem observar com la política d’austeritat i retallades
posa l’economia en recessió i no serveix per
“tranquil·litzar” els mercats. Grècia, Irlanda,
Portugal, Itàlia o Espanya són exemples que
darrere del concepte mercats hi ha els especuladors financers, que busquen els punts
dèbils per treure’n profit a curt termini.
Un cop més hem de dir: “Així no!”, necessitem organismes i poders polítics que controlin el sistema financer i no que estiguin al seu
servei. Hi ha propostes alternatives per fer
que l’economia estigui al servei de les persones i no de l’especulació. Només cal que
tots i totes sumem esforços per exigir-les.
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2
Núm 121 - divendres, 15 de juliol de 2011

CCOO guanya les eleccions sindicals a
FCC Contrucción
Els dies 29 i 30 de juny es van celebrar les
eleccions sindicals als centres de treball d’FCC
Construcción, a Catalunya. Els prop de 400
treballadors i treballadores van escollir 25 representants, i a partir d’ara el comitè tindrà 13
delegats de CCOO, per 12 de la UGT.
És la primera vegada que les candidatures de
CCOO aconsegueixen la victòria en el còmput
global del procés electoral.

La jornada de vaga va paralitzar el
servei d’atenció telefònica
La vaga del dia 1 passat en el sector del telemàrqueting va tenir un seguiment majoritari,
fet que va provocar que més de tres quartes
parts del servei quedessin paralitzades durant
la jornada de protesta, convocada a tot l’Estat.
Recordem que l’actitud de la patronal, que bloqueja les negociacions del conveni del sector,
va forçar la convocatòria de vaga als contact
centers.

Vaga del personal de l’Hotel Monterrey,
de Lloret de Mar
El Comitè d’Empresa de l’Hotel Monterrey, de
Lloret de Mar, manté la convocatòria de vaga
prevista per al proper dissabte, 23 de juliol, a
causa de les males pràctiques en la contractació que està duent a terme sistemàticament
l’empresa. A tall d’exemple, s’està contractant
personal de manera temporal durant l’estiu,
quan hi ha treballadors fixos discontinus de
l’empresa en situació d’atur o que són cridats
fora de la seva data d’incorporació. El comitè de
l’hotel també denuncia la manca de calendari
laboral i la poca previsió en la comunicació de
les vacances, amb només un dia d’antelació.

Un principi d’acord a Derbi evita el
tancament anunciat
La plantilla de Derbi ha ratificat el principi
d’acord que evita el tancament anunciat de
les plantes de Martorelles i la pèrdua de més
de 200 llocs de treball. L’acord recull també
el compromís de Piaggio de buscar una alternativa industrial que garanteixi la continuïtat
de l’activitat de la planta més enllà del 30 de
juliol del 2012, data fins a la qual l’empresa
es compromet a mantenir-hi la producció de
motocicletes.

El Govern aprova la “llei òmnibus”
a corre-cuita i sense el necessari
debat ciutadà
CCOO creu que darrere la urgència amb què es vol aprovar
la llei coneguda com a “llei
òmnibus” s’amaga un intent
d’evitar el debat amb la ciutadania, ja que aquesta llei pretén
implantar un canvi de model en
què prevalguin els negocis per
sobre dels drets socials i la preservació del medi ambient.
El sindicat considera, a més,
que la llei no presenta cap
justificació tècnica ni econòmica que demostri o justifiqui
la bondat de les mesures que
planteja. De fet, moltes de les
mesures no només no tenen
res a veure amb la millora
de l’economia, sinó que més
aviat representen un retorn a
models fracassats, com en el
cas de la política industrial. En
aquest sentit, es pretén derogar íntegrament la Llei de
política industrial, aprovada recentment, amb la qual cosa se
suprimeixen instruments creats
per a la reactivació industrial
—pactats amb sindicats i empresaris— i es torna al principi
que “la millor política industrial
és la que no existeix”. La derogació d’aquesta llei comporta
també que l’Agència de Suport
a l’Empresa Catalana s’hagi de
tornar a crear, i no es preveu
expressament la participació
dels agents socials en el consell
d’administració. A més, es bui-

da de competències i
continguts
l’Agència
Catalana de Seguretat
Industrial.
Igualment, CCOO denuncia que amb la “llei
òmnibus” s’eliminen
drets que s’havien regulat mitjançant lleis
del Parlament de Catalunya, i comporta
buidar de contingut el
capítol de drets i deures
de l’Estatut. Així, s’eliminen
controls democràtics i parlamentaris, i es limita —o directament se suprimeix— la participació institucional dels agents
socials.
Pel que fa a un dels temes que
més afecten i preocupen la
ciutadania —la sanitat—, es
vol canviar el model de sanitat
pública i universal, fet que representa un nou pas cap a la
seva mercantilització. Amb les
noves mesures de la Generalitat
es permetrà la utilització privada
de les instal·lacions i els centres
públics sanitaris, quan a Catalunya patim un important problema de llistes d’espera. Aquesta
mesura podria donar lloc a greus
situacions d’inequitat, ja que
existirien diferents nivells de
prestacions als centres i serveis
de la sanitat pública en funció
de la capacitat econòmica de la
ciutadania.

Però encara n’hi ha més. A partir d’ara l’habitatge s’entén com
una realitat d’interès econòmic i
perd la dimensió de dret social.
Amb els canvis que es plantegen, qualsevol habitatge protegit es podrà desqualificar abans
de 30 anys a petició dels propietaris, i els habitatges protegits construïts en sòl qualificat
quedaran desqualificats al cap
de 30 anys. Es torna, doncs, al
model de fomentar habitatge
protegit amb voluntat de privatitzar-lo com abans millor.
També el transport, la gestió de
residus, la protecció del medi
ambient, el comerç, l’urbanisme
i la cultura, entre d’altres, es
veuran afectats negativament
per l’aprovació de la llei coneguda com a “llei òmnibus”, amb
unes mesures que allunyaran
de la ciutadania, encara més, la
propietat, la gestió o el control
de totes aquestes parcel·les.
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Les xifres de l’atur emmascaren l’augment de
persones que deixen de cobrar la prestació

El mes de juny va deixar una
xifra de 576.394 persones registrades com a aturades a
Catalunya, cosa que significa
un increment interanual del
4% (22.133 aturats/ades més
que al juny del 2010), tot i que
respecte al mes de maig es

va experimentar una caiguda
del –3,2% (18.948 persones
aturades menys). Aquesta reducció és donada, en gran
part, per la contractació pròpia
de la temporada d’estiu —i,
per tant, temporal— i no per
una suposada recuperació de
l’economia.
El que sí que s’observa, i amb
més preocupació encara, és
l’augment de persones que
reben prestacions no contributives. Així, de les 413.883
persones aturades que al mes
de maig rebien una prestació,
poc més del 54% eren contributives; el 42,4% cobraven

subsidis, i un 3,5%, la renda
activa d’inserció. Si ens fixem
en els increments interanuals,
cal destacar la reducció del
nombre de persones beneficiàries de prestacions contributives (–14,6%) i de subsidis
(–7%) contra el pronunciadíssim augment de la renda activa d’inserció, que gairebé es
duplica (99,8%). Amb aquest
escenari, CCOO insta els poders públics a articular la renda
garantida de ciutadania per assegurar la protecció econòmica
de qui ha perdut la feina i ha
esgotat la resta de prestacions
públiques per desocupació.

El Consorci Mar Parc de Salut presenta un ERO
però manté directius que no treballen al centre
En els darrers mesos, el Govern de la Generalitat ha iniciat una agressiva política de
reducció de despesa en la
sanitat pública. Concretament,
en el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona s’ha plantejat un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) que preveu
acomiadar 190 treballadors.
Aquesta decisió, però, no arriba
als càrrecs directius, atès que,

si bé el Consorci tenia prevista
una partida per a la supressió
de dos càrrecs, la realitat ha
estat que aquests dos directius

no estan inclosos en l’ERO i
que, a més, continuen en nòmina sense treballar a cap
centre del Consorci.
La Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya ha denunciat aquesta situació, que
manté els privilegis d’uns
pocs, en detriment de treballadors i ciutadans en general, i
critica la malversació de cabals
públics.

Vaga en el sector d’ambulàncies per les retallades
Les retallades en els serveis
públics han arribat també a les
ambulàncies. Així, la cobertura
del transport sanitari urgent
i no urgent queda reduïda en
935 hores diàries a tot Catalunya. Amb aquestes mesures
es veuran afectats gairebé 500
treballadors, que poden veure
com perillen els seus llocs de
treball. A més, comportaran

un lògic —però no per això
menys preocupant— augment
en el temps de resposta de les
ambulàncies, que podria posar
en risc la salut dels ciutadans.
Aquesta situació desmenteix
les paraules del conseller de
Sanitat, Boi Ruiz, que fa pocs
dies assegurava que la retallada sanitària mai no afectaria els
serveis d’urgències.

Per tot
això, els
treballadors
del sector del
transport sanitari han convocat
quatre jornades de vaga, que
tindran lloc els dies 19, 20, 21 i
22 de juliol.

L’IPC de juny es manté en
taxes molt elevades
L’índex de preus de consum (IPC) del mes de
juny va disminuir 3 dècimes a tot l’Estat, fins a
situar-se en el 3,2% de taxa interanual, mentre
que a Catalunya va quedar en el 3,3%, amb una
reducció de només un -0,1%.
La inflació subjacent, que no té en compte ni els
aliments no elaborats ni el preu dels carburants,
es va reduir 4 dècimes, fins l’1,7%, per la caiguda del consum, fet que evidencia l’efecte que
té la crisi en les despeses familiars. I és que la
inflació alta perjudica especialment els treballadors i treballadores, així com les persones amb
rendes baixes i pensionistes, i posa de manifest
el desequilibri en el repartiment dels costos de
la crisi. A més, l’elevada inflació, que no es deu
als costos salarials, fa totalment necessàries
les clàusules de revisió salarial dels convenis
col·lectius, que garanteixen el poder de compra
quan els preus augmenten por sobre dels increments salarials pactats. Les retallades i congelacions salarials situen més lluny la sortida de la
crisi, afecten el consum i no ajuden a incrementar la competitivitat del país. En aquest context,
CCOO alerta que la política de retallades i privatitzacions de la Generalitat pot fer augmentar la
inflació a casa nostra i posar més dificultats a la
capacitat de compra de la població.
Menys competitivitat
D’altra banda, l’índex harmonitzat de preus de
consum (IHPC) continua mantenint la distància
amb la mitjana europea, que és del 2,7%, fet que
repercuteix negativament en la competitivitat de
les empreses espanyoles pel que fa a l’exportació
dels seus productes i pot perjudicar encara més
la recuperació de la nostra economia.

Diplomes als delegats
participants en els cursos
de formació sindical
L’1 de juliol passat, l’Escola de Formació Sindical de CCOO de Catalunya va lliurar diplomes
als delegats i delegades participants en cursos
de formació sindical a les comarques de Barcelona, durant el període 2010-2011.
Júlia Álvarez, en representació dels formadors i
formadores, va animar els delegats i delegades
a continuar treballant com a motor del sindicat
i els va fer coresponsables de l’estratègia i les
prioritats de CCOO per als propers mesos.
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CCOO busca alternatives a la crisi en la
19a edició de l’Escola d’Estiu
CCOO de Catalunya ha
celebrat els dies 6 i 7
de juliol la 19a Escola d’Estiu, amb el títol
“Construint alternatives
des de la proximitat i
els valors” i més d’un
centenar de participants.
En la primera jornada va
destacar la intervenció de Juan Torres, catedràtic
d’Economia Aplicada de la Universitat de Sevilla,
que va exposar la relació de la crisi econòmica
actual i el món financer. Torres va acusar les entitats financeres d’haver “estafat” la gent i d’haverho fet amb el coneixement del Banc d’Espanya i
l’Estat, que sabien que s’estaven oferint productes tòxics i financerament perillosos. A més, va
assegurar que la banca, i molt especialment el
Banc Central Europeu, està tenint “un comportament criminal contra els pobles”, tal com es
pot veure en els casos de Grècia o Portugal, i va
criticar que no s’estigui protegint els pobles com
s’està fent amb els bancs. Finalment, Torres va
denunciar els missatges neoliberals que minimitzen el greu problema de l’atur i acusen molts
aturats de ser “ociosos”, quan al seu parer l’atur
és “una forma d’esclavitud per als treballadors”.
La primera jornada es va completar amb una taula sobre flexibilitat pactada a les empreses.
L’obertura de la segona jornada va ser a càrrec de
Manel Cruz, catedràtic de Filosofia i director de
la revista Barcelona Metrópolis, que va denunciar
l’existència d’un corrent de pensament neoliberal
que imposa que es gestioni la vida de les persones com si fos la gestió d’una empresa, on s’han

d’assumir com a errors propis totes les vicissituds: la pèrdua d’una feina és culpa de qui l’ha
perdut, perquè hi ha quelcom que no ha sabut fer
bé. A més, va afegir que la societat de consum
programa els consumidors, ja des de petits, per
convertir-los en “ciutadans dòcils”.
L’escola va acollir també una interessant taula de
comunicació, en la qual es debatia sobre la transformació de la informació i la comunicació en una
societat també en canvi. Els ponents van dibuixar
un panorama més aviat pessimista de la realitat
dels mitjans de comunicació actuals.
Així, la periodista Rosa M. Calaf va dir que en
aquests moments tenim un periodisme “pèssim”,
orientat a l’infoentreteniment, basat en el sensacionalisme, la trivialitat i la manipulació. Tot això
substitueix el que hauria de ser la “informació del
coneixement”. Calaf va criticar que la televisió
avui dia estigui “plena de crits irrellevants i de
silencis molt injustos”.
El també periodista Manel Pérez, subdirector de
La Vanguardia, va exposar més clarament l’actual
situació dels mitjans de comunicació. Pérez va
declarar que “les empreses de comunicació viuen
una situació tan crítica que moltes no saben què
passarà després de les vacances”.
Al costat de Calaf i Pérez s’hi asseia Jaume
Roures, màxim responsable de Mediapro. Roures
va posar l’accent en el fet que avui ningú pot garantir que la informació sigui veraç, tant a Internet
com a la televisió, i va denunciar que la manipulació de la informació creix cada dia més.
L’Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya es va tancar amb un debat sobre sindicalisme i aliances
socials.

PODEU VEURE ELS VÍDEOS:http://www.ccoo.cat/noticia/140764/La-19a-Escola-d'Estiu-de-CCOO-de-Catalunyaes-clou-enmig-d'una-reflexi%C3%B3-sobre-el-preocupant-estat-de-la-informaci%C3%B3

El Seminari Salvador Seguí obre un fòrum de
participació a Internet sobre la convivència
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, a través del Seminari Salvador Seguí, ha impulsat un fòrum de participació a Internet. Aquest espai de debat, obert fins a l’11 de setembre del
2011, aborda el document “Unitat en la diversitat: l’aposta de CCOO de Catalunya per la convivència i la igualtat d’oportunitats”.
A partir d’ara, doncs, es poden fer aportacions al web indicat més abaix. Les conclusions del procés
es passaran als organismes de direcció del sindicat perquè les debatin i les aprovin.

http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/salvadorsegui/index.aspx

La conferència sobre islam i
laïcisme, a càrrec de Gema
Martín, culmina la temporada
d’Els dilluns del Cipri
La Fundació Cipriano García va organitzar una nova
edició d’Els dilluns del Cipri, amb la conferència
“Islam y laicismo”, a càrrec de Gema Martín Muñoz, directora general de la Casa Árabe - Instituto
Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán de Madrid. La ponent va fer una explicació
detallada i molt enriquidora dels conceptes, mites
i rumors emprats generalment per definir l’islam
que no són certs així com tot allò fonamental que
el defineix.
De la gran quantitat d’aspectes rellevants de la
seva exposició destaquem alguns com que l’islam
va néixer molt diferent i oposat en molts aspectes al cristianisme. Es basa en la barreja del fet
espiritual i el material. Sense poder centralitzat ni
estructura organitzada no existeix separació entre
el poder polític i el religiós. Segons la ponent, el
laïcisme va començar la seva relació amb l’islam
al segle XIX. El laïcisme separa el fet religiós (privat) de la política (públic). A Europa, el laïcisme es
va considerar de nivell “superior” culturalment i
civilitzacionalment, davant d’Àsia i d’Àfrica, a fi de
justificar la colonització d’aquests pobles, contraposant-lo a l’islam. De fet, el laïcisme és un model
d’estat, neutral en l’esfera pública, no antireligiós,
que es basa en la democràcia i els drets de les
persones.
Gema Martín va exposar que Europa manté prejudicis contra l’islam i la població musulmana, tot i el
fort component islàmic en la seva història des de
l’edat mitjana. La legalització de la construcció de
mesquites evitaria l’obscurantisme, la clandestinitat i els guetos.
Per la ponent, alguns països àrabs han basat el
seu poder en la secularització, no des del laïcisme
sinó des del concepte islàmic nacionalista, però
separant la religió (àmbit privat) del poder polític
(àmbit públic). L’exemple el tenim a Turquia, que
té un partit islamista i s’hi està desenvolupant la
democràcia. Han estat els sectors conservadors de
l’islam (igual que passa amb altres religions, com
les cristianes i la jueva) els que s’han aliat amb les
estructures patriarcals per mantenir les desigualtats legals i jurídiques envers les dones musulmanes, no per l’islam. A diversos països àrabs, com
Aràbia Saudita, s’està produint una “revolució silenciosa” de les dones, per desafiar les lleis i lluitar
per la democràcia.

