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Actes Setmana Cultural
del 1r de Maig
BAIX LLOBREGAT
26/04 Taller de pancartes i consignes a la UC
CCOO a Cornellà 16h
27/04 Acte reconeixement Marxa Ciclista a
monolit de Martorell, 20 anys en defensa del riu
Llobregat i el seu entorn (davant Pont del Diable)
10h.
28/04 Participació i suport del Fòrum Social
Baix Llobregat amb pancarta pròpia a la manifestació de Bcn.
01/05 Participació a la mani de Bcn amb
pancarta unitària del Baix Llobregat.
02/05 Conferència “Transparència i regeneració democràtica”, a càrrec de Frederic Prieto,
Sala d’actes CCOO Baix Llobregat, 17.30 hores
VALLÈS OCCIDENTAL
26/04, “Defensem els nostres drets”, Casal
Pere IV, Sabadell, amb Montse Ros (secretària general de la Federació d’educació de la CONC),
Enrique Rodríguez (secretari general de CCOO del
Vallès Occidental) i Virgínia Lechuga (secretària
de Socioeconomia i acció territorial de CCOO del
Vallès Occidental), 10 hores.
CATALUNYA
30/04, 15a Mostra de Cuines Obreres, sala
Plateria de CCOO de Catalunya, 18 hores.
01/05, Vermut posterior a la manifestació de
l’1r de Maig.
02/05, presentació del llibre “Massius y
Pressus”, sales 11, 12 i 13, CCOO de Catalunya,
19 hores, amb intervenció de Joan Carles Gallego, Josep M. Romero, Laura Pinyol, Aina Vidal,
Francesc Carbonell, Benigno Martínez Ojeda i
Luis Filella.
06/05, “Dret i drets. Els despatxos laboralistes: un compromís amb la classe treballadora”, amb Javier Tébar (director de l’Arxiu Històric
de CCOO de Catalunya), Isidor Boix (sindicalista,
director del Departament de RSC de FITEQACCOO), José Luis López Bulla (exsecretari general
de CCOO de Catalunya), Joan Carles Gallego (secretari general de CCOO de Catalunya).
11/05, 24è Premi de Poesia Marti i Pol, i 17è
Premi de Poesia José M. Valverde, Sala d’actes
de CCOO de Catalunya, 18 hores.

Hi ha moltes raons per anar a les
manifestacions del Primer de Maig

S’HO ESTAN CARREGANT TOT
• ELS LLOCS DE TREBALL: més de 900.000 persones a Catalunya i 6 milions a Espanya que
volen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves que han d’escollir entre l’atur i l’emigració.
• ELS CONVENIS COL·LECTIUS: 2.300.000 treballadors i treballadores catalans poden perdre el
conveni col·lectiu perquè la reforma laboral del Govern del PP ha permès a la patronal deixar els
treballadors i treballadores sense regulació de salaris i drets laborals.
• ELS SERVEIS PÚBLICS: les retallades i les privatitzacions dels governs de Catalunya i Espanya
aboquen a l’atur milers de treballadors i treballadores públics, i desmantellen l’estat del benestar.
• LA PROTECCIÓ SOCIAL: 118.000 llars sense cap ingrés i 100 desnonaments diaris a Catalunya
perquè els seus membres ja han esgotat la prestació d’atur i perquè el Govern posa més difícil
l’accés a subsidis, beques i ajuts, fets que provoquen més pobresa i exclusió social.
• ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: la nova tisorada del Govern als mitjans de comunicació
públics així com la pèrdua d’ocupació i la precarització del sector posen en risc la informació
objectiva i plural.
• LA DEMOCRÀCIA: la repressió de les protestes ciutadanes i la desqualificació dels moviments i
les organitzacions socials, el retrocés en drets i llibertats democràtiques i la falta de resposta als
casos de corrupció política i econòmica estan posant en risc el sistema democràtic.

LLUITA PELS TEUS DRETS
• DRET AL TREBALL: cal canviar les polítiques d’austeritat dogmàtica a Catalunya, Espanya i
Europa, que només beneficien els més poderosos en detriment de la majoria de la població. Hi ha
alternatives per crear ocupació i sortir de la crisi amb polítiques d’estímul econòmic, redistribuint
la riquesa i lluitant contra el frau i l’evasió fiscal.
• DRETS LABORALS: exigim el desbloqueig dels convenis col·lectius, que són l’eina que garanteix
els salaris, la jornada laboral, les vacances o les categories professionals, entre d’altres, i que
permet lluitar contra les desigualtats i la desregulació laboral.
• DRET ALS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT: defensem els drets de ciutadania i els serveis
públics de qualitat, universals i gratuïts davant dels qui volen fer negoci amb la salut, l’educació
o els serveis socials.
• DRET A LA PROTECCIÓ SOCIAL: impulsem la creació de la renda garantida de ciutadania per a
totes les persones que no tenen recursos econòmics i unes pensions dignes per a tothom. Defensem la dació en pagament i el lloguer social per als qui han perdut l’habitatge.
• DRET A LA INFORMACIÓ PLURAL I OBJECTIVA mitjançant uns mitjans de comunicació públics
independents dels poders polítics i econòmics com a garantia de qualitat democràtica.
• DRET A MÉS I MILLOR DEMOCRÀCIA: davant la greu crisi institucional i política exigim mesures contundents contra la corrupció per a la regeneració democràtica i a favor de la transparència
de les institucions i en la utilització dels recursos públics.
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El diumenge 28 d’abril,
confluència ciutadana contra
retallades i privatitzacions
Convocades per les organitzacions veïnals a debatre plegades sobre l’actual situació, tot un seguit de plataformes unitàries sindicals i d’entitats
de l’àmbit de l’educació, la sanitat i la funció pública, i també moviments socials i assemblees de
barri, han decidit fer confluir les seves protestes
i reivindicacions en una gran manifestació ciutadana, que se celebrarà el diumenge 28 d’abril
amb el lema: “Aturem els pressupostos antisocials. Totes juntes podem”.
Com més inajornable esdevé l’adopció dels pressupostos de la Generalitat, més clarament apareix
que la controvèrsia entre el Govern i l’Executiu
de Madrid al voltant del dèficit es redueix a una
discussió sobre l’abast d’una nova tanda de retallades en la despesa social que, asseguren l’un
i l’altre, resulta inevitable. Així doncs, els serveis
públics veurien minvar els seus recursos entre
1.800 i 4.400 milions d’euros, segons el grau
d’exigència que acabi plantejant l’Estat.
Des de les federacions veïnals, com des del conjunt del moviment obrer i associatiu, afirmem que
aquests escenaris són socialment inacceptables.
La pobresa colpeja, a Catalunya, prop d’una tercera part de la població. Noves restriccions en
recursos educatius, en atenció sanitària, en cultura, en cooperació o en serveis, noves privatitzacions... només poden aprofundir la recessió, incrementar l’atur, augmentar les desigualtats i les
agressions mediambientals i fracturar la cohesió
social. Un cop més, afirmem que hi ha alternatives, alternatives que passen per la reestructuració del deute financer, la progressivitat tributària i
la lluita contra el frau fiscal.

Les necessitats socials no es poden veure
sotmeses a les pretensions dels bancs i lobbys empresarials que ens han dut a aquesta
crisi. Els drets de la majoria o els privilegis
d’una elit cobdiciosa: d’això va en realitat el
debat pressupostari. Ningú no pot fer dels
nostres drets moneda de canvi de cap càlcul
polític. El poble de Catalunya haurà de decidir
lliurement el seu futur. Però no serà possible
bastir cap projecte democràtic sobre la base
d’una ciutadania atomitzada i aclaparada per
la necessitat. Per això, fem una crida a la societat civil, plural i solidària, perquè ompli de
nou els carrers de Barcelona d’un clam de
justícia.
Les diferents convocatòries que organitzen,
el dia 28, al matí, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa, la Plataforma en Defensa de
la Salut, la Plataforma Sindical Unitària de la
funció pública, la Plataforma Prou Retallades,
així com diversos altres col·lectius, confluiran, a partir de les seves cites respectives,
en una gran marxa que sortirà a les 12.30
h des de la cantonada del passeig de Gràcia amb la ronda de Sant Pere i baixarà fins
al Parc de la Ciutadella, seu del Parlament.
Un seguici multicolor, representatiu de totes
les “marees”, encapçalarà la manifestació.
Una primera filera de dones durà la pancarta
unitària, i palesarà així el nostre rebuig a la
violència que les retallades pressupostàries
representen per als sectors més desprotegits
de la societat.

COLUMNES:
11.30 h: Educació, passeig de Gràcia – Aragó
11.30 h: Sanitat, Balmes - Gran Via
11.30 h: Funció pública, rambla de Catalunya - Diputació (Dep. Economia)
11.30 h: Universitats, plaça Universitat
11.30 h: Fòrum Social del Baix Llobregat, Balmes – Ronda Universitat
MANIFESTACIÓ:
12.30 H: PASSEIG DE GRÀCIA  RONDA DE SANT PERE

Els dilluns del Cipri homenatja
els despatxos laboralistes
El dilluns 6 de maig la Fundació Cipriano García CCOO de Catalunya organitza una nova conferència
del cicle dels Dilluns del Cipri, titulada “Dret i drets.
Els despatxos laboralistes: un compromís amb la
classe treballadora”.
Es farà a la sala d’actes de la seu del sindicat a Barcelona, a partir de les 18.00 h. La presentació anirà
a càrrec de Rosa Sans, directora de la Fundació, i
hi haurà les intervencions de Javier Tébar, director
de l’Arxiu Històric del sindicat; d’Isidor Boix, sindicalista històric de CCOO; de José Luis López Bulla,
secretari general de CCOO de Catalunya del 1978
al 1995; i de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. La sessió, dedicada a la
memòria històrica, vol ser un homenatge a la tasca
dels despatxos laboralistes, com el d’Albert Fina i
Montserrat Avilés, que han representat, durant el
darrer mig segle i fins a l’actualitat, una història de
compromís amb les treballadores i treballadors.

Setmana de lluita per l’educació
pública de Catalunya i vaga general
estatal en el sector, el 9 de maig
Els sindicats CCOO, USTEC-STEs, UGT i CGT han
convocat tots els que treballen a l’escola pública i
tota la comunitat educativa a participar
en la setmana de lluita per l’educació
pública de Catalunya, que està tenint
lloc des del 22 fins al 28 d’abril, com
també a la vaga general d’educació
del dia 9 de maig contra les retallades i la LOMCE.
A totes les retallades que el ministre
d’Educació i la consellera d’Ensenyament ja han
infligit a l’educació pública en els cursos passats,
així com els efectes negatius de l’aplicació de la
LEC, ara cal afegir-hi l’amenaça d’una nova retallada, d’una magnitud condicionada als pressupostos
generals i al dèficit permès, aquesta retallada, si es
produeix, pot ser letal per continuar tenint una educació pública de qualitat.
Si, a aquesta situació, hi afegim la tramitació parlamentària del projecte de llei del ministre Wert, la
LOMCE, ens trobem davant del perill d’una educació
pública retallada i emmarcada en un sistema educatiu estatal profundament retrògrad i reaccionari,
ja que aquesta llei suposa un salt enrere, el qual ens
transporta a temps predemocràtics.
El calendari de mobilitzacions es va iniciar el 23
d’abril, amb un Sant Jordi reivindicatiu, amb roses
grogues. Avui, 25 d’abril, s’han promogut tancades
en centres i espais públics, amb l’organització de
debats i actes diversos per localitats. Diumenge, 28
d’abril, tindrà lloc la manifestació a Barcelona, que
confluirà amb la de sanitat.
I ja el dijous 9 de maig tindrà lloc una vaga general
d’educació, d’àmbit estatal, contra la LOMCE, amb
una manifestació, amb horari, lloc i itinerari encara
per concretar. Totes les mobilitzacions tenen el suport del Marc Unitari de la Comunitat Educativa.
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El que has de saber sobre la iniciativa legislativa
popular per una renda garantida de ciutadania
Davant l’augment de la pobresa a Catalunya: un de cada cinc catalans té rendes
inferiors a la del llindar de la pobresa, CCOO de Catalunya i altres entitats hem
impulsat una iniciativa legislativa popular (ILP) per una renda garantida de ciutadania (RGC), com a resposta a la pobresa i l’exclusió social.

QUÈ ÉS UNA ILP:
La ILP és la màxima expressió de la democràcia participativa i consisteix en
el fet que la ciutadania presenti iniciatives de llei al Parlament avalades per
un determinat nombre de signatures (50.000 per a iniciatives al Parlament
de Catalunya, com aquesta)
PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA UNA RGC A CATALUNYA:
Perquè una RGC és la resposta eficient i justa a la pobresa i l’exclusió
social.
Perquè les persones o famílies en situació de pobresa puguin accedir a una
renda que els asseguri uns mínims de vida digna i la cobertura de les seves
necessitats bàsiques, tal com reconeix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Perquè, actualment, més de 120.000 llars a Catalunya no tenen cap tipus
d’ingrés. El nombre de persones a l’atur no para de créixer, i ja són prop
de 665.000 les persones registrades a l’atur (900.000 segons l’Enquesta
de població activa (EPA)) a casa nostra, de les quals només 441.000 tenen
algun tipus de protecció econòmica per atur.
Perquè la pobresa i el risc d’exclusió social creixen i és imprescindible
l’actuació pública per evitar la fractura social, amb la garantia de rendes
de subsistència.
Perquè calen nous ajuts econòmics, ja que la necessitat de protecció augmenta al temps que es retallen els serveis públics, les prestacions i els
subsidis per atur i s’endureixen els requisits per accedir a la renda mínima
d’inserció (RMI). Les persones a l’atur sense ingressos, si no tenen “altres
problemes socials” o no estan en “situació de pobresa extrema”, no tenen
dret a la RMI. Perquè des de l’exclusió social i la pobresa no hi ha igualtat
social, ni accés als drets i als béns socials, no hi ha la llibertat individual i
es retallen les llibertats col·lectives.
Perquè la RGC pretén l’apoderament de les persones i la potenciació de
l’autonomia personal, familiar, econòmica i social.
Perquè la RGC, de forma complementària a altres polítiques socials, educatives, d’ocupació, de protecció, de família, de salut, d’habitatge... ha de
contribuir a la cohesió social.
QUÈ ÉS LA RGC:
La RGC és un dret previst en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya: “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa
tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri
els mínims d’una vida digna”.

La RGC és un dret subjectiu de totes les persones que compleixin els següents requisits:
- Ser majors de 18 anys.
- Viure legalment a Catalunya, i que hi hagin viscut de manera continuada
un mínim de 12 mesos abans de la sol·licitud.
- No tenir ingressos superiors al mínim garantit que equival a la quantia de
l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya (IRSC) i que és de 664 €
al mes o de 7.967,73 € a l’any, el 2013, com a mínim durant els 4 mesos
anteriors a la sol·licitud.
És un dret personal, però els ingressos mínims garantits depenen del nombre de membres de la unitat familiar:

Membres unitat familiar
1 persona
2 persones
3 persones

Límit d’ingressos
7.967,73 €/any
13.545,14 €/any
19.122,55 €/any

Prestació
664 €/mes
1.129 €/mes
1.594 €/mes

Per cada membre addicional cal sumar-hi el 70% de l’IRSC (5.577,41 €/
any per al 2013) per determinar el límit d’ingressos i el 70% de la prestació
(465 €/mes).
Si es disposa de rendes inferiors al mínim garantit, en funció del nombre
de membres de la unitat familiar es tindrà dret a la RGC fins a la quantia
màxima.
La durada de la RGC es prolongarà mentre s’acrediti la situació de necessitat i es compleixin els requisits.
RECOLLIDA DE SIGNATURES DE LA ILP:
S’inicia formalment el dia 22 d’abril i es durà a terme a les diverses meses
ubicades per tot el territori entre els mesos d’abril i juliol, tot i que es pot
prolongar durant més mesos.
Als vestíbuls dels locals de les unions i a la seu central de CCOO així com
als centres de treball, s’hi instal·laran meses de recollida de signatures.
S’han de recollir moltes més de les 50.000 signatures mínimes exigides
per presentar la ILP, per demostrar la voluntat i el compromís de la ciutadania de lluitar contra l’exclusió social i per forçar un canvi de les polítiques de retallades de drets com a única eina de gestió pressupostària, ja
que desatenen les necessitats de les persones.
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Jornada reivindicativa en el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball
El 28 d’abril se celebra el Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball. Per
aquest motiu, CCOO ha organitzat una jornada informativa i reivindicativa, el dilluns 29,
sota el lema “Les reformes i les retallades
dels governs fan perillar la salut i la seguretat en el treball”. La jornada tindrà lloc a
la sala d’actes del sindicat, Via Laietana, 16,
de Barcelona. Començarà, a les 9.30 h, amb
una presentació per part de José Cachinero,
secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial
de CCOO de Catalunya, i continuarà amb
una ponència de l’inspector de treball de la
Generalitat, Pedro Checa, amb el títol “Obligacions legals en relació amb les contractes
i subcontractes. L’actuació de la Inspecció
de Treball serà moderada per Luisa Montes,
responsable d’Assessorament i Salut Laboral
del sindicat. L’acte acabarà amb una exposició d’experiències sindicals i amb una acció
reivindicativa.

Vaga del grup Ficosa de Viladecavalls
contra l’ERO temporal
Els treballadors de les diferents empreses
del Grup Ficosa a Viladecavalls, a excepció
d’Idneo, van fer vaga ahir contra l’ERO temporal i la resta de mesures que els ha presentat la direcció. En el decurs de la vaga,
els treballadors de Ficosa es van traslladar
a Barcelona, on es van concentrar davant
del Parlament de Catalunya per demanar el
suport de l’Administració catalana contra
l’expedient i les mesures empresarials, ja
que no estan justificades.

El grup promotor de la ILP per a la dació en pagament la retira del Congrés
Davant la posició del PP d’impulsar en solitari
el seu projecte de llei sobre les hipoteques,
que suposa un rebuig frontal a la ILP per a la
dació en pagament, les entitats que conformen el grup promotor van decidir retirar-la.
La proposta del PP ignora les legítimes pretensions de la ILP, que va arribar al Congrés
amb un milió i mig de signatures. El projecte
de llei del PP s’ajusta al dictat dels interessos de les entitats financeres i obvia la dació en pagament retroactiva, la paralització
dels desnonaments d’habitatges habituals
de deutors hipotecaris i la possibilitat que les
persones afectades puguin romandre en els
seus habitatges en règim de lloguer social.
Per al grup promotor de la ILP, el PP es burla de les persones afectades pels processos
d’execucions hipotecàries i del conjunt de la
societat.

OPINIÓ

Lideratge polític per mantenir les estructures d'estat
que suposen els mitjans de comunicació públics
Josep Molina
Periodista i President del Comitè d'Empresa de l'Agència Catalana
de Notícies

Els últims dies s’ha anunciat que l’Agència Catalana de Notícies (ACN) patirà un nou ajustament
pressupostari que, aquest cop, obligarà a acomiadar un nombre signiﬁcatiu de treballadors i
treballadores amb contracte indeﬁnit.
Aquesta estructura d’estat dins de l’àmbit de
l’espai de comunicació català, que és l’ACN, ja
acumula, com la gran majoria d’empreses i de
treballadors, quatre anys d’ajustos. Unes retallades que, ja sigui per la via de la congelació salarial, l’eliminació de pagues extra, la no-conversió
de contractes temporals o la no-substitució de
baixes, han suposat que entre el 2011 i el 2012
el pes de la massa salarial dins del pressupost
de l’empresa hagi davallat del 93% a l’entorn del
63% del total, i ha passat de tenir 93 treballadors
a tenir-ne 67.
La sobredimensió que podria haver tingut l’ACN
durant el període de l’anterior govern ja ha estat purgada amb escreix. L’ACN ha tocat os. Anar
més enllà en la reducció de plantilla suposaria
arribar al moll de l’os, la part més essencial de
l’estructura, i fracturar greument aquest model
d’agència nacional de notícies.
No hi ha cap dubte, i així s’ha de creure, que
aquest nou ajustament no és el compliment
d’una vocació maliciosa del Govern. És clar que
es tracta d’un efecte col·lateral de l’obsessiva política d’austeritat del diktat d’un Govern alemany
insolidari amb el projecte europeu, però evidentment aproﬁtat estratègicament pel Govern
espanyol per destruir l’autogovern de Catalunya
i llimar les seves legítimes aspiracions sobiranistes i de defensa d’estructures d’estat.
Té marge Catalunya? En té poc, però algun se
n’ha de trobar. Els responsables de la gestió del
Govern no es poden sotmetre a aquest diktat
amb una actitud fatalista. El lideratge polític
obliga a aportar solucions per salvar aquestes
estructures d’estat i mantenir-les en un nivell
competitiu que les faci útils. No tot es limita a
traduir un ajust pressupostari amb un càlcul
sobre el nombre d’acomiadaments. Això és el
més senzill, no aporta valor afegit i és contraproduent per a la competitivitat.
Catalunya ha estat pionera al llarg de la seva
història. L’esperit comercial ha fet de la societat
catalana un model de modernitat, progrés i in-

novació, i això és el que s’ha d’esperar del lideratge polític. Alemanya, una referència que es té en
compte en el món de l’empresa, ha apostat durant aquesta crisi per la ﬂexibilitat interna de les
empreses per damunt de la ﬂexibilitat externa,
que ha estat la norma general de la majoria de
les empreses espanyoles, cosa que s’ha traduït
en 6 milions d’aturats.
Al marge d’aquesta tendència espanyola, a Catalunya hi ha una estructura d’estat incipient que
molts empresaris i sindicalistes catalans insisteixen a consolidar dia a dia i en silenci a través
de la negociació col·lectiva. Amb la seva feina
anònima, i molts cops a contracorrent, estan
construint un marc de relacions laborals modern i marcat per la ﬂexibilització per adaptar les
empreses al cicle productiu.
Empreses de referència com Seat, Nissan o
Freixenet, per esmentar-ne algunes, ho han
aconseguit amb molts sacriﬁcis, però amb resultats més que notables i exemplars per a la resta
del teixit empresarial. Com en el cas d’Alemanya,
els directius i els treballadors d’aquestes empreses han prioritzat protegir el talent dels treballadors, perquè els consideren una part essencial
del capital de l’empresa.
Tots els mitjans públics de comunicació han patit retallades any rere any, però segueixen sent
tossudament líders d’audiència. L’ACN ha obtingut el reconeixement de la seva utilitat per la
unanimitat de tots els grups del Parlament a través de l’aprovació d’una moció sobre el model
i el futur de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, l’11 d’abril passat.
Ara el que toca als responsables de la gestió
d’aquestes empreses públiques és diferenciarse del comportament espanyol i desplegar una
voluntat vocacional de negociació amb els representats dels treballadors per dissenyar amb
esperit de complicitat compartida solucions
pactades i equitatives que ajustin el pressupost
retenint el talent dels professionals. Catalunya
ha de justiﬁcar de nou que és un país singular i
de referència per a la resta del món.

