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El Pacte per a la Indústria presenta el seu
segon manifest per rellançar l’activitat
industrial a Catalunya

Els màxims representants de les organitzacions
que formen part de la plataforma Pacte per a la
Indústria a Catalunya van presentar el divendres
6 de març el seu segon manifest, amb l’objectiu
de promoure un acord nacional de política industrial. L’acte, presidit pel rector de la Universitat
de Barcelona, Dídac Ramírez, es va celebrar al
Paranimf d’aquesta institució.
El manifest, presentat pel president del Pacte per
a la Indústria, Joan Trullén, demana a les institucions consens per mobilitzar els instruments i
les polítiques necessàries per superar les actuals
limitacions pressupostàries i reforçar el paper de
la indústria catalana.

Concretament, el pacte afirma que “un model
productiu basat en la indústria és condició necessària per afrontar els grans reptes que té
plantejada l’economia catalana: el creixement
de la productivitat, la reducció de l’elevada taxa
d’atur i la correcció de les desigualtats en la distribució de la renda”.
Lideratge industrial i creixement de la productivitat
El manifest també recull que “el lideratge industrial envers el creixement de la productivitat
ha de permetre la recuperació progressiva de
l’ocupació i de la remuneració dels salaris”, i indica que “les polítiques industrials” han d’ajudar
a reforçar la relació entre universitats, centres de
tecnologia i empreses per contribuir al creixement del teixit productiu del país.
El Pacte per a la Indústria a Catalunya va ser
subscrit fa poc més de dos anys per sindicats,
organitzacions patronals, col·legis professionals
i universitats. Les organitzacions signants del
manifest reafirmen la necessitat de situar la indústria al centre de l’economia catalana sota els
nous paradigmes tecnològics i de sostenibilitat.
A l’acte, hi va participar Joan Carles Gallego com
a màxima representació del nostre sindicat. Durant l’acte, l’exministre Joan Majó va pronunciar la
ponència: “La indústria, motor de sortida de la crisi”.

editorial
S’han de canviar les
polítiques!
Que no ens confonguin: la recuperació que
ens està venent el Govern no arriba a la gent.
L’atur, la precarietat laboral, la pobresa i les
desigualtats continuen ben presents, malgrat
els anuncis mediàtics.
Són els efectes de les polítiques d’austeritat,
les retallades i les privatitzacions que han servit per pagar el deute i el rescat bancari en
forma de pèrdua d’ocupació, devaluació salarial i retallades de serveis públics.
Les conseqüències, les estem veient en les
persones amb l’augment de la pobresa i
les desigualtats i la precarietat laboral. Però
també en els indicadors econòmics que reflecteixen l’estancament de l’economia per la
caiguda de la demanda interna causada per la
pèrdua de poder adquisitiu de les persones i
per la falta de polítiques que impulsin un model productiu diferent del que ens ha portat a
la bombolla immobiliària i al teixit productiu
de poc valor qualitatiu.
Per això, avui, és necessari que els salaris i
l’ocupació de qualitat siguin el motor de la
recuperació econòmica. Amb increments
salarials que permetin recuperar el poder
adquisitiu i activar la demanda interna. Amb
protecció social per procurar que qui no tingui feina tingui els recursos suficients per fer
front a les seves necessitats bàsiques. Amb
ocupació de qualitat que faci sortir de la crisi
amb un altre model productiu i no el model de
competitivitat en baixos salaris i producció de
baix valor afegit.

Suspès el judici dels estudiants Isma i Dani
El judici previst per al dilluns 9 de març contra l’Isma i el Dani, els estudiants detinguts a la vaga
general del 29 de març del 2012, ha estat suspès. La concentració de suport prevista també s’ha
ajornat fins que tingui lloc el judici, que probablement serà a finals del mes de juny.
CCOO de Catalunya dóna ple suport a l’Isma i el Dani, que van ser detinguts juntament amb un altre company i acusats de formar part d’un grup organitzat per generar aldarulls. El Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO, mitjançant el seu advocat Lluís Salvadores, porta la defensa de l’Isma i el Dani.

www.ccoo.cat
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Una sentència interpreta que la supressió de la paga extra als treballadors
vulnera el Conveni internacional per
a la protecció dels drets humans i les
llibertats fonamentals
Una nova sentència, aquesta vegada del Jutjat
Social de Reus, torna a donar la raó als treballadors i treballadores, ja que declara el seu dret
a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal del 2012. Aquest cop es
tracta d’una demanda del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Reus a favor del personal laboral d’aquesta Administració local.
Aquesta és una més de l’enorme reguitzell de
sentències que declaren el dret a cobrar la part
meritada de la paga extraordinària de Nadal
del 2012. La novetat d’aquesta sentència és
la fonamentació que fa el jutge basant-se en
la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets
Humans, i, concretament, del Conveni per a la
protecció dels drets humans i de les llibertats
fonamentals. El jutge interpreta que el salari
forma part dels béns i els drets objecte de propietat del treballador i, per tant, l’impagament
d’una paga extra és una expropiació que s’ha
d’ajustar al que dicta la llei, respectant les garanties establertes. El jutge argumenta que, en
el cas que ens ocupa, el Reial decret llei que
dictava la supressió de la paga extra no complia
les exigències legals establertes pel conveni internacional esmentat.
CCOO i el seu Gabinet Tècnic Jurídic es feliciten per aquesta sentència, que afegeix més
arguments a la il·legalitat que va significar la
supressió de la paga extra de Nadal del 2012
per a centenars de milers de treballadors i treballadores de l’Administració i de les empreses
públiques.

CCOO celebra el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones

El dilluns 9 de març, la Secretaria de la Dona i
Cohesió Social de CCOO de Catalunya va convocar els actes centrals amb motiu del 8 de Març,
Dia Internacional de les Dones. Es va fer una assemblea a la seu de CCOO a Barcelona i, tot seguit, una manifestació fins a Foment del Treball,
amb la consigna #TreballVidaDrets.
CCOO de Catalunya iniciava la celebració
d’aquesta jornada d’acció amb una taula rodona
amb delegats i delegades, moderada per Josep
Maria Romero, secretari d’Organització. Hi participaven Amparo Loren, secretària general de
la Secció Sindical de CCOO de l’Hospital Arnau
de Vilanova i secretària d’Acció Sindical de la
Federació de Sanitat de CCOO de Lleida; Raquel
Serrano, professora de dret a la Universitat de
Barcelona, i Alba Garcia, secretària de la Dona i
Cohesió Social.
Seguidament es va dur a terme una acció reivindicativa davant de la seu de Foment del Treball.

Manifestació unitària
D’altra banda, el passat diumenge 8 de març,
CCOO, amb la seva Secretaria de la Dona al capdavant, va assistir a la manifestació unitària, a
Barcelona, amb el lema del sindicat “Prou precarietat! Treball, vida i drets”.
CCOO de Catalunya també dóna suport a tots els
actes que s’estan celebrant arreu organitzats per
les seves federacions i territoris.

CCOO denuncia l’incompliment del conveni de neteja
d’edificis i locals de Catalunya per part d’algunes empreses

El TSJC declara nul l’acomiadament
d’una treballadora de l’empresa
Multianau, SL, per vulneració del dret
fonamental de llibertat sindical
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha dictat un sentència contra l’empresa
Multianau, SL (Cornellà de Llobregat), en la qual
es declara nul l’acomiadament d’una treballadora candidata de CCOO a les eleccions sindicals.
Segons la sentència, queda provada l’existència
d’indicis fonamentats de vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, ja que l’empresa
coneixia les actuacions de CCOO en la preparació del procés electoral en el qual participava la
treballadora acomiadada. La sentència, dictada
per la denúncia portada des del Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO, exposa que no hi ha cap motiu real per acomiadar la treballadora amb un
acomiadament disciplinari. A més, la sentència
també recull la connivència del representant del
sindicat UGT en aquesta actuació de l’empresa,
que queda provada amb un correu electrònic
enviat per aquest delegat al director de Recursos Humans.
La sentència condemna l’empresa a la readmissió
immediata de la treballadora amb l’abonament
de tots els salaris deixats de percebre.

Després d’una manifestació que sortia des de
l’edifici de CCOO i que comptava amb la participació de Joan Carles Gallego, secretari general
del sindicat, va tenir lloc una seguda davant de
la patronal catalana, on es va llegir el manifest
i es van reivindicar els lemes de la jornada, com
“Prou precarietat! Treball, vida i drets!”, “Sense
les dones no hi ha revolució” i altres en contra
de la violència masclista i de gènere a la feina i
a tot arreu.

CCOO ha concentrat aquest divendres passat, a la
plaça de Sant Jaume, uns centenars de delegats i
delegades i treballadors i treballadores d’algunes
empreses del sector de neteja d’edificis i locals
de Catalunya per reclamar a les empreses i les

patronals del sector (ASCEN i ASPEL) que compleixin els drets laborals.
La Federació de Serveis Privats de CCOO de Catalunya ha anunciat que emprendrà accions legals
i sindicals per obligar les empreses del servei de
neteja a fer efectiu l’increment d’un 1,8% en el
salari, establert i signat en el conveni col·lectiu
del sector, publicat en el DOGC, i que no s’està
respectant.
És per aquest motiu que els treballadors i treballadores del sector s’han concentrat a Barcelona i
també a Tarragona, Girona i Lleida.
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CCOO presenta un informe sobre la situació laboral
de les dones a Catalunya, durant el 2015
La Secretaria de la Dona i Cohesió Social de
CCOO de Catalunya ha presentat l’informe anual
del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, en
què s’evidencia que la crisi econòmica ha tingut
un impacte més gran en la destrucció de llocs de
treball que ocupen les dones. L’objectiu d’aquest
informe és fer visibles les desigualtats de gènere
i posar en marxa accions per eradicar-les.
Segons l’informe, que du el títol “Prou precarietat! Treball, vida i drets”, la creació d’ocupació
el 2014 ha estat majoritàriament masculina, i
l’ocupació femenina s’ha tornat més inestable,
precària, parcial i amb sous més baixos. Els motius pels quals menys dones es declaren actives,
segons l’EPA, són similars als dels homes, pel
que fa a jubilació, formació, malaltia i incapacitat.
La gran bretxa que diferencia la inactivitat entre
homes i dones és la cura o criança de fills o filles,
les responsabilitats familiars o la cura de tercers,
ja que el 95,4% d’excedències les agafen les
dones. Segons l’informe, per cada home que redueix la jornada laboral per atendre la família, hi
ha 10 dones que l’exerceixen.
Pel que fa al tipus d’ocupació, CCOO insisteix que
la divisió sexual persisteix en tots els àmbits i
categories. Les dones ocupen posicions menys
qualificades, sobretot de serveis elementals com
la restauració o el comerç, mentre que els homes
estan sobrerepresentats en treballs d’execució
qualificats i de direcció. Les diferències salarials
també es veuen reflectides en l’informe: les dones cobren anualment 6.900 € menys que els
homes, i els salaris no augmenten cada any en
proporció als salaris dels homes. El 17% de les

dones treballadores guanyen menys del salari mínim, 641,40 €. La taxa d’atur és elevada entre els
joves, i segons l’informe del 8 de Març, el 56,1% de dones joves actives no troben feina.
Des de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social s’assenyala que el nombre de convenis sectorials
que inclouen mesures d’igualtat ha augmentat, així com els que inclouen mesures de conciliació de la
vida personal i la laboral, i que el 75% de convenis inclouen també articles sobre l’assetjament sexual
per raó de sexe. CCOO assenyala que el 54% de les dones treballadores de Catalunya està sotmesa
a una doble presència, al treball assalariat i al treball domèstic, i que això pot ser un risc psicosocial
que afecti la salut.
Pel que fa al risc de pobresa, observem que al llarg de l’evolució de la crisi, del 2008 al 2012, hi ha
hagut un augment significatiu del percentatge de persones, homes i dones, en situació de risc de
pobresa. En el cas dels homes, la crisi ha fet que augmenti 4,5 punts i en el cas de les dones, 2,5,
que parteixen, a més, d’una situació desfavorable. En l’informe s’indica també que el 78% de famílies
monoparentals de Catalunya estan formades per mares soles amb fills i filles.
Algunes de les propostes d’acció de CCOO de Catalunya, vehiculades des de la Secretaria de la Dona,
que es detallen en l’informe del 8 de Març aposten per les polítiques d’ocupació de gènere i les accions davant la precarietat laboral per eradicar la bretxa salarial, i la discriminació laboral, i per afavorir
la igualtat d’oportunitats de promoció de les dones en la seva formació i carrera professional.
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CCOO convoca els
premis de Poesia
Martí i Pol, i José
María Valverde

Apunta’t a viure un estiu de solidaritat i compromís
La Fundació Pau i Solidaritat (FPS) de CCOO de Catalunya organitza, juntament amb l’Associació
Catalana per la Pau (ACP), unes brigades solidàries per promoure la participació activa de totes
les persones interessades a apropar-se a la realitat d’altres països.
L’organització d’estades internacionals, com a compromís en la formació i la sensibilització
envers els problemes que afecten els pobles del Sud, és prioritària per crear una consciència
transformadora.
Les brigades es realitzaran els mesos de juliol o agost a quatre països diferents: Colòmbia,
Palestina, Mali i Guatemala, on es podrà conèixer de primera mà la realitat i la lluita de les
organitzacions socials i/o sindicals d’aquests països. Les organitzacions d’acollida de les brigades tenen molta experiència en la defensa dels drets humans i el treball directe amb la part de
població més vulnerable.
Si en voleu més informació, l’última sessió informativa presencial prevista és per al proper 10
d’abril, a les 19 h, a la seu de CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16.
Després d’aquesta data, podeu trucar a la FPS, al 93 481 29 12, o a l’ACP, al 93 318 84 44.
Us animem a participar-hi!.

Noves sessions a
l’Speakers’ Corner del
Museu d’Història
En el marc de la commemoració del 50è aniversari de Comissions
Obreres
de
continuen
les sessions a l’Speakers’ Corner, un espai de debat habilitat
i
Ob
d Catalunya,
C t l
ti
dins l’exposició “CCOO: 50 anys d’història de Catalunya (1964-2014)”, amb la voluntat de debatre
amb arguments i idees sobre el passat el present i el futur del sindicalisme.
Aquestes sessions tenen lloc els dimecres, a les 18.30 hores, al Museu d’Història de Catalunya (plaça
de Pau Vila, 3, Palau de Mar), i les properes seran:
El 18 de març, Rafael Senra Biedma, advocat laboralista: “Los límites del poder de dirección de los
empresarios: el control de las TIC, discrecionalidad y discriminación”. Presentarà la sessió: Andrés
Pérez Subirana, president de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.
I el 25 de març, Isidor Boix, coordinador de la Federació Sindical Internacional (IndustriALL Global
Union) i director de l’Observatorio Sindicalismo en la Globalización, de la Fundación Primero de Mayo,
Centro Sindical de Estudios: “Sindicalisme i solidaritat dins d’un món global”.
Presentarà la sessió: David Minoves, exdirector general de Cooperació de la Generalitat de Catalunya.

CCOO de Catalunya ha convocat el
26è Premi de Poesia
Martí i Pol, en llengua catalana, i el
19è Premi José Mª Valverde, en llengua castellana. Hi podran participar
les persones que no hagin obtingut
el primer premi en les dues edicions
anteriors. No es podran presentar
poemes guardonats en altres certàmens.
El tema és lliure. L’extensió del poema o del conjunt de poemes ha de
ser d’un mínim de 80 i un màxim
de 140 versos (la prosa poètica es
compta per línies). El treball ha de ser
presentat en format digital a l’adreça
electrònica cultura@ccoo.cat. Els
treballs han d’anar acompanyats
d’una plica amb les dades següents
de l’autor o autora: nom i cognoms,
adreça postal, telèfon fix i/o mòbil, i
adreça electrònica.
El jurat estarà format per poetes i
poetesses, escriptors i escriptores,
i una persona en representació de
CCOO, en qualitat de secretari o
secretària d’actes. S’atorgarà un
primer premi dotat amb 400 € i un
accèssit dotat amb 200 €.
Els treballs premiats, així com els finalistes —un màxim de tres—, seran
publicats (almenys en format digital)
i tindran difusió a través dels diferents mitjans de comunicació del
sindicat. El termini de presentació
de poemes es tanca el dia 30 d’abril
del 2015. Seran desestimats aquells
treballs que no reuneixin totes les
condicions demanades.
La resolució del jurat serà inapel·lable
i es farà pública en un acte que tindrà lloc a la sala d’actes del sindicat (Via Laietana, 16, Barcelona), el
dia 30 de maig del 2015, a les 18 h.
La participació en el premi implica
l’acceptació total de les bases.
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El model sindical europeu, a debat
En la seva activitat diària, el sindicalisme en l’àmbit europeu es desenvolupa en el marc de models
molt diferents pel que fa a l’afiliació, a l’abast del diàleg social i de la negociació col·lectiva, o a
la perspectiva sociopolítica. Conèixer de ben a prop els models sindicals existents no tan sols és
clau per entendre millor la diversitat i el potencial del sindicalisme europeu, sinó també per millorar la col·laboració en instruments compartits
com les federacions europees o els comitès
Conferència: “El model sindical escandinau.
d’empresa europeus. És en aquest context
Clau
s i reptes actuals”
que la Fundació Cipriano García conjuntament
amb la Secretaria d’Internacional, Migracions i
Data: 25 de març del 2015 a les 16.00 hore
s.
Cooperació de CCOO de Catalunya presenten
Lloc: Sala 11 de la 1a planta de CCOO de Cata
lunya.
una sèrie de debats sobre els models sindicals
Atès que a la conferència hi haurà traducció simul
tània
europeus.
us preguem que confirmeu la vostra assistència
a
La primera de les sessions està dedicada al
jmbenito@ccoo.cat (Tel.: 93 481 28 92)
model sindical escandinau, al qual es fa re16.00 hores. Salutació del secretari general de CCOO
de
ferència sovint com a exemple dels beneficis
Catalunya, Joan Carles Gallego
associats al model d’estat de benestar nòrdic,
16.10 hores Presentació de les conferències sobre
tot i que en l’actualitat també es troba enfronmodels sindicals a càrrec de Ricard Bellera, secre
tari
tat a les tensions liberalitzadores associades a
d’Internacional, Migracions i Cooperació
la crisi i a l’ofensiva neoliberal. Per conèixer les
16.20 hores Ponència de Krister Andersson, secre
tari
seves claus i els seus reptes principals compgeneral del sindicat LO de la regió sud-oest de Suèci
a
tarem amb Krister Andersson, secretari general
17.00 hores Debat
del sindicat LO de la regió més industrialitzada
17.40 hores Cloenda a càrrec de la presidenta de
la
de Suècia, en una conferència que serà pre- Fundació Cipriano
García, Montse Delgado
sentada pel secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego.

CCOO fa una crida a participar en la 2a Cursa
Solidària per la Justícia Social, el 22 de març, a
Terrassa
El proper 22 de març se celebrarà a Terrassa la
2a Cursa Solidària per la Justícia Social. La cursa
sortirà a les 11.00 h de Av. Béjar, cantonada amb
Ctra. Matadepera.
Després de l’èxit de participació de la primera
edició, enguany l’objectiu és arribar als 10.000
kg d’aliments, recollida que rebrà i gestionarà la
Creu Roja.
Aquest any, la defensa de la justícia social també
ens ha portat a compartir la cursa amb Prodis
(Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca)
en la celebració dels seus 25 anys d’atenció a

les persones amb paràlisi cerebral. Aquestes persones comptaran amb la col·laboració d’atletes
voluntàries que empenyeran les cadires de rodes, de manera que podran compartir el mateix
recorregut que la resta de participants.
Una activitat esportiva, una mostra de solidaritat social i ciutadana, amb la qual exigim drets
fonamentals i universals i amb la qual volem palesar la importància de la cultura del compromís,
l’activisme participatiu i la reivindicació de drets.
Una cursa que demostra, una vegada més, la importància de sumar.

Vídeos promocionals de la cursa:
Enllaç web: http://cursajusticiasocial.cat/
Enllaç vídeo: http://vimeo.com/116015859
Enllaç vídeo Prodis: http://youtu.be/SzAHJskon10

Panrico acomiada
treballadors mentre vol
contractar una empresa
externa
CCOO critica que Panrico acomiadi els treballadors i treballadores de logística de la planta de Santa Perpètua de Mogoda, al mateix
temps que pretén contractar una empresa
externa per realitzar la seva feina.
El sindicat considera que l’actitud de Panrico és inadmissible, ja que ha pres la decisió
unilateralment tot i haver promès negociar.
CCOO considera, així mateix, que Panrico no
respecta la sentència de l’Audiència Nacional en la qual declarava els acomiadaments
previstos per al 2015 i el 2016 no ajustats a
dret i abans de conèixer el resultat del recurs
presentat per CCOO al Tribunal Suprem.
CCOO donarà suport i eines legals per a la
defensa dels treballadors i treballadores
acomiadats, i fa una crida a la direcció de
Panrico perquè els readmeti per la via de la
negociació.

Manifestació a Tàrrega
contra els acomiadaments a
Ros Roca Indox
CCOO va convocar el passat dijous a Tàrrega una manifestació per protestar pels acomiadaments a l’empresa Ros Roca Indox. Els
problemes de l’empresa Indox (actualment
Incryen), que s’arrosseguen des de fa més
d’un any, han acabat amb l’extinció dels
contractes laborals dels 180 treballadors i
treballadores dels centres de Tàrrega, Anglesola i Sant Just Desvern. Durant tot el 2014
aquesta empresa ha tingut problemes de finançament i devia nòmines als treballadors
i treballadores, que havien fet esforços, ajornant pagaments i dividint pagament de pagues extraordinàries. Finalment, es va aplicar
un expedient de regulació d’ocupació i tot just
fa un mes es va entrar en un procés concursal. Els membres del comitè i els treballadors
i treballadores creuen que s’ha d’explorar una
mica més el mercat i buscar inversors, perquè estan convençuts que una empresa que
ha tingut el 90% del mercat nacional del seu
producte i ha exportat a tot Europa, encara té
possibilitats de sortir-se’n.
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Estrena del documental ‘Corrupción, el organismo nocivo’
El divendres 20 de març als cinemes Girona de Barcelona
El proper divendres 20 de març, tindrà lloc a Barcelona l’estrena del documental Corrupción: el organismo
nocivo. La proposta que presenta la productora audiovisual Pandora Box TV és en si mateixa una compilació
d’allò que la ciutadania està reclamant als seus governants des de fa molt de temps: transparència i mitjans
per lluitar contra el flagell de la corrupció. “La corrupció no pot formar part del nostre sistema, com molts
ciutadans comencen ja a assumir; les lleis i els codis ètics amb els quals convivim permeten el desenvolupament d’una xarxa corrupta al voltant dels recursos públics que són de tots, però que afavoreixen els
interessos privats” —declara el director del documental, Albert Sanfeliu.
Després de quasi dos anys de treball i sense comptar amb cap finançament institucional o subvenció, serà
el primer documental que exposa la corrupció d’aquesta manera que aconsegueix estrenar-se al cinema.
Dos són els principals focus que van convèncer la productora Pandora Box TV a dur a terme aquest projecte.
D’una banda, donar una visibilitat, habitualment inexistent en els mitjans, a les persones que han denunciat la corrupció, com ha estat el procés de conviure amb la pressió laboral i social que els envolta i com
decideixen fer el pas per denunciar-la. El proper i commovedor relat d’aquestes persones, que manifesten
la indefensió i la situació d’amenaces amb què viuen les persones que l’han denunciat, es pot veure en un
avançament del tràiler http://corrupcionorganismonocivo.com/. Conèixer aquestes persones i saber els
processos que han viscut facilitarà percebre la corrupció de manera més propera i apel·larà a la consciència
de l’espectador.
D’altra banda, l’altre focus del documental se centrarà en la manca d’informació sobre la “corrupció de
proximitat”, que queda invisible davant les més vistoses i conegudes trames, que impliquen igualment personalitats conegudes. Mostrar aquest tipus de corrupció municipal, que és la que ha aconseguit filtrar-se
fins i tot en les estructures més bàsiques del sistema i de l’economia, afavorirà que es faci una anàlisi i una
denúncia de les carències de l’opac sistema judicial i legislatiu.
La proposta final del documental és oferir a l’espectador un documental contundent que vagi més enllà de
la denúncia i de la queixa (tantes vegades insuficient) per mostrar noves vies d’actuació, de regeneració i de
vinculació al ciutadà en la resolució dels problemes socials que l’afecten, fer-li reflexionar i comprendre que
d’ell depèn també que es pugui eradicar el flagell de la corrupció, “perquè tan sols des del coneixement de
la realitat es pot influir sobre ella”, que és un dels eslògans del projecte.
A partir de l’estrena, el 20 de març a Barcelona, es podrà veure al cinema a altres ciutats espanyoles
http://corrupcionorganismonocivo.com/cines.html, ja que continuen treballant per tancar dates de noves
estrenes a tot el país. De moment, per a Barcelona, ja estan disponibles les entrades anticipades a Cinemes
Girona http://bit.ly/1FhIjkI.
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