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CCOO guanya clarament les eleccions
sindicals a Catalunya amb 1.386
representants més que el segon sindicat

Ja fa 38 anys que CCOO és la primera força sindical de Catalunya. Les dades oficials a 31 de desembre del 2015 tornen a mostrar la clara victòria
de CCOO a les eleccions sindicals a Catalunya,
que augmenta el diferencial per sobre del segon
sindicat. Les dades corresponen al període que
va del 2012 al 2016, un cop finalitzat el moment
de màxima concentració d’eleccions, que va tenir
lloc durant l’any passat. CCOO obté 20.678 delegats i delegades (42%) per 19.292 de la UGT
(39%). Molt lluny trobem ja la USOC, amb 2.363
representants (5%); la CGT, amb 1.301 delegats
(2%), i els altres, que entre tots aconsegueixen
5.957 delegats (12%). El suport majoritari dels
treballadors i les treballadores catalans a CCOO
és molt significatiu, sobretot en un període en
què ha caigut molt l’ocupació i s’han perdut
pel camí 116.355 electors, i s’escollien, en
conseqüència, 7.087 representants menys.
Per províncies, CCOO guanya a Barcelona i
Tarragona, i redueix diferencial amb la UGT a
Girona i Lleida.
CCOO és el sindicat que més creix per sectors i guanya a les empreses on abans no hi
havia representants sindicals amb un 39%
per un 37% de la UGT. El nostre sindicat
aconsegueix una clara victòria a les empreses amb més de 50 treballadors i treballa-

dores, amb el 45,7% de representants per un 33,7% de la UGT. En
canvi, aquest sindicat ens guanya a
les empreses que tenen entre
6 i 49 treballadors, on obté un
45,90% de la representació per
un 42,90% de CCOO. El nostre
sindicat és novament la primera
força en sectors tradicionals com
la indústria i la banca, però també
en sectors més precaris, com el
comerç, on aconseguim el 41%.
CCOO guanya també a les administracions públiques en general i a associacions i fundacions,
on obté un important 45% de la representació.
Molt destacable és també la victòria de CCOO a
sectors emergents com la biomèdica, les TIC i les
ONG, on CCOO arriba al 49% de la representació.
Finalment, també té molt de valor la dada que
demostra un augment del percentatge de dones
delegades de CCOO, que arriba ja al 40,6% del
total de representants de CCOO escollits, 12.266
homes per 8.412 dones.
Sens dubte una gran victòria i un gran reconeixement a la feina i el compromís de les dones i els
homes que representen i construeixen CCOO als
centres de treball.

editorial

GRÀCIES A TU,
HO HEM TORNAT
A ACONSEGUIR!
CCOO tornem a
guanyar les eleccions sindicals i ja
són 38 anys com a
primera força sindical. Les dades
tancades a 31 de
desembre
del
2015 reforcen la
nostra posició i
incrementen la
diferència amb
el segon sindicat.
Aquesta vegada no era un objectiu fàcil.
Les conseqüències de la crisi, les polítiques de retallades i la reforma laboral, que
han comportat destrucció d’ocupació, tancament d’empreses i increment de la precarietat laboral, juntament amb les campanyes antisindicals, ho feien més difícil.
Per això, ha estat clau la participació de
milers d’homes i dones, que a cada empresa han donat suport a les candidatures
de CCOO, i, en especial, de les persones
que han volgut fer el pas per representar
els seus companys i companyes.
Però no podem oblidar que les eleccions
sindicals són l’expressió de la democràcia a les empreses i per això continuem
reivindicant el dret a votar i a ser escollit
de qui treballa en centres de menys de 6
treballadors i treballadores, de qui té un
contracte temporal de curta durada, de qui
treballa com a autònom dependent, de qui
pateix persecució sindical per ser candidat
o candidata…
Gràcies de nou a tots i totes els que ho heu
fet possible!.

www.ccoo.cat

2
Núm. 238 - dilluns, 15 de febrer de 2016

Vaga convocada al metro, ferrocarrils
i Adif
Després de l’èxit de la mobilització del treballadors i les treballadores del metro de Barcelona,
del dia 2 de febrer, CCOO i la resta de sindicats
convocants mantenen la convocatòria de vaga
per als dies 22 i 24 de febrer. L’objectiu és la
negociació d’un conveni digne i la fi de la precarietat contractual. La jornada de mobilització
del dia 2 va ser seguida per prop del 100% de
la plantilla i va aplegar unes 1.500 persones
a la manifestació celebrada al matí pel centre
de la ciutat. CCOO i la resta de sindicats han
demanat a l’empresa que es compleixi la Llei
de transparència a TMB, i que els comptes de
l’empresa i els sous dels directius siguin publicats. A part del metro, CCOO també s’ha sumat
a la convocatòria de vaga a Ferrocarrils de la
Generalitat del 22 al 25 de febrer, i a Adif els
dies 22, 23 i 25 de febrer i 4, 11 i 18 de març.

Mobilitzacions a Caprabo per exigir la
retirada de l’expedient de modificació
de les condicions de treball
CCOO exigeix la retirada de l’expedient per
aturar la por i la incertesa que la direcció de
Caprabo crea en el conjunt de la plantilla amb
mesures de modificació de les condicions de
treball. Per aquest motiu, CCOO ha iniciat mobilitzacions. La primera va tenir lloc 5 de febrer
amb una concentració davant la central de Caprabo a l’Hospitalet de Llobregat. Des de l’inici
de les negociacions, CCOO va deixar molt clar
a l’empresa que no quedaven suficientment
acreditades les causes ni organitzatives ni
econòmiques per realitzar una nova modificació de condicions laborals. L’empresa també va
deixar clar des del primer moment que, amb
acord o sense acord, aplicaria les modificacions. CCOO anuncia més mesures de pressió
per canviar l’actitud de l’empresa.

CCOO rebutja el cessament de l’activitat
de la planta de Delphi de Sant Cugat del
Vallès
CCCOO d’Indústria de Catalunya i la Secció
Sindical de CCOO de Delphi Diesel Systems
han mostrat el seu rebuig frontal a la intenció
de l’empresa de cessar l’activitat de la planta de Sant Cugat del Vallès a finals del 2016,
anunciat al comitè d’empresa i que suposarà
el tancament de la planta, si no es troba cap
alternativa industrial.
CCOO exigeix a la multinacional que faci marxa enrere en les seves intencions i que obri un
procés de negociació per buscar una alternativa industrial al tancament que permeti garantir
la continuïtat de l’activitat de la planta i dels
més de 500 llocs de treball que té actualment.
El comitè d’empresa es reunirà amb la direcció,
institucions i representants polítics per mirar
de trobar solucions de futur i no es descarta la
convocatòria de mobilitzacions.

La situació de les persones immigrades a Catalunya
no millora, segons la Memòria 2015 del CITE de CCOO
El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya ha presentat
la seva Memòria del 2015, en què s’ha observat
un lleu augment del nombre de persones ateses.
Durant el 2015 les oficines del CITE han rebut
13.383 visites. Això ha comportat que s’hagin
atès 9.667 persones, que han plantejat 23.723
consultes.
Pel que fa a la distribució per gènere, s’observa
un increment respecte de l’any 2014 pel que fa al
nombre de dones ateses, que se situa en el 59%
del total. La immensa majoria es tracta de dones
amb un projecte migratori propi i no de dones reagrupades, especialment en el cas de dones que
provenen d’Amèrica Llatina.
La memòria mostra un any més com els efectes
de la crisi i l’increment de l’atur són darrere de
l’elevat nombre de consultes sobre renovacions,
ja que moltes persones no disposen d’un contracte de treball o no han cotitzat el mínim requerit per
poder renovar les seves autoritzacions de treball.
Augmenta la irregularitat
L’informe mostra com el 2015 s’ha produït un
increment de 3,2 punts percentuals de la irregularitat respecte de l’any anterior, i representa un
43,2% del total de les persones ateses. Aquesta
dada està vinculada a les dificultats de moltes
persones per renovar les seves autoritzacions
a causa de la crisi. La memòria mostra també
una lleu reducció del nombre de persones que
treballen, al mateix temps que s’observa un lleu
increment del treball irregular respecte del 2014,
que ara representa el 55,3% del total de les persones que treballen. És especialment destacable
la dada en el servei domèstic, ocupat majoritàriament per dones, que representa el 47,9% del total del treball irregular.

La realitat migratòria és molt més dinàmica. S’ha
passat d’un model basat en l’arribada continuada
de població estrangera atreta per la demanda a
una situació més complexa en què es donen a
la vegada processos d’arribada de nova població
estrangera, amb d’altres de retorn o reemigració,
però també d’emigració de població espanyola,
nacionalitzada o d’origen. La crisi econòmica és
al darrere de la creixent dificultat de moltes persones per mantenir o accedir a la regularitat. És
especialment greu la situació de moltes famílies
estrangeres reagrupades que no poden renovar
les autoritzacions de tots els membres de la unitat
familiar perquè no disposen dels recursos mínims
necessaris. Això provoca que molts nens i nenes
estiguin caient en la irregularitat administrativa.
La legislació d’estrangeria és ineficaç per gestionar la situació actual. CCOO fa una crida d’atenció
a les dificultats amb què, des d’abans de l’estiu,
es troben moltes persones immigrades per obtenir
cites per tramitar diferents procediments davant
l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona. Això està
significant una greu vulneració de drets d’igualtat
entre les persones davant l’Administració.
Trobareu totes les dades d’aquesta memòria en
aquest enllaç:

http://bit.ly/1QCEpEZ
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Descomptes per als afiliats i afiliades a les
funcions d’‘El florido pensil’ i ‘Fang i setge’
Condicions especials per als afiliats i afiliades de CCOO
d’El florido pensil,
de Catalunya per a les representacions
re
a partir de l’11
l’1 de febrer, vàlides per a les funcions de dimecres, dijous, divendres i dissabte nit, amb un
descompte del 20%. Per aconseguir els descomptes, entreu
a l’enllaç http://bit.ly/20XfuDr,
trieu una de les funcions en la
qual la promoció està activa, escolliu el descompte ESPECIAL
c
(20%) i apliqueu-hi el codi FPC(2
COO.
C
També per a les representacions de
Ta
Fang i setge, del 9 de febrer al 28 de
Fa
març, hi ha un descompte del 25%
ma
per a les funcions de divendres tarda
i nit i dissabte a la nit. Per aconseguir
els descomptes, entreu a l’enllaç http://bit.ly/1SiQCVf i trieu una de les funcions en la qual la promoció està activa, escolliu el descompte ESPECIAL (25%)
i apliqueu-hi el codi FISCCOO.

Mor l’històric sindicalista de CCOO de
Catalunya Esteban Cerdán
CCOO de Catalunya lamenta profundament la mort d’un dels seus
històrics sindicalistes del Baix Llobregat, Esteban Cerdán Francés.
L’Esteban va morir el 5 de febrer als 84 anys.
Esteban Cerdán va ser un destacat sindicalista del Baix Llobregat,
treballador de la històrica empresa metal·lúrgica Laforsa, en la qual
va ser un dels líders de la històrica vaga de 106 dies l’any 1976.
L’Esteban Cerdán va ser secretari general de la unió local de CCOO de Cornellà de
Llobregat. Actualment estava jubilat i col·laborava amb CCOO del’Hospitalet. L’Esteban va estar
molt implicat políticament i va ser regidor a l’Ajuntament de Cornellà en la primera legislatura.
CCOO de Catalunya no oblidarà mai l’Esteban com no oblida la gent que, com ell, ha construït
amb el seu esforç, treball i compromís la primera organització sindical de Catalunya.

Mor Manuel García Arcos, històric delegat de
CCOO a l’Autoritat Portuària de Barcelona
CCOO de Catalunya lamenta la mort de manera sobtada de Manuel García
Arcos, històric afiliat i delegat de CCOO a l’Autoritat Portuària de Barcelona. Manuel Garcia ens va deixar el passat 1 de febrer amb 59 anys.

CCOO reclama
declarar oficialment les
xemeneies de la central
tèrmica del Besòs, a
Sant Adrià, bé cultural
d’interès local
CCOO ha reclamat, a l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, declarar oficialment les xemeneies de la central tèrmica del Besòs bé
cultural d’interès local. La finalitat bàsica és
garantir la protecció de les tres xemeneies i
els seus edificis adjacents, i evitar, així, el risc
d’enderrocament que plana actualment sobre aquesta relíquia urbana del passat industrial de Sant Adrià i de la franja del riu Besòs.
El sindicat ha registrat a l’ajuntament un
document de set punts en què argumenta
la petició de manteniment del que considerem patrimoni del poble, icona de la ciutat
industrial, símbol de les lluites obreres de la
Transició –on va morir un treballador, Manuel
Fernández Márquez, a trets de la policia– i,
també, valor de futur.
CCOO proposa que es consideri adscriure el
monument industrial al Campus Besòs de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
vinculat a l’estudi i la investigació de les noves fonts d’energia que hauran de sostenir
la descarbonització de la indústria productiva
del futur. Que no es descarti la possibilitat
de bastir-hi una fàbrica de creació cultural,
propera al Museu de la Immigració, o altres
possibles usos de caràcter social i d’interès
públic.
La proposta preveu la continuïtat del desenvolupament territorial, des del port del Fòrum
fins al de Badalona, amb actuacions a tot
l’eix del riu Besòs. Cal no oblidar que, a la
vora del riu, avui, s’hi concentren algunes de
les zones amb els índexs de pobresa més alts
de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les
tres xemeneies poden ser la icona i la clau
de volta d’un procés ambiciós de regeneració territorial, fonamentat en la generació
d’ocupació de qualitat, que implicaria totes
les administracions que actuen al territori, i
també els agents socials.
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CCOO rebutja l’anunci
de tancament de les
línies de producció de
la planta de Bacardi de
Mollet
CCOO rebutja la decisió de tancament de línies de producció de la
planta de Mollet del Vallès, que va
anunciar la direcció de la multinacional Bacardi als treballadors i treballadores el passat dijous, una decisió
que suposa l’acomiadament de les
82 persones, de les 266 que té en
plantilla. CCOO considera que no
existeixen causes objectives que
justifiquin el tancament i denuncia
que es tracta d’una decisió política
estratègica de la multinacional per
deslocalitzar la producció de la planta vallesana i centralitzar-la a la factoria que té a Itàlia. CCOO exigeix a
Bacardi que faci marxa enrere i defineixi un pla industrial que garanteixi
la continuïtat de l’activitat productiva i dels llocs de treball de la planta
de Mollet del Vallès.

La Federació
de Serveis a la
Ciutadania publica
un nou número de
‘Perspectiva’
La FSC de CCOO de Catalunya ha publicat
el número 5 de la revista Perspectiva, dedicat a l’anàlisi de les polítiques europees,
l’afectació al diàleg social, als serveis públics i al conjunt de les economies, les condicions laborals i les condicions de vida de la
ciutadania dels diferents països de la UE. En
diferents articles es plantegen, així mateix,
propostes i alternatives. Per la qualitat dels
articles, entenem que és molt recomanable
la seva lectura i difusió:

http://perspectiva.ccoo.cat/

CCOO de Catalunya lamenta
la mort de Muriel Casals
Era afiliada del nostre sindicat des de la seva etapa a la
Universitat Autònoma de Barcelona
CCOO de Catalunya lamenta la mort de la diputada de Junts
pel Sí i expresidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals.
CCOO vol reconèixer la tasca realitzada per Muriel Casals en
favor de la defensa dels valors democràtics, la cultura catalana i els drets socials i nacionals. Una tasca d’activisme de
llarg recorregut que ha coincidit en el camí del nostre sindicat en diferents moments de la seva vida: en els seus temps
de professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, però
també darrerament en la defensa a Catalunya pel Dret a Decidir. CCOO de Catalunya també recorda que la Muriel no va deixar de reconèixer el paper
fonamental de la nostra organització en la història de Catalunya i en aquest sentit va estar
present en els actes de celebració del 50 aniversari del nostre sindicat. La Muriel era afiliada
a CCOO de Catalunya des de la seva etapa a la Universitat Autònoma de Barcelona.
CCOO envia el condol a la seva família, el seu entorn d’amistat, als seus companys i companyes de grup polític, així com a Òmnium Cultural per la pèrdua d’uns dels seus referents
històrics.
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El Baix Llobregat es mobilitza en defensa de les
línies educatives de P3 que es volen tancar
El Fòrum Social del Baix Llobregat, en el qual
participa CCOO, va donar suport a una concentració en defensa de les línies educatives de P3
que es volen tancar a aquesta comarca, i que va
tenir lloc el passat 4 de febrer davant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Sant Feliu de
Llobregat.
El nou Govern de la Generalitat ha manifestat la
voluntat de tancar 30 línies de P3 a diversos mu-

nicipis del Baix Llobregat per al proper curs. Des
de la comunitat educativa es manifesta el rebuig
a aquestes intencions. Per evitar aquest tancament es demana diàleg amb la comunitat educativa i els governs locals, així com la reducció
de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de
P3, a fi de garantir el manteniment de la plantilla
de professorat.
En els pressupostos de la Generalitat per al 2015,

Es publica el número 8 de
‘Segle XX: Revista Catalana
d’Història’
Ja s’ha publicat el número 8 de Segle XX:
Revista Catalana d’Història. A partir del
número 6, la revista va passar a ser una
na
publicació multilingüe i d’edició electròònica, mantenint la seva estructura dee
continguts, editada conjuntament perr
la Fundació Cipriano Garcia – CCOO
de Catalunya i la Universitat de Barcelona, com a revista científica de la
UB (Rcub). En aquest enllaç podeu accedir
edir a la publicació gratuïtament http://bit.ly/1Q9rRV3

la subvenció a escoles privades concertades va
pujar el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública s’ha mantingut retallat en xifres per
sota de les del 2010.

La solidaritat de la gent de
CCOO
En el marc del treball conjunt que la Fundació
Pau i Solidaritat duu a terme des de fa molts
anys amb les federacions de CCOO de Catalunya, a finals de gener del 2016 el resultat de la
cooperació amb la Federació d’Educació va ser
la destinació dels beneficis de la loteria de Nadal
(2.500 €) a la campanya “Regala solidaritat”.
Aquesta campanya, que pretén recollir fons per a després adquirir béns
de primera necessitat per a la població refugiada síria al Líban a través de
l’organització Socors Popular del Líban, ens demostra la solidaritat de la
gent de CCOO amb els treballadors i treballadores del món.
Des d’aquí agraïm de nou la Federació d’Educació de CCOO pel seu suport
a la població refugiada síria al Líban.

Apunta’t a les Brigades de
Solidaritat 2016
Les Brigades de Solidaritat són un compromís de caràcter voluntari, en la formació i sensibilització sobre els problemes que afecten els pobles del Sud i
d’apropament a les realitats de les organitzacions socials i sindicals que treballen pel canvi social.
Les Brigades de Solidaritat 2016 es realitzaran durant els mes d’agost a:
Colòmbia, amb la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del
Centro y Oriente Colombiano (DHOC) i Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Palestina, amb Palestinian Farmers Union (PFU).
XERRADES INFORMATIVES:
Els divendres 19 de febrer i 15 d’abril, a les 19 hores, a la seu de CCOO de Catalunya (Associació Catalana per la Pau i Fundació Pau i Solidaritat),
a Via Laietana, 16, Barcelona.
El dissabte 12 de març, a les 11 hores, a la seu de la Fede.cat (Federació Catalana d’ONG), al carrer Tàpies, 1-3, Barcelona.
Tota la informació sobre el procés d’inscripció i programa de formació: www.estiudesolidaritat.cat
O escriu a brigades@estiudesolidaritat.cat
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS núm. 2

NOM: Eradicar la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible.
DADES1:
- Una de cada 9 persones no té aliments suficients per poder dur una vida saludable i activa. Això
correspon al voltant de 795 milions de persones.
- l 12,95% de la població als països en via de desenvolupament està subalimentada.
- A l’Àsia dues terceres parts de la població pateixen fam; això fa d’aquest continent el lloc on més persones tenen problemes greus d’escassetat d’aliments.
- A l’Àsia meridional hi ha al voltant de 281 milions de persones desnodrides. A l’Àfrica subsahariana es preveu, per al període 2014-2016, una taxa de desnutrició de gairebé el 23%.
- La manca d’una nutrició suficient provoca cada any la mort de 3,1 milions de nens i nenes fins al 5 anys (correspon al 45%
de nens i nenes en aquesta franja d’edat).
- El 40% de la població mundial viu treballant en el sector agrícola.
- En els últims 115 anys s’ha perdut el 75% de la diversitat de les collites als camps. Un ús millor de la biodiversitat pot
contribuir a una alimentació sana i fer més resistents i sostenibles els sistemes agrícoles, a banda de millorar la vida de les
comunitats.
- Als països empobrits les dones produeixen entre el 60% i el 90% dels aliments de subsistència, però tan sols el 10%
d’aquestes dones poden accedir a la propietat de la terra i només l’1% té accés als crèdits destinats a l’agricultura.
- En molts llocs la pobresa energètica obstaculitza la reducció de la fam. Actualment es calcula que 1,4 milions de persones
no tenen accés a l’electricitat, i la majoria viuen en zones rurals dels països en via de desenvolupament.
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

METES:
2.1. Per al 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular els pobres i les persones en
situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
2.2. Per al 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot estirar el 2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels nens i nenes menors de 5 anys, així com
abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants, i les persones d’avançada
edat.
2.3. Per al 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d’aliments a petita escala, en
particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i llocs de treball no agrícoles
2.4. Per al 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles
resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin
la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres
desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.
2.5. Per al 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals de granja i domesticats i les seves espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i una adequada diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional. Promoure l’accés als beneficis que es
derivin de la utilització dels recursos genètics i els coneixements tradicionals i la seva distribució justa i equitativa,
com s’ha convingut internacionalment.
2.a. Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, en la infraestructura rural, la
investigació agrícola i els serveis d’extensió, el desenvolupament tecnològic i els bancs de gens de plantes i bestiar
per tal de millorar la capacitat de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular en els països
menys avançats.
2.b. Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials als mercats agropecuaris mundials, entre altres coses
mitjançant l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures
d’exportació amb efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.
2.c. Adoptar mesures per assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus
derivats, i facilitar l’accés oportú a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, per tal
d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.
PRIORITAT SINDICAL: alta
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II Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa el
27 de febrer del 2016
Els impostos, com a mesura de redistribució i reducció de les desigualtats, són al centre del
debat polític i social. Moltes entitats i moviments identifiquen clarament aquest debat com
la clau de volta per revertir certes polítiques de retallades i d’austeritat, i lluitar, així, contra
la pobresa i l’exclusió. Alhora les pràctiques d’elusió fiscal de grans empreses i fortunes són
cada cop més descarades i evidents, i els casos de frau perpetrats generen un gran escàndol
públic.
Després de l’èxit de la primera jornada, des de la Plataforma per una Fiscalitat Justa s’insisteix
a seguir treballant per trobar respostes i aportar mesures concretes.
9.45 h - 10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
10.00 h - 10.15 h Pensament en veu alta: «Impostos: el necessari compromís en la construcció col·lectiva de la nostra societat». Marina Subirats,
catedràtica emèrita de sociologia i activista política.
10.15 h - 11.25 h Interpretació i reformulació dels impostos actuals: com s’organitza la recaptació d’impostos? És justa? Si apugem impostos
el capital marxa? Com hem d’interpretar les polítiques fiscals actuals? Quines propostes tenim perquè no se n’escapin sempre els mateixos?
Miguel Ángel Mayo, coordinador del sindicat de tècnics d’Hisenda - GESTHA a Catalunya.
Helena Franco, professora d’economia a la Universitat del País Basc. Exdiputada d’Hisenda i Finances a la Diputació Foral de Guipúscoa. Impulsora
de l’impost sobre la riquesa i les grans fortunes.
11.25 h - 11.40 h Descans
11.40 h - 12.00 h Interludi teatral: «De l’elusió, també se’n viu». Forn de teatre Pa’tothom.
12.00 h - 13.20 h Noves propostes i qüestions en debat entorn de la fiscalitat.
1. Fiscalitat ambiental a Catalunya i Espanya: situació i propostes. Ignasi Puig, doctor en ciències ambientals i cap de projectes de la Fundació ENT.
2. Campanya: “Zones lliures de paradisos fiscals”. Cécile Barbeito, membre de la Plataforma per una fiscalitat justa.
3. Objecció fiscal a la despesa militar. Arcadi Oliveres, economista i activista per la justícia social i la pau.
4. Controvèrsies entorn de la fiscalitat i l’Església. Enric Canet, escolapi i director de relacions ciutadanes del Casal d’Infants del Raval.
5. El cost dels paradisos fiscals: és possible una llei contra l’evasió fiscal? #EscaqueigFiscal. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal
d’Oxfam Intermón.
13.20 h - 14.00 h Posicionament i deliberació dels assistents sobre les propostes plantejades a la jornada. Utilitzarem la metodologia
DELIBERA.info (conduïda pel Parlament Ciutadà).
14.00 h - 14.30 h Aperitiu de confluència. Espai de coneixença i compartició entre els participants.
Lloc: Casa del Mar (Albareda, 1, Barcelona) – <M> L3 – Paral·lel o Drassanes. Bus 20, 21, 64, 91, D20, H14.
Data: 27 de febrer del 2016.
Cal inscripció prèvia. Entrada gratuïta, aportació voluntària per cobrir despeses. Inscripcions aquí: http://bit.ly/1og1hDb
Ho organitza: Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària.
Hi col·laboren i hi participen: Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global, Oxfam Intermón, Parlament Ciutadà, Forn de Teatre Pa’tothom.

