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Amb el lema Per l’ocupació de qualitat i la protecció social

CCOO crida a participar a les manifestacions i
els actes del 1r de Maig
MANIFESTACIONS 1r de Maig
re/Ps. de Gràcia
Barcelona, 11.30 h. Rda Sant Pe
ndència
Girona, 12 h. Plaça de la Indepe
Lleida, 12 h. Plaça del Treball
Tarraco
Tarragona, 12 h. Plaça Imperial
et
Tortosa, 11,30 h. Plaça del Carril
Aperitiu a la Plaça del Rei
ó de Barcelona,
Un cop finalitzada la manifestaci
a del Rei tindrà lloc
plaç
la
a
al voltant de les 13 hores,
i totes esteu convidats.
tots
l
el ja tradicional aperitiu al qua

editorial
Per un vot tot
s’hi val?
Ja hi tornem a ser: l’alcalde de Vic
amb l’empadronament de les persones immigrants i la propaganda clarament racista del regidor del PP de
Badalona. Són diverses formes d’utilització xenòfoba de la immigració
amb finalitats clarament electorals
que posen en risc la convivència i la
cohesió social.
No es tracta d’eludir el debat i els
conflictes quan n’hi hagi, sinó de no
estigmatitzar les persones per raó de
la seva procedència o situació personal. Parlem de persones que tenen
drets i deures, i no s’ha de confondre les accions d’algunes d’aquestes

Actes de la setmana cultural
BAIX LLOBREGAT
18a Marxa ciclista per la ribera del Llobregat
9 de maig, a les 9 h
Lloc: Pont del Diable, Martorell
Organitza: Club COCOS i CCOO del Baix Llobregat
BARCELONÈS
· 20a Diada d’Escacs
9 de maig, de 9 a 14 h
Lloc: Sales 11, 12 i 13 de CCOO, Barcelona
· Lliurament del 21è Premi Miquel Martí i Pol i
14è Premi José M. Valverde de poesia
15 de maig, a les 18 h
Lloc: Sala d’actes de CCOO, Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del
Barcelonès
OSONA
X Premi Enric González
14 de maig, a les 19 h
Lloc: Auditori Marià Vila d’Abadal, Edifici del Sucre,
Vic
Organitza: CCOO d’Osona

TERRES DE L’EBRE
5è Esmorzar Popular
1 de maig, a les 9 h
Lloc: antic escorxador municipal, Remolins
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO de les
Terres de l’Ebre
Observacions: per poder-hi assistir cal tenir un
tiquet que es pot adquirir al local de
CCOO de Tortosa (C/ Ciutadella, 13, Tortosa).
TERRES DE LLEIDA
Aperitiu de celebració de l’1 de Maig i lliurament
de la 9a edició dels Premis COCO’S
1 de maig, després de la manifestació
Organitza: CCOO de les Terres de Lleida
VALLÈS ORIENTAL - MARESME
Conferència: “Tenim passat, tenim futur”, la història de CCOO al Maresme
6 de maig, a les 18.30 h
Lloc: Can Palauet, Mataró
Organitza: CCOO del Vallès Oriental - Maresme

persones amb la consideració d’un
col·lectiu.
CCOO reclamem un compromís clar
de tots els partits polítics, càrrecs
electes i organitzacions socials per
la no instrumentalització de la
immigració en la campanya electoral
perquè pot empitjorar la convivència
i la cohesió social del país.
Si les persones immigrants tinguessin dret a vot l’actitud d’aquests
polítics seria la mateixa?
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més.....
Medalla President Macià per a
dos sindicalistes de CCOO
El Departament de Treball de la
Generalitat ha concedit la medalla
President Macià a dos sindicalistes de
CCOO. Es tracta d’Antonio Sánchez
Vilar, de Manresa, i Teresa Feliu
Baquedano, de la Selva del Camp
(Tarragona). Ambdós rebran el guardó
en un acte que tindrà lloc el proper 4
de maig a les 19 hores al Palau de la
Generalitat. La placa i la medalla
President Macià van ser creades el
1938 per recompensar mèrits laborals.

Temoinsa tanca i deixa al
carrer 85 treballadors
Els administradors concursals de
Temoinsa, única empresa del sector
ferroviari amb capital 100% català,
han decidit cessar l’activitat de l’empresa i rescindir el contracte de la
totalitat de la plantilla. El passat dia 20
finalitzava el termini de consulta per
executar l’ERO i, al tancament d’aquesta edició, no hi havia acord sobre
les indemnitzacions dels treballadors.
L’empresa pretén que se’n faci càrrec
el FOGASA, quan encara hi ha uns
diners pendents de cobrar per la venda
de les filials xilena i brasilera. Des del
comitè d’empresa s’insisteix en la
importància tant de la quantitat de la
indemnització com de la seguretat que
es cobri efectivament.

CCOO ocupa una de les
vicepresidències del CTESC
El Consell de Treball Econòmic i Social
de Catalunya ha renovat la seva composició. A partir d’ara, Aurora Huerga,
secretària de Desenvolupament
Territorial de CCOO de Catalunya, n’ocuparà una de les vicepresidències.
D’altra banda, Josefina Pujol, coordinadora de l’Àrea Pública del sindicat, va
rellevar Ester Boixaderas, secretària de
Relacions Institucionals i coordinadora
de Direcció, com a consellera del
CTESC en representació de CCOO de
Catalunya.
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CCOO demana el vot favorable a la transformació
de la Diagonal

La consulta ciutadana prevista
per validar la transformació de
la Diagonal se celebrarà entre
els propers dies 10 i 16 de
maig, i constituirà una fita ciutadana sense precedents en el
marc de la participació en les
decisions de govern preses per
l’Ajuntament de Barcelona.
CCOO crida els treballadors i
les treballadores i la ciutadania
en general a la participació i al
vot favorable a les opcions A o
B, que tenen ambdues en comú
que aposten per la transformació. CCOO realitza la seva pròpia campanya, dirigida fonamentalment al món del treball
per propiciar la participació i el
vot en una transformació que
ens sembla transcendental per
a la mobilitat pública i la soste-

nibilitat i per generar condicions d’accés al lloc de treball
segures, barates, còmodes i
netes, des del Baix Llobregat
fins al Barcelonès Nord.
2 de maig: demostrem la
capacitat de la mobilitat sostenible per descongestionar
la ciutat!
El proper diumenge 2 de maig
al matí, la plataforma Diagonal
per a Tothom organitzarà una
demostració estàtica per comparar la capacitat de la mobilitat sostenible amb la del vehicle privat a la Diagonal.
Simularem el transport de 200
passatgers comparant 4 fotos, i
per fer-ho necessitarem 175
cotxes, 1 tramvia-catifa, 3

autobusos, i 200 persones a
peu, patins o bicicleta. Aquesta
prova es va celebrar a
Estrasburg l'any 1990 amb
caràcter pedagògic, i des d'aleshores la ciutat compta amb
una de les xarxes de transport
públic més important d'Europa.
Aquesta serà una de les activitats més importants de l'any en
què participarà la PTP i les
entitats relacionades amb la
mobilitat sostenible de la ciutat, on es troba CCOO. Els ciutadans i ciutadanes poden fer
molt per defensar el seu transport públic i el dret a anar a peu
o en bicicleta. Si teniu un turisme no perdeu aquesta oportunitat per demostrar el que val el
transport públic al centre de la
ciutat.

Daniel Innerarity parlarà de la resposta cooperativa a la crisi

‘Els dilluns del Cipri’ tornen el 10 de maig
El cicle
de conferències
organitzat per la
Fundació
Cipriano
García –
CCOO de Catalunya farà una
nova sessió el dilluns 10 de
maig a les 18.00 h. La sala

d’actes de la seu del sindicat
a Barcelona acollirà una
xerrada titulada La respuesta
cooperativa a la crisis, a
càrrec de Daniel Innerarity,
catedràtic de Filosofia Social i
Política de la Universidad de
Zaragoza.
Serà la cinquena edició d’“Els
dilluns del Cipri”, després de
la participació del sociòleg

Manuel Castells tractant la
crisi econòmica, del polític
Josep Borrell debatent sobre
Europa, del doctor en Biologia
Ramon Folch parlant de l’esperança sostenibilista per sortir de la crisi, o de l’economista Lourdes Beneria reflexionant sobre el paper de les
dones en el desenvolupament
d'un nou model econòmic.
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CCOO participa en els actes de suport al
jutge Garzón
© MJ Mora
CCOO de Catalunya, com a
membre de la plataforma “Un
clam de justícia” -que aplega
ciutadans i diferents entitats
amb l’objectiu comú de defensar la memòria i els valors
democràtics-, va convocar
diversos actes de suport al jutge
Baltasar Garzón i va participarhi. El primer d’ells, un acte
públic que va tenir lloc a la
Universitat de Barcelona i que
va comptar amb la participació,
entre d’altres, de Paco Ibáñez,
Salvador Giner, José M. Mena o
Comediants. Dies més tard, el
sindicat també va participar en

la concentració convocada pel
grup de ciutadans “Investigar
els crims contra la Humanitat no
és delicte”. Aquesta protesta
també va comptar amb el suport

de Rosa Regàs, Juan Marsé,
Isabel Coixet, Joaquim Oristrell
o Javier Gurruchaga. Recordem
que el jutge de l’Audiència
Nacional Baltasar Garzón ha
estat acusat de prevaricació per
part de diverses organitzacions
ultradretanes per investigar els
crims del franquisme.

El proper 20 de maig a CCOO

Jornada de Responsabilitat
Social: “De la reflexió a l’acció”
La responsabilitat social s’està
convertint ja en un element més
de treball dins l’àmbit laboral. En
aquest sentit, CCOO de Catalunya
està impulsant i promovent la RS
considerant-la un component
més de l’activitat sindical, cosa
que porta a incloure-la, per tant,
en la negociació col·lectiva. És
per això que el sindicat ha organitzat per al proper 20 de maig

una jornada de Responsabilitat
Social que, amb el títol “De la
reflexió a l’acció”, abordarà el
paper de les organitzacions
socials, les propostes per a l’impuls de la RS i la responsabilitat
social en la negociació col·lectiva. També s’hi donaran a conèixer les diferents experiències que
CCOO ha dut a terme en col·laboració amb administracions públi-

En la trobada, celebrada el passat dia 22 d’abril, Gallego va
exigir, en sintonia amb el que
reivindica l’USdA, respecte pels
drets dels treballadors i cobertura per als transfronterers (uns
2.000), que viuen a Catalunya i
treballen a Andorra i que en cas
d’atur no poden recórrer a cap
tipus de prestació.

Sota el lema “La salut, el teu
dret. CCOO, la teva força”,
CCOO de Catalunya ha commemorat un any més el Dia
internacional de la salut en el
treball. El sindicat va organitzar una assemblea de delegats i delegades de prevenció que va analitzar els últims
canvis i novetats en la legislació. Entre d’altres, es va
parlar de la reforma del Reial
decret dels serveis de prevenció i del Reial decret que
regula la reducció de cotitzacions per contingències
comunes a les empreses. En
acabar, CCOO, conjuntament
amb UGT, va convocar una

ques i empreses. Així, entre els
ponents hi haurà, a més de destacats membres del sindicat,
representats de PIMEC, la
Generalitat, universitats o partits
polítics, entre d’altres entitats.
La inscripció a la jornada és
oberta a tothom. Només cal
enviar un correu electrònic amb
les
dades
personals
a
megler@ccoo.cat.

Joan Carles Gallego s’entrevista amb el cap de Govern
d’Andorra, Jaume Bartumeu, per exigir cobertura als
treballadors transfronterers
El secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego,
es va desplaçar a Andorra per
participar en una reunió amb el
seu cap de Govern, Jaume
Bartumeu, juntament amb el
secretari general de la Unió
Sindical d'Andorra (USdA),
Gabriel Ubach, i el de la UGT de
Catalunya, Josep Maria Álvarez.

CCOO reclama més
prevenció de riscos
en el Dia de la salut
laboral

Al mateix temps, es van demanar solucions per a les greus
mancances que existeixen al
país veí, com són la persecució
sindical, la inexistència de la
negociació col·lectiva, falta de
diàleg social, etc., que afavoreixen la precarietat laboral i la
baixa qualitat de les prestacions
socials.

concentració davant la patronal Foment del Treball on es
va reclamar que els empresaris no aprofitin la crisi per
reduir la inversió en prevenció de riscos laborals a les
empreses. L’acte va comptar
amb la presència dels secretaris generals de CCOO de
Catalunya, i d’UGT de
Catalunya.
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EU 2020: Una estratègia econòmica per a Europa
Els propers 17 i 18 de juny el Consell
Europeu aprovarà l’Estratègia Europa
2020, que succeeix a la de Lisboa i
marcarà la coordinació econòmica
dels propers 10 anys a Europa. L’EU
2020 estableix cinc objectius genèrics
i tres motors clau de creixement: el
creixement intel·ligent, el creixement sostenible i el creixement integrador. Enfront Lisboa, l’EU 2020
proposa millorar el seu mètode de
govern mitjançant un control més
estricte del seu seguiment per part
dels estats membre.
Enfront els dubtes sobre la seva
idoneïtat per fer front a la crisi, i
l’existència d’algunes mancances
importants, com la falta de referències als serveis públics o de la perspectiva de gènere, des del Lluita
Obrera Digital hem demanat a cinc
eurodiputats catalans que ens facin
arribar la seva valoració de l’EU 2020
com a instrument per garantir un
creixement econòmicament eficient,
socialment just i ambientalment
sostenible, i també per fer front a
la crisi.
El Parlament Europeu encara té
l’oportunitat de proposar modificacions a l’EU 2020 abans del 17 i el 18
de juny, de tal manera que es pugui
millorar el que ara per ara ens
continua semblant a nosaltres i a
la CES una estratègia insuficient per
a Europa.

Raül Romeva (ICVEUiA): “No és una
bona eina per sortir
de la crisi.”

La proposta d’Estratègia UE2020, presentada per la
Comissió, la podem qualificar
de curta de mires. S’assembla
massa a l’estratègia de Lisboa,
i això és un defecte notable, ja
que aquella estratègia es va
mostrar clarament ineficaç i
equivocada, com podem constatar
en
l’actual
crisi.
L’Estratègia 2020 continua
sense tenir la capacitat d’exigir
obligacions i sense compromisos concrets, per tant no és una
bona eina per sortir de la crisi.
S’equivoca en l’anàlisi i en les
receptes: el creixement del PIB
per si sol no pot ser l’objectiu.
El nostre grup considera que la
prioritat ha de ser una sortida
justa i ecològica de la cisi. Cal
un Green New Deal, amb la
creació de llocs de feina en els
sectors més sostenibles i de
futur mitjançant una forta inversió pública i un lideratge públic
que la Comissió ha renunciat a
exercir. També cal un control
més gran del sector financer
per evitar reproduir les causes
de la crisi financera i assegurar
el retorn a la ciutadania de les
ajudes que han rebut els bancs.
Perquè l’eina sigui veritablement útil, ha de tenir la legitimitat d’un consens social entre
Parlament europeu, societat
civil i actors estatals i regionals.
Ha d’estar per sobre de les
pressions dels estats membres,
que, per exemple, van negar-se
a condicionar a criteris ambientals els Fons Estructurals, cosa
que és absolutament inacceptable i contraproduent a llarg
termini.

Oriol Junqueras
(ERC): “Ignora el
paper cabdal de
l’agricultura en el
futur econòmic i
social d’Europa.”

L’estratègia 2020, proposada
per la Comissió Europea, té
uns
objectius
encertats.
Efectivament, existeix un consens generalitzat sobre la
necessitat d’avançar cap a una
economia basada en el coneixement i la innovació, que faci
una gestió dels recursos més
eficient i sostenible, i que permeti reduir l’atur tot augmentant
la cohesió social i territorial de
la Unió.
Ara bé, serà molt difícil aconseguir aquest canvi de model a
través d’una estratègia a nivell
europeu si no hi ha una
col·laboració estreta amb els
diferents estats membres de la
Unió. És a dir, sense una major
coordinació entre les institucions europees i els governs
estatals i regionals, l’estratègia
2020 correrà el risc de quedar
en paper mullat. En aquest sentit, seria necessari incrementar
els mecanismes que incentivin
els estats a complir els objectius del pla.
D’altra banda, cal lamentar que
l’estratègia dissenyada per la
Comissió ignori el paper cabdal
de l’agricultura en el futur econòmic i social d’Europa, tant
per assegurar la sobirania alimentària i la correcta gestió del
sòl i l’aigua, com en el seu
potencial en la lluita contra el
canvi climàtic, la preservació de
la biodiversitat i la creació de
llocs de treball.
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Aleix Vidal-Quadras
(PP): “Les reformes
proposades per assolir
un nou model es
queden curtes.”

Ha arribat la data de caducitat
de l’Agenda de Lisboa, i ens
trobem submergits en la crisi
econòmica més greu que ha
conegut el continent des de
finals de la Segona Guerra
Mundial. Què ha fallat? Sens
dubte, l’absència de mecanismes efectius de control i de
compliment dels objectius marcats. Per tant, és essencial que
l’estratègia 2020 que s’està
perfilant des de fa mesos incorpori aquests tipus d’instruments. En aquest sentit, el propòsit de crear un model social i
econòmic baix en emissions,
basat en el coneixement i intensament generador d’ocupació
és encertat, però les reformes
proposades per assolir-lo es
queden curtes. Per exemple,
una taxa d’ocupació del 75% és
poc ambiciosa i insistir en el 3%
del PIB destinat a R+D+I està
mancat de credibilitat si ens
remetem als resultats posteriors. Sembla que les novetats
importants seran el seguiment
continu de l’aplicació de les
mesures, els plans nacionals
de reforma que hauran de presentar els estats-membres i el
reforçament de la coordinació
econòmica, així com la participació més activa del Parlament
europeu. Si aquestes millores
són reals, l’Estratègia 2020 pot
significar un punt d’inflexió per
al projecte europeu, però si els
governs tornen a caure en la
desídia i en la visió a curt termini, la Unió pot perdre el tren de
manera definitiva.

L’estratègia EU 2020
proposa convertir la
Unió Europea en una
economia intel·ligent,
sostenible i integradora
que gaudeixi d’alts
nivells d’ocupació,
productivitat i cohesió
social.

Cinc són els objectius
que l’EU 2020 proposa
per al 2020:
· El 75% de la població
d’entre 20 i 64 anys
hauria d’estar ocupada.
· El 3% del PIB de la UE
hauria de ser invertit en
R+D.
· S’hauria d’assolir
l’objectiu 20/20/20
(emissions gasos efecte
hivernacle / % consum
energies renovables /
augment eficàcia ús
d’energia).
· El percentatge
d’abandonament escolar
hauria de ser inferior
al 10%. Com a mínim el
40% de la generació
més jove hauria de tenir
estudis superiors
complets.
· El risc de pobresa
hauria d’amenaçar 20
milions de persones
menys.
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Ramon Tremosa
(CiU): “Sense poders
efectius perquè la
Comissió Europea
pugui esperonar els
Estats, poc podrem
avançar.”

L’estratègia 2020 és més realista i assolible que la de Lisboa.
El procediment proposat, tot i
que és millor que el mètode
obert de coordinació (que s'ha
revelat com un gran fracàs), no
em sembla prou eficient: els
governs acorden objectius
segons cada situació de cada
Estat membre i la Comissió
només podrà emetre una
advertència si ho considera
insuficient. Si els objectius no
són clars i vinculants, sense la
voluntat dels estats membres i
sense poders efectius perquè la
Comissió europea pugui esperonar els estats, poc podrem
avançar.
El nostre gran problema és l’atur, i la solució és el creixement
de la productivitat. Només amb
creixement de la productivitat,
que no sempre va associat al
creixement econòmic (cas
espanyol), podrem seguir
defensant en el futur l’Estat del
benestar i les polítiques socials.
Per a això, la política econòmica ara ha de posar l’accent en
com fer créixer la productivitat,
ja que a llarg termini aquesta
variable determina el nivell dels
salaris d’un país. Des del grup
del qual formo part, tenim un
clar compromís cap a on ha
d’anar l’estratègia UE-2020: l’eradicació de la pobresa a la
Unió. Prop de 80 milions d'europeus viuen per sota del llindar
de pobresa i esperem que la
Comissió europea tingui la possibilitat d’exercir un paper més
central en l’orientació de les
polítiques públiques dels estats
membres.

Maria Badia (PSC):
“L’Estratègia UE 2020
fa passes endavant
cap al govern
econòmic de la UE.”

Deu anys després de l’aprovació de l’Estratègia de Lisboa, la
UE-2020 suposa el llançament
d’una nova estratègia integrada
per al creixement i l’ocupació.
En aquest moment de crisi
econòmica, la UE s’havia de
comprometre i prendre decisions que conduïssin a una
política econòmica comuna, si
es volia no només donar una
sortida a la crisi, sinó evitar que
aquesta es repetís.
L’Estratègia UE 2020 fa passes
endavant cap a la governança
econòmica de la UE, tan
necessària per a la sortida de
la crisi. Però la creació d’instruments concrets és del tot indispensable per aconseguir un
resultat positiu: la introducció
d’un fons monetari europeu;
l’avenç cap a una convergència
econòmica entre els estats
membres; l’adopció de noves
mesures com la introducció
d’una taxa sobre les transaccions financeres, són eines
imprescindibles per evitar
reproduir en el futur una situació com l’actual, i així garantir
un creixement social, econòmic
i mediambiental sostenible.
Malauradament, un context
polític europeu en què els
governs d’esquerres són minoria no ha permès anar tan lluny
com era necessari. Crec, però,
que, amb menys ambició que
la que els socialistes i l’esquerra en general teníem, disposem d’una estratègia que millorarà la situació actual. I en
aquest objectiu la presidència
espanyola hi està del tot compromesa.
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Manifest unitari. 1r de Maig de 2010

PER L’OCUPACIÓ DE QUALITAT I LA PROTECCIÓ SOCIAL
Celebrem aquest 1r de Maig de 2010 juntament
amb els treballadors i treballadores d’arreu del
món per reivindicar el treball amb drets per
tothom i la necessitat d’un món més just que
recuperi el valors universals de la democràcia,
la pau, la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i el respecte envers els drets humans.
Avui, encara sota els efectes de la crisi financera i econòmica mundial, que ha desviat milions
de diners públics per al rescat de les entitats
financeres, CCOO i UGT de Catalunya ens unim a
la Confederació Sindical Internacional (CSI) per
reivindicar un nou model de govern mundial que
garanteixi que el sistema financer està al servei de l’economia productiva, amb més controls
sobre l’economia especulativa i els grups d’inversió privats i amb l’establiment d’un impost
sobre les transaccions financeres que contribueixi a la recuperació econòmica mundial, a la
creació d’ocupació i a l’eradicació de la pobresa
i les desigualtats.
Quan s’inicia la recuperació econòmica en
alguns països del nostre entorn, és hora de reivindicar l’Europa social i amb drets per tothom
enfront de la proposta de la Unió Europea de
retallada dràstica del dèficit públic, que comportarà un alt cost social i provocarà un impacte
molt negatiu sobre els sistemes públics de protecció social. Per això, UGT i CCOO de Catalunya
ens unim a les propostes de la Confederació
Europea de Sindicats (CES) per avançar cap a un
govern econòmic, polític i social comú que prioritzi la creació d’ocupació, la inversió en
R+D+i, la formació i qualificació dels treballadors i treballadores en la perspectiva d’un nou
model productiu i que preservi els sistemes
públics de protecció social.
A Espanya i a Catalunya la crisi econòmica té
característiques pròpies, derivades d’un model
productiu que ha crescut gràcies a la bombolla
immobiliària i a la competitivitat en baixos
salaris i precarietat. Les conseqüències han
estat greus per a les persones, en forma d’atur,
especialment per als joves, i d’expedients de

regulació i de tancament d’empreses, i la recuperació serà més lenta que en altres països. Cal
que la sortida de la crisi sigui amb més ocupació de qualitat i protecció social i amb un nou
model de competitivitat. CCOO i UGT de
Catalunya reafirmem el nostre compromís amb
el diàleg social, que permeti: reforçar els serveis públics d’ocupació, augmentar les polítiques de formació, fomentar l’ocupació dels
joves, reduir la contractació temporal injustificada i potenciar l’estabilitat de l’ocupació i la
reforma de la negociació col·lectiva promovent
la flexibilitat interna negociada en contraposició
a la pèrdua d’ocupació.
En les èpoques de crisi els poders públics han
d’assegurar la protecció social de les persones
que estan en pitjor situació i tenir un paper actiu
en la recuperació de l’economia mitjançant polítiques que estimulin la demanda en activitats que
promoguin el canvi de model productiu i amb la
creació d’ocupació directa en sectors com l’atenció
a les persones, que alhora reforcen l’Estat del
benestar. Per això, UGT i CCOO de Catalunya
estem en contra del pla d’austeritat de
l’Administració pública aprovat pel Govern espanyol, que comportarà retallades d’ocupació pública
i, per tant, pitjors serveis per a la ciutadania.
Les institucions financeres que han viscut anys
de grans beneficis com a conseqüència de la
bombolla immobiliària, amb la crisi han bloquejat l’accés al crèdit de moltes empreses i famílies. Els recursos públics econòmics que s’han
posat a disposició de la reestructuració del sector financer han de comportar la recuperació del
crèdit per al finançament de projectes d’emprenedors, empreses i famílies, i el retorn a unes
institucions financeres al servei de la societat i
l’activitat productiva.
També és necessària la reforma del nostre sistema fiscal, cada vegada més injust i insuficient, ja que els darrers anys ha perdut progressivitat en retallar la imposició directa, que fa
pagar més a qui més té, i en augmentar la indirecta, que es paga a través del consum. Cal

recuperar l’impost de patrimoni sobre les grans
fortunes, augmentar la tributació de les rendes
altes i impulsar un veritable pla d’actuació de
lluita contra el frau fiscal, l’evasió d’impostos i
l’economia submergida dotat amb recursos suficients.
CCOO i UGT de Catalunya reiterem el nostre
suport al sistema públic de pensions i el rebuig
a l’allargament obligatori de l’edat de jubilació.
La millor manera d’assegurar la sostenibilitat
futura del sistema públic de pensions passa per
millorar el nostre model productiu, fer que les
persones treballadores tinguin una feina de
qualitat amb drets i salaris suficients. Cal preservar el consens al voltant del Pacte de Toledo
entre Govern, partits polítics i agents socials,
que permeti fer les modificacions necessàries
alhora que continuï assegurat un sistema públic
de pensions suficient per a les actuals i futures
generacions.
UGT i CCOO de Catalunya ens reafirmem en la
defensa de l’autogovern de Catalunya i del seu
Estatut, com a instrument necessari per al desenvolupament d’una societat oberta, democràtica i cohesionada que garanteixi l’accés universal als drets socials bàsics i un model social
més just, cohesionat i solidari.
Reclamem el respecte als drets de ciutadania de
tota la població i la no-instrumentalització de la
immigració per electoralisme, que pot posar en
risc la convivència del país. Alhora, no permetrem que la crisi econòmica suposi una retallada dels avenços aconseguits en matèria d’igualtat. Ens reafirmem en la necessitat de construir
unes relacions laborals i una societat que reconeguin els drets i la igualtat d’oportunitats de
totes les persones que en formem part.
En el Dia internacional del treball, CCOO i UGT
de Catalunya, juntament amb el sindicalisme
europeu i mundial, emplacem els treballadors i
treballadores de Catalunya a participar en les
manifestacions per reivindicar una sortida de la
crisi amb MÉS OCUPACIÓ DE QUALITAT I
PROTECCIÓ SOCIAL.

