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La VAGA GENERAL aturarà
el país el proper 29-S
L’èxit de la vaga general del proper 29 de setembre es
nota en l’ambient.
L’èxit de la vaga general del
proper 29 de setembre es nota
en l’ambient. El país s’aturarà,
i això ho han deixat molt clar
els milers de delegats i delegades de CCOO i UGT que han
participat en centenars d’assemblees de tot tipus, de sector, d’empresa, territorials... El
dia 9 de setembre, Madrid va
acollir una multitudinària
assemblea al Palau de

Vistalegre, amb uns 20.000
delegats, que van escalfar
l’ambient amb crits de “vaga
general” i “Zapatero dimissió”.
CCOO de Catalunya va aportar
uns 700 efectius, que van tornar amb les piles carregades
per escampar encara més
l’ambient de vaga general a
les nostres terres. I això es va
notar a la Farga de
l’Hospitalet, el dia 14 de

setembre, amb una assemblea
que va desbordar totes les
previsions. S’esperaven uns
3.500 delegats i delegades, i
van ser finalment 5.000 els
que van omplir de gom a gom
el recinte. Toxo, Méndez,
Gallego i Álvarez van encoratjar els representants dels treballadors i les treballadores
d’aquest país a portar la vaga
general fins a l’últim racó de
Catalunya.

CCOO es va sumar als actes de la Diada
amb una crida a la VAGA GENERAL
Una delegació de CCOO de
Catalunya, encapçalada pel seu
secretari general, Joan Carles
Gallego, va participar en la tradicional ofrena floral davant el
monument de Rafael de
Casanova el passat 11 de
setembre, Diada Nacional de
Catalunya.

L’ofrena es va fer de manera conjunta amb UGT, i enguany es va
centrar en la crida a la participació en la vaga general del proper
29 de setembre. Per aquest
motiu, la corona de flors que
ambdós sindicats van dipositar al
peu del monument portava inscrit
el lema del 29-S: ‘Així no!’

editorial
Una vaga en
defensa pròpia
Estem esgotant els darrers dies
de preparació de la vaga general
amb tota mena d’activitats:
assemblees, repartiment de fulls,
vídeos, anuncis, grafits...
Hem guanyat la batalla de les
raons per fer vaga, i el dia 29 amb
la nostra força aconseguirem fer
visible que els treballadors i les
treballadores no estem disposats a
deixar que aquells que han provocat la crisi i que han rebut ingents
quantitats de diners per pagar les
seves pèrdues ara ens marquin la
sortida de la crisi amb retallades
de drets laborals i socials.

Demostrarem que la vaga és útil i
necessària i servirà per canviar
coses. Perquè actuem en defensa
pròpia, en defensa d’un model
social i laboral basat en els drets i
la justícia social i no en l’individualisme i el benefici a qualsevol
preu.
Com diu la cançó, som molts més
dels que ells volen i diuen. El dia
29 ho farem visible.
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El món acadèmic,
professionals i
personal universitari
amb la VAGA GENERAL
El Paranimf de la Universitat de
Barcelona va ser l’escenari ahir d’un
acte de suport a la vaga general per
part del món acadèmic, professionals
i personal universitari. Centenars de
signatures contra la Reforma laboral i
les polítiques d’ajust econòmic es van
presentar en aquest acte que va
comptar amb l’assistència d’entitats i
associacions com l’Associació
Catalana de Juristes Demòcrates,
Jutges per la Democràcia, Associació
de Juristes en Defensa de la Llengua
pròpia, Inspectors i subinspectors de
Treball, funcionaris tècnics habilitats
per a les actuacions comprovatòries
en matèria de prevenció de riscos
laborals o la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya, entre d’altres.
L’acte va ser presentat pels coordinadors de les associacions d’estudiants AJEC i
AEP i va comptar
amb les intervencions de
Miquel Falguera i
Baró, magistratjutge de la Sala
Social del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya; Juan Ignacio Marín, inspector de Treball i Seguretat Social;
Vicenç Navarro, catedràtic de Política
Pública de la UPF i professor de
Public Policy de la Johns Hopkins
(EUA), i Consuelo Chacartegui, professora titular de Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la UPF. La cloenda
de l’acte va anar a càrrec dels secretaris generals de CCOO de Catalunya i
UGT de Catalunya, Joan Carles
Gallego i Josep Maria Álvarez.
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Històric suport d’entitats socials
a la VAGA GENERAL
El 20 de setembre les cotxeres de
Sants van acollir un acte carregat
de simbologia, sobretot perquè

mai no hi havia hagut tant suport
de la societat civil a una vaga
general. Unes 120 entitats van

signar un manifest que va ser presentat públicament i on es recollia
l’adhesió d’aquestes entitats a
una vaga general molt necessària contra la retallada de drets
laborals, però sobretot de drets
socials. Entitats veïnals, de consumidors, ecologistes, de joves,
etc., van cridar a la vaga general
el 29-S. El manifest el trobareu a
la pàgina 3 d’aquest digital.

Primera VAGA GENERAL d’autònoms
a Espanya
Les organitzacions de treballadors autònoms Associació de
Transportistes Agrupats Condal
(ASTAC-CONDAL), Confederació
de Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC), Federació
Sindical
de
Treballadors
Autònoms Dependents - CCOO

(FS TRADE-CCOO), Sindicat del
Taxi de Catalunya (STAC) i Unió
de Pagesos de Catalunya van
presentar el divendres 17 el
document amb la seva adhesió i
convocatòria de la vaga general
del proper 29 de setembre.
Aquesta és la primera vaga

general de treballadors autònoms que tindrà lloc a Espanya.

Suport del món de la cultura a la
VAGA GENERAL
El món de la cultura també està
posant el seu gra de sorra en
favor de la defensa dels drets
laborals i socials dels treballadors i les treballadores.

Importants figures del còmic, la
il·lustració gràfica i les historietes han donat el seu suport a la
vaga general, fent il·lustracions i
vinyetes amb aquest motiu.
I el dia 17 de setembre
un bon nombre de cantants i músics van oferir un concert per la
vaga. Gerard Quintana,
Dani Flaco, Joan
Amèric, Jofre Bardagí o
Sílvia Comes, entre

molts altres, van mostrar la seva
adhesió a la convocatòria de
CCOO i UGT. Prèviament, el
dilluns 13, el local Harlem Jazz
Club va acollir un concert de
jazz per la vaga, on també es va
llegir un manifest de suport.
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29-S. VAGA GENERAL de ciutadanes i ciutadans

Manifest promogut per entitats socials de Catalunya
En contra de les retallades socials i la Reforma
laboral. Per la recuperació del diàleg social.
Les entitats sotasignades, que formen part de la
societat civil organitzada, donen suport a la vaga
general del 29 de setembre.
La resposta del Govern espanyol a la
crisi econòmica i la Reforma laboral,
seguint els dictats dels organismes
internacionals al servei del capital i
les grans corporacions, és el símptoma d’una altra crisi més àmplia, que
és cultural, ecològica i política, alhora
que pretén negar l’autoritat i la capacitat regulatòria als governs i que vol
sotmetre la vida quotidiana als codis
de consum irresponsable, l’individualisme, la desigualtat i la renúncia a la
solidaritat.

Però això no és veritat. Els governs
poden defensar-nos i tenen l’obligació de defensar-nos de l’escomesa
dels especuladors, i nosaltres no
podem acceptar, com a fet inevitable, el deteriorament de les nostres
condicions de treball, de formació i
de vida, que suposa també l’augment de les desigualtats socials i de
gènere, ja que això significaria
renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna veritable sentit a
la democràcia.

Les reformes que ens volen imposar
no serviran per crear ocupació, augmentaran els contractes temporals,
facilitaran i abaratiran l’acomiadament, reforçaran el poder dels
empresaris per fixar unilateralment
les condicions de treball, debilitaran
la negociació col•lectiva i agreujaran
la precarietat laboral. També suposen un retrocés de l’Estat del benestar i una reducció i una privatització
dels serveis públics. A més, aquestes mesures incrementaran el risc
d’exclusió social de sectors de la
nostra societat, i, com a entitats
compromeses amb aquesta societat, volem que no s’oblidin els drets
de les persones més vulnerables
d’arreu.

Per això, la vaga del 29 de setembre
ens involucra a tots i totes, les entitats socials i el moviment sindical:

Amb aquestes mesures pot semblar
que els governs no poden representar les seves ciutadanes i ciutadans
ni poden defensar els seus interessos perquè estan sotmesos a les
lleis de ferro dels mercats financers.

• És una crida a totes les ciutadanes
i tots els ciutadans disposats a oposar-se a una Europa governada pels
mercaders, sense espai per a la
política i la funció redistributiva de la
riquesa de l’Estat.
• És un toc d’alerta a les persones
que no estan disposades a assistir
impàvidament a la retallada dels
valors cívics, els drets socials i laborals, la privatització dels serveis
públics (salut, educació, etc.) i a la
degradació ambiental i climàtica. Es
tracta de fer sentir la nostra veu en
contra dels especuladors i els seus
còmplices.
• Es tracta d’aixecar la veu en contra
dels que voldrien servir-se del nostre silenci per fer-nos pagar la crisi,
generalitzar la precarietat i justificar

el malbaratament de recursos i els
seus negocis bruts i especulatius.
En aquest moment, la ciutadania
catalana, l’espanyola i l’europea han
de fer-se protagonistes i deixar clar
el seu rebuig als orígens i a la gestió posterior de la crisi. Hem de
recordar que l’Europa dels pobles
hauria de construir-se des de la
dimensió social i no pas des de l’econòmica, i que cal promoure els
valors de la igualtat d’oportunitats
per a totes i tots i la solidaritat. Els
governants democràticament elegits
haurien de donar comptes a aquests
pobles i no pas al Fons Monetari
Internacional.
Per això, la vaga del 29 de setembre
és una imperiosa necessitat d’expressió democràtica a l’abast de la
ciutadania. I és també per això que
nosaltres, en tant que entitats cíviques, com a ciutadanes i ciutadans i
treballadores i treballadors del nostre país, expressem el nostre suport
i adhesió a la convocatòria del 29-S
feta pel moviment sindical català.
Barcelona, 20 de setembre de 2010
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La inflació continua fent minvar el poder adquisitiu
dels salaris
L’IPC del mes d’agost a l’Estat
es va situar en l’1,8% interanual, una dècima menys que
el juliol, a causa de la baixada
del preu del petroli. En canvi, la
inflació estructural, la que no té
en compte ni els aliments no
elaborats ni el preu dels carburants, va continuar augmentant
–fins a l’1%- a causa de l’increment del preu dels aliments
bàsics. Aquest efecte és més
negatiu en les persones amb
rendes baixes, especialment

pensionistes, i fa més injustes
encara les retallades de despesa pública del Govern de
l’Estat. Catalunya, amb una
taxa interanual del 2,1%, és la
comunitat amb una inflació
més elevada. La diferència amb
l’IPC estatal afecta negativament el poder adquisitiu de la
població catalana.
Amb tot això, resulta evident la
necessitat de mantenir les clàusules de revisió salarial dels
convenis, que permeten mante-

nir el poder adquisitiu dels salaris, així com la continuació de
les polítiques públiques de
suport a l’activitat econòmica i
de protecció social a les persones que han perdut la feina.

CCOO reclama la intervenció pública per evitar la
pèrdua de l’habitatge en cas d’impagament d’hipoteca
A l’actual manca de finançament ofert per bancs i caixes,
que està dificultant, i molt, l’accés a l’habitatge, s’ha de sumar
que l’atur i la precarietat estan

fent augmentar el nombre de
llars amb dificultats per afrontar
el pagament de les hipoteques.

En aquest cas, i per evitar la
pèrdua de l’habitatge, CCOO
reclama la intervenció dels
poders públics per evitar l’execució hipotecària i la consegüent subhasta. En aquells
casos en els quals no sigui possible establir un pla de pagament, la millor opció és la dació
de l’habitatge en pagament del
deute i mantenir l’antic propietari en el mateix habitatge com
a llogater a preu protegit. Per fer
possible aquesta dació caldria
modificar la normativa hipotecària actual, molt beneficiosa per a
les entitats financeres.

A més, el sindicat també exigeix
a les administracions que
impulsin polítiques públiques
per fomentar l’accés a l’habitatge, especialment de lloguer. En
aquest sentit, CCOO ha considerat inoportuna la recent comunicació del Ministeri d’Habitatge
de retirar els ajuts a 8.000
joves, beneficiaris dels ajuts al
lloguer per fomentar l’emancipació, per haver superat el llindar d’ingressos a conseqüència
d’indemnitzacions per acomiadament, tot i estant en l’atur, o
que l’han superat per petites
gratificacions extraordinàries.

Inici polèmic del nou curs escolar
S’inicia un nou curs escolar, que
serà recordat pel nou calendari i
per la implantació definitiva –i
polèmica- dels ordinadors a les
classes. I és que la digitalització
de les aules comportarà un augment important en la factura de
la llum, en un moment de restriccions
pressupostàries.
D’altra banda, la improvisació
en la mesura fa que hi hagi
escoles que, ara mateix, no disposen ni dels ordinadors ni dels

llibres que els ordinadors havien
de substituir.
Un altre dels problemes afegits

en aquest inici de curs és el
dèficit de 2.000 professionals
motivat per la retallada de plantilles, que, unida a l’augment de
l’alumnat, suposa un greu deteriorament de les condicions
laborals del professorat, a part
d’una menor atenció als alumnes. A més, amb la reducció del
5% dels salaris, la pèrdua de
poder adquisitiu dels professionals de l’educació se situa per
sobre del 10%.

Acord pel
manteniment de
l’ocupació a
Sony
Després d’uns quants dies d’incertesa pel futur de la planta de Sony
a Viladecavalls, al Vallès Occidental,
finalment es podrà mantenir l’ocupació i les condicions laborals.
El comitè d’empresa i les direccions
de Sony, Ficosa i Comsa-Emte han
arribat a un acord pel qual s’aprova
el traspàs de l’activitat de Sony a
les dues societats. Es garanteixen
els llocs de treball per a 965 treballadors i treballadores a Ficosa i a
Comsa-Emte, mentre que 46 continuaran a Sony, i s’estableix una
clàusula de salvaguarda de l’ocupació per un període de 2 anys i el
manteniment de la productivitat de
televisors per al 2011 i el 2012.
D’altra banda, inclou la creació
d’una comissió de seguiment del
pla industrial, amb la participació
dels sindicats, per garantir el desenvolupament del projecte industrial
i la necessària formació de la plantilla per adaptar-se al nou sector
d’activitat.

La plantilla de
SAS es mobilitza
Els treballadors i treballadores de
SAS Automotive Systems s’estan
mobilitzant des del passat 1 de
setembre contra el tancament de la
planta de Martorell. Per això han fet
concentracions tant a les portes
d’entrada de SEAT, empresa de la
qual són proveïdors, com davant les
dependències del Departament de
Treball.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya dóna suport a la mobilització i exigeix a l’Administració, a
SEAT i al nou proveïdor que donin
continuïtat als 124 llocs de treball, i
que els mantinguin l’antiguitat i les
condicions laborals.

