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D i ad a N aci on al d e C atal u n ya Quan CCOO reclamem que
1 1 d e s etem bre d el 2 0 1 3
Catalunya pugui disposar de
instruments i recursos,
per u n a C atal u n ya s oci al ! més
ho fem per repsondre millor

PROU RETALLADES !
ELS NOSTRES DRETS
NO ES TOQUEN

#1 1 s 2 0 1 3
#Vi aC atal an a
#j o vu l l d e c i d i r

En aquests moments històrics, és absolutament necessari treballar per la cohesió
social i per la unitat civil del
nostre país. I els dos elements fonamentals per
assolir aquests objectius són
l'exercici del dret democràtic
d'autodeterminació com a
poble i el manteniment del
nostre model d'estat del
benestar com a element
identitari de la voluntat de
progrés del nostre país.
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als problemes de les persones. Per a nosaltres, els
drets nacionals i els drets
socials són indestraibles,
ambdós imprescindibles i
complementaris. Per això,
volem decidir també per una
Catalunya social i escollir
quin model econòmic i social
volem per al noste país.
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El Dept. d'Empresa i Ocupació no
permet la participació real dels
agents socials en les polítiques
actives d'ocupació
La primera setmana de setembre van reunir-se les
Meses Locals d’Ocupació del Bages i el Berguedà.
La funció de les Meses Locals és, mitjançant una
puntuació, prioritzar les Polítiques Actives
d’Ocupació (PAO). CCOO de CatalunyaCentral hem
anat a les Meses de Manresa i Berga, amb una
actitud d'abstenció i crítica sobre el seu
funcionament. Manifestem que el Departament
d'Empresa i Ocupació dóna una participació als
agents socials, i concretament als sindicats,
solament nominal i de cara a la galeria, però en cap
cas real.
www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/pao_mesesocupació.pdf

Un 95% dels treballadors no
afectats pels serveis mínims
secunden la vaga d'ambulàncies
de Catalunya
Els consellers de CCOO van votar
contra dels increments
La vaga d’ambulàncies està tenint en el seu primer en
dia un èxit rotund entre els treballadors i les retributius de la direcció de
treballadores. El seguiment de la vaga és de
pràcticament un 95 % de mitjana a Catalunya, amb CatalunyaCaixa
un seguiment del 1 00% a Barcelona, Lleida i
Tarragona i d’un 80% a Girona. Val a dir que les
dades són del conjunt del personal no afectat per
els serveis mínims pactats els quals s’estan
complint.

CCOO de Catalunya es posa a disposició de la
fiscalia anticorrupció davant la imputació de 52
membres del Consell d'Administració de CatalunyaCaixa.
http://www.ccoo.cat/catcentral/noticia/172410
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l'entrevista
Josep Fuentes, Cristina Cruz i Pilar Soler

Amb la crisi econòmica i les retallades pressupostàries que
s'han produït, un dels sectors que més ho han patit ha estat la
sanitat pública, tot i ser un dels sectors amb més incidència
social. Avui la sanitat pública és força diferent de la que
coneixíem abans de la crisi. Reducció de serveis, llistes
d'espera, copagaments, etc. són una dramàtica realitat per a
milions d'usuaris.
Per veure en quines condicions ha canviat i fins on afecta a la
societat en general, parlem amb Josep Fuentes Ribas
(@jofuentesribas), representant de CCOO en la Plataforma de
Defensa de la Sanitat Pública al Bages (@PlaSanitatBages),
amb la Cristina Cruz Mas (@cristinacruzmas), delegada
sindical de CCOO i presidenta del
Comitè d'Empresa de l'Hospital General
de Sant Joan de Déu, i amb Pilar Soler
Serra, delegada sindical de CCOO a l’
Institut Català de la Salut (ICS) de la
Catalunya Central (@ccooicssanitat).

L'ambient laboral és penós i, tot i així, els professionals sanitaris
salven el servei i l'atenció amb un esforç voluntariós que no es
valora. Avui les direccions hospitalàries imposen les seves
condicions i, als treballadors, només els queda l'opció de triar
allò dolent o el pitjor i, malgrat tot, aquesta gent és la que salva
la situació. Afegim a tot això el tancament de llits i plantes i ens
trobem amb una situació difícil de mantenir sinó fos, com hem
dit, pel voluntarisme dels professionals que hi treballen.

Aquest panorama es pot veure afectat, encara més, per
noves retallades?

I tant. A l'ICS, en la Gerència de la Catalunya Central, els
pressupostos d'enguany s'han reduït
uns 5 milions d'euros. Sobretot pel que
fa als salaris. No es cobriran les
vacants que es produeixin i, durant
determinats períodes, es tanquen
ambulatoris i serveis de guàrdia. Una
altra pràctica que es vol imposar és
En què ha canviat el servei sanitari
l'externalització de serveis, que no és
que rep el ciutadà avui del que rebia
més que una manera de privatització.
fa uns pocs anys enrere?
En canvi s'ha absorbit el servei que
En molts aspectes. Al Bages i al
oferia la mútua privada Mútuam, del
Pilar
J osep
Berguedà es constata una situació
tèxtil, que ha tancat. Això vol dir més
complicada producte de les retallades en
usuaris amb menys personal, per tant
serveis i atenció a l'usuari. Igualment hi
més pressió al sector públic, ja molt
incideix el procés de degradació en les
malmès, i més mal servei. Si no hi ha
a
condicions laborals dels treballadors,
més reclamacions dels usuaris és per
Cri sti n
sobretot en la sanitat pública i
que hi ha por de que els pugui afectar a
concertada, i, també, pel procés de privatitzacions que es van la seva atenció.
portant a terme. Un exemple el tenim en l'Hospital de Berga,
que volen que deixi de ser municipal per passar a una Fundació La privatització de la sanitat pública, ajudaria a millorar
Privada sense ànim de lucre. Hi ha una eliminació constant de aquesta situació, com sembla proposar el govern?
places en l'ICS. Hi ha una manca de transparència en la Ni molt menys. Si es vol treure benefici econòmic d'aquesta
informació sobre la gestió i les actuacions que es fan.
activitat sanitària no es podrà donar més bon servei. Si la
Les llistes d'espera, per a una intervenció quirúrgica, en realitat privada pretén fer la mateixa feina amb menys personal i menys
no existeixen i en molts casos l'espera es fa interminable. Les pressupostos es notarà en el servei. A més és ben conegut que
retallades afecten directament a l'atenció que es dóna, ja que la sanitat pública sol ésser menys costosa que la privada, així
es redueix personal. El pressupost en farmàcia o en material doncs si volen guanyar-hi diners hauran de fer-ho repercutir en
és, cada dia, més minvat. Podem veure en el servei el servei o que la gent pagui per tenir-hi accés. Això
d'urgències, amb els boxs on s'atenen a tres persones alhora, comportaria, evidentment, que molta gent no hi pugui accedir.
amb la manca d'intimitat i bon servei que comporta. El
tancament de plantes i de llits, en alguns centres, ho acaben En conclusió?
d'empitjorar tot. Som el país, de l’Europa dels 1 5, amb menys Les retallades comporten tres coses: empitjorament del servei
gent dedicada a l'atenció social i, en canvi, on es fan més als usuaris, reducció dels llocs de treball i de les condicions
retallades.
laborals i econòmiques dels treballadors, i processos de
privatització. Cal defensar, doncs, una sanitat pública universal,
Els treballadors de la sanitat, tant pública com privada, es amb capacitat i qualitat. Per això cal una fiscalitat més justa,
queixen de la pèrdua d'unes condicions laborals que que aporti més recursos, combatent el frau fiscal i fent que
repercuteixen directament en el servei que s'ofereix a la pagui més qui més té i més guanya. La mobilització dels
ciutadania. Quins són els aspectes més determinants?
treballadors/es i la ciutadania és fonamental per aconseguir-ho.
Les retallades afecten directament a les condicions laborals
dels treballadors: rebaixes de sou, augment d'horaris, Emili Martínez Ballester
contractes a precari...
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La revista manresana digital, elpou.cat, en
el seu número 290 de setembre del 201 3,
recull una entrevista a en Lluis-Vidal Sixto
(@LluisSixto), secretari general de CCOO
CatalunyaCentral.
http://www.elpou.cat/quiosc/exemplar/17

93 873 06 61
http://www.aulia.cat
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www.facebook.com/ccoocatcentral
www.twitter.com/ccoocatcentral
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