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Mobilització social contra la reforma de la Constitució

Sota el lema “Contra la reforma #jovullvotar”, unes
20.000 persones es van manifestar ahir a Barcelona
per demanar un referèndum davant l’agressió que
suposa per al nostre estat del benestar aquesta reforma de la Constitució impulsada a corre-cuita pel
Govern espanyol, amb el suport del principal partit de
l’oposició. Es tracta d’una reforma que s’ha fet al dictat dels mercats i dels màxims dirigents d’Alemanya
i França, Merkel i Sarkozy. La manifestació de Barcelona va ser convocada per CCOO, UGT i USOC i un
bon nombre d’organitzacions socials de la Plataforma Prou retallades!, i va ser una de les moltes mobilitzacions que van tenir lloc ahir arreu de l’Estat. Al
final del recorregut va ser llegit el manifest a càrrec
del professor de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç
Navarro i altres representants de les organitzacions
convocants.

Els grups parlamentaris del PSOE i el PP han tirat endavant una reforma de la Constitució espanyola que
no ajudarà a la reducció dels actuals nivells de dèficit
públic i provocarà un deteriorament encara més greu
de la situació del teixit econòmic i social del nostre
país. La reducció del dèficit només es pot aconseguir
mitjançant la promoció del creixement econòmic i
l’ocupació, una reforma fiscal equitativa i progressiva
i un rigor permanent en l’ús de la despesa pública. Al
mateix temps, aquesta reforma imposa una greu limitació a l’autonomia dels governs democràtics i a la
capacitat d’autogovern pressupostari de les diferents
administracions públiques. Això afectarà greument a
la seva capacitat d’utilitzar la política pressupostària
al servei dels objectius de la política general. Motivada, suposadament, pels atacs especulatius als deutes sobirans, la reforma introdueix en la nostra màxima norma jurídica un factor econòmic de caràcter
netament procíclic que pot arribar a impedir l’acció
dels governs per a què la nostra economia no entri,
en el futur, en una recessió. Constitueix també una
amenaça permanent per a les prestacions i institu-

cions de l’estat de benestar, les polítiques socials i la
cooperació per al desenvolupament.
La manifestació d’ahir tindrà de ben segur continuïtat
en els propers dies i setmanes en una tardor que es
presenta molt calenta davant les agressions socials
i les fortes retallades de serveis públics que estan
anunciant i aplicant el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

24 de setembre a les 10 hores
Palacio de Vistalegre - MADRID

www.ccoo.cat
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Ofrenes florals de CCOO als
territoris
Cornellà de Llobregat
11 de setembre, a les 11.30 h, a la plaça de
l’Església.
El Prat de Llobregat
10 de setembre, a les 19 h, a la plaça del Mestre Estalella.
Granollers
11 de setembre, a les 11 h, a la plaça 11 de
Setembre.
Mataró
11 de setembre, a les 10.30 h, a la plaça Rafael
Casanova / Av. Puig i Cadafalch.
Montcada i Reixac
11 de setembre, a les 12 h, a la plaça de
l’Església.
Lleida
11 de setembre, a les 11.20 h, a la Seu Vella,
davant del pont llevadís.
Tarragona
11 de setembre, a les 10 h, davant el monument de Rafael Casanova.
11 de setembre, a les 11.30 h, davant el monument de Salvador Allende.
Terrassa
11 de setembre, a les 12.30 h, a Vallparadís,
monòlit Lluís Companys.
Sabadell
11 de setembre, a les 13 h, al parc de Catalunya, masia de Can Rull.
Sant Boi de Llobregat
11 de setembre, a les 10 h, a la tomba de Rafael Casanova, església de Sant Baldiri.
Santa Coloma de Cervelló
9 setembre, a la Colònia Güell, míting de celebració de la Diada Nacional de Catalunya i
dinar col·lectiu, amb les intervencions de Toni
Mora, secretari general de CCOO del Baix Llobregat, i Joan Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya.
Vic
10 de setembre, a les 19.30 h, a Bac de Roda.
Vilanova i la Geltrú
11 de setembre, a les 12 h, al monument a
Francesc Macià.
11 de setembre, a les 12.30 h, acte institucional al monument a Francesc Macià.

Tradicional ofrena floral al monument de
Rafael de Casanova amb protesta contra
les retallades
El proper diumenge, 11
de setembre, Diada Nacional de Catalunya, una
delegació de CCOO de
Catalunya, encapçalada pel seu
secretari general, Joan Carles
Gallego, participarà en la tradicional ofrena floral davant el monument de Rafael de Casanova a

Barcelona. L’ofrena serà conjunta amb UGT i tindrà com a motiu
central la protesta contra l’allau
de retallades que està patint la
ciutadania de Catalunya.

Si hi voleu participar,
tingueu
en compte que
tin
CCOO de Catalunya es
concentrarà a les 9.30
hores a la ronda de Sant Pere
amb plaça d’Urquinaona, des
d’on ens desplaçarem en manifestació fins al monument. Us hi
esperem.

Divendres, 9 de setembre

El Seminari Salvador Seguí debat sobre l’estat
del benestar a Catalunya
CCOO de Catalunya, mitjançant
la seva Fundació Cipriano
García, celebrarà el proper divendres, 9 de setembre, la 9a
Jornada del Seminari Salvador
Seguí, amb el títol “Quin estat
del benestar volem per a Ca-

talunya?”. L’acte tindrà lloc a
les sales 11, 12 i 13 de la seu
de CCOO, Via Laietana, 16 (1a
planta) de Barcelona, a partir de
les 11.30 hores. Intervindran en
aquest acte Agustí Colom, professor del Departament de Teo-

ria Econòmica de la Universitat
de Barcelona, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO
de Catalunya. Els ponents oferiran propostes i alternatives per
a una sortida a la crisi solidària,
equitativa i amb drets socials.

Homenatge a la cançó de protesta
amb Quico Pi de la Serra
CCOO, UGT i Òmnium del Tarragonès volem retre homenatge
a la cançó de protesta, amb
motiu de la Diada de Catalunya,
amb la presentació de l’últim
disc de Quico Pi de la Serra,
QuiCol·labora, el dia 11 de Setembre, al Teatre Metropol, a les
21.30 hores.
Ja fa deu anys que CCOO de
Tarragona, Òmnium del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarra-

gona vam iniciar un camí en
l’aposta de la cultura catalana
a la ciutat de Tarragona amb
motiu del dia 11 de Setembre,
amb el Teatre Metropol com a
marc d’unió. Deu anys més tard
d’aquesta primera posada en
escena amb textos de Miquel
Martí i Pol, i amb diverses incorporacions en l’organització i
el patrocini, us oferim un sincer
homenatge a la cançó de pro-

testa, en un moment en què la
indignació i les protestes ciutadanes estan més que presents
en les nostres vides i en les
quals no ens podem ni volem
quedar indiferents.
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MANIFEST DE LA DIADA NACIONAL
11 DE SETEMBRE DEL 2011
Enguany celebrem la Diada Nacional en un moment
especialment difícil per al poble català sobretot des
del punt de vista social. Continuem immersos en una
situació d’aprofundiment de la crisi amb uns nivells
d’atur insostenibles, que especialment colpegen els
joves i accentuen el risc d’exclusió i fractura social
d’aquelles persones que ja patien de manera més accentuada una situació de vulnerabilitat laboral. També
estem veient un augment de la conflictivitat laboral a
diferents sectors i empreses del nostre país.
Les retallades que està aplicant el Govern apunten
a un canvi de model social i desmantellen l’insuficient
estat del benestar existent a Catalunya, cap a un model de provisió de béns i serveis que té en la gestió
privada i mercantilitzada la seva lògica i l’objectiu
ocult. Amb l’argument que per sortir de la crisi no es
pot fer altra cosa, s’aprofita la situació conjuntural
per canviar profundament el nostre model social amb
un clar biaix ideològic ultraliberal.
Aquestes polítiques són injustes i no serveixen per
a la creació d’ocupació ni per al combat contra la
precarietat, no reactiven l’economia i empitjoren els
drets socials i laborals conquerits a través de la lluita
i el conflicte social.
Però aquestes polítiques no són exclusives de Catalunya i Espanya sinó que estan emmarcades per
les directrius d’una Unió Europea que, amb el “Pacte de l’euro” i el “Pacte de governança”, s’orienten
clarament d’esquena a les necessitats socials dels
ciutadans i ciutadanes dels diferents països de la
Unió, i cedeixen un cop més als dictats dels poders
econòmics i financers. Per sortir enfortits d’aquesta
crisi necessitem una Europa més social.
Lluny d’això, els grups parlamentaris del PSOE i el
PP han tirat endavant una reforma de la Constitució Espanyola que pel seu contingut i pels terminis
d’aplicació no ajudarà a la reducció dels actuals nivells de dèficit públic i provocarà un deteriorament
encara més greu de la situació del teixit econòmic i
social del nostre país. La reducció del dèficit només
es pot aconseguir mitjançant la promoció del creixement econòmic i l’ocupació, una reforma fiscal equitativa i progressiva i un rigor permanent en l’ús de la
despesa pública. Al mateix temps imposa una greu limitació a l’autonomia dels governs democràtics i a la
capacitat d’autogovern pressupostari de les diferents
administracions públiques. Això afectarà greument
a la seva capacitat d’utilitzar la política pressupostària al servei dels objectius de la política general.

Motivada, suposadament, pels atacs especulatius
els deutes sobirans, la reforma introdueix en la nostra màxima norma jurídica un factor econòmic de
caràcter netament procíclic que pot arribar a impedir
l’acció dels governs per a què la nostra economia no
entri, en el futur, en una recessió. Constitueix també
una amenaça permanent per a les prestacions i institucions de l’Estat de benestar, les polítiques socials
i la cooperació per al desenvolupament.
Davant d’aquesta situació, la ciutadania ha passat de
la resignació a la protesta i la reivindicació d’una sortida justa a la crisi. Exigeix responsabilitats als qui en
són culpables i reclama una política que recuperi el
paper de defensa dels interessos col·lectius que ha
anat perdent en favor dels mercats i els especuladors.
Davant la insistència a imposar aquestes receptes,
que estan accelerant les conseqüències negatives
en termes de reducció i eliminació de serveis públics, d’accentuar desigualtats socials i de lesionar
greument drets de ciutadania social, i atès el mètode
emprat pel Govern, que es basa en la manca de voluntat d’articular espais de concertació i participació
social, CCOO de Catalunya reafirmem:
• La necessitat de construir col·lectivament les bases d’un nou patró de creixement socioeconòmic
sostenible, basat en la qualitat i en el valor afegit dels
productes i serveis, la qualitat integral de les condicions de treball i la modernització de les nostres
empreses.
• Mesures de reactivació de l’economia, urgents i
adequades a les necessitats de les nostres empreses i l’estructura productiva.
• Una reestructuració del sistema financer que tingui com a objectiu central l’accés al crèdit per a persones i empreses i que no malbarati el model català
de caixes d’estalvi i la funció social de la seva obra
social.
• Enfortir la cobertura de la negociació col·lectiva
serà un instrument eficient per contribuir a aquest
canvi de model productiu.
• Fer una aposta estratègica per garantir el dret a
l’educació, a la salut i als serveis socials públics
i universals.
• Un sistema fiscal fort i progressiu, al qual contribueixi més qui més té, per garantir la redistribució de
la riquesa i enfortir serveis públics universals.
• Reclamem també espais de consulta ciutadana,
que preveu el nostre Estatut d’autonomia i que regu-

la una llei del Parlament. El poble de Catalunya ha
de poder decidir amb relació a qüestions d’interès
general, i hem de reclamar al Govern que pregunti
sobre els serveis públics i les modificacions legislatives que està impulsant. I ho hem de fer en un moment en què es fan evidents les insuficiències d’un
sistema democràtic que ha de reforçar necessàriament mecanismes de participació.
La societat expressa des de fa temps un malestar que
té com a causa la desconnexió de la política respecte
de les necessitats de les persones, i la distància entre
els governants i la ciutadania. Ara és el moment, a través de la reivindicació, la mobilització i la negociació,
d’articular polítiques al servei de les persones i continuar construint la Catalunya social que propiciï una
sortida equitativa i solidària de la crisi.
En aquest sentit, i davant l’agressió que representa
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a la immersió lingüística del català
a l’escola, CCOO de Catalunya crida a la societat
catalana, al professorat i al conjunt de professionals
de l’educació, a les entitats cíviques i socials, a les
forces polítiques i al govern de Catalunya a defensar
de manera unitària l’escola i la llengua catalana, la
convivència respectuosa amb les persones de qualsevol origen i llengua i la no segregació de l’alumnat
per la llengua d’aprenentatge.
Finalment, CCOO de Catalunya volem refermar el nostre compromís i el nostre convenciment que allò que
ens uneix a tots els treballadors i treballadores, més
enllà de totes les diferències, és un fort vincle social.
CCOO de Catalunya, des dels seus orígens, ha fet
de la lluita pels drets socials i per les llibertats nacionals una reivindicació indestriable i ha estat un
important factor de cohesió i un lloc de trobada per
a treballadors i treballadores nascuts aquí i vinguts
d’altres indrets.
CCOO de Catalunya, al bell mig de la gestió del
conflicte social, defensem i continuarem impulsant el marc català de relacions sociolaborals,
l’aprofundiment de l’autogovern de Catalunya i la
construcció del sindicalisme global i transformador.
També ens comprometem a lluitar per la construcció
d’un projecte de ciutadania social, des de la combinació de factors lingüístics, culturals i d’història compartida, i un model social que reforci la solidaritat, la igualtat
d’oportunitats, la justícia, l’equitat i la cohesió social.
Barcelona, setembre de 2011
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CCOO denuncia la manca de sensibilitat del Govern de
la Generalitat respecte a les persones més vulnerables
que cobren la renda mínima d’inserció
El Govern de la Generalitat va
decidir canviar la forma de pagament de la renda mínima
d’inserció aquest mes d’agost, i
sense comunicació prèvia, substituint l’ingrés bancari per talons
nominatius enviats als domicilis
dels beneficiaris. Bona part no
els van rebre, fet que va provocar
un fort enrenou entre molts ciutadans que depenen d’aquesta
prestació per subsistir. L’objectiu,
segons el Govern, era perseguir
el frau en aquesta prestació, però
en realitat amb aquesta mesura
es buscava un estalvi d’uns 50
milions d’euros. De fet, aquesta
mesura era la primera aplicació
efectiva dels canvis normatius
realitzats al PIRMI i aprovats pel
Govern al mes de juliol, que endureixen les condicions d’accés
a la renda mínima d’inserció i
anteposen l’estalvi econòmic a
les necessitats socials de la ciutadania de Catalunya.

CCOO va denunciar la manca de
sensibilitat mostrada pel Govern
de la Generalitat respecte a les
persones més vulnerables que
cobren aquesta renda mínima.
Amb aquesta actitud es criminalitza les persones en atur i aquelles que han perdut la feina i ja
no tenen ingressos econòmics, i
es fa creure que molts d’ells són
uns aprofitats dels ajuts públics.
La Generalitat posa a tots els
beneficiaris de la RMI sota sospita de ser culpables de frau. En
aquest sentit, CCOO li ha recriminat al Govern que no es dediqui
a perseguir el frau fiscal de les

empreses i les grans fortunes i,
per contra, hagi perdonat als més
rics l’impost de successions.
També el Consell de Treball
Econòmic i Social (CTESC), format per sindicats, patronals i experts, i reunit d’urgència al mes
d’agost, va aprovar per unanimitat un dictamen molt crític amb
la reforma dels criteris d’accés
al PIRMI impulsada pel Govern.
El CTESC ha demanat al Govern
que retiri aquesta modificació i
no aprovi per decret la reforma
que dificulta l’accés a la renda
mínima a moltes persones que ja
no tenen cap ingrés, i alerta de
l’impacte social d’aquesta mesura, sobretot quan la crisi està fent
augmentar el nombre de persones que tenen dret a percebre
aquest ajut, establert per evitar
l’exclusió social.
Injustícies en els canvis
Les noves condicions de residència per ser beneficiari, que passen d’un a dos anys, a banda de
l’exigència de romandre ininterrompudament a Catalunya mentre es percep l’ajut, pot suposar
que persones amb la mateixa
necessitat assistencial rebin un
tracte diferent per raó del seu
origen. El risc d’exclusió social i
econòmica de les persones immigrants és superior, ja que no
tenen un coixí familiar ni social al
país d’arribada.
L’únic sentit d’impedir l’accés a
la RMI a les persones que han
perdut la feina i han esgotat la
protecció per atur, almenys durant els primers 6 mesos, només
és denegar prestacions al major nombre de persones, ja que
l’objectiu de la RMI no és altre
que donar suport a totes les persones a les quals els calgui per
atendre les necessitats bàsiques

amb els recursos convenients per
al seu manteniment. Així mateix,
tot i recordar-se que la RMI ha
d’afavorir la inserció o la reinserció social i laboral, s’elimina
la possibilitat de compatibilitzar
temporalment part de la prestació amb un salari.
El fet que el còmput d’ingressos
màxims es retrotregui a 12 mesos
pot generar situacions de dificultat de subsistència extremes.
Limitar a un màxim de 60 mesos
la percepció de la prestació en
un moment com l’actual, amb
escasses perspectives de recuperació de l’ocupació i amb un
elevat nombre de persones amb
més de 50 anys amb poques
opcions de retorn al mercat de
treball, pot fer difícil sobreviure
dignament.
Fixar el salari mínim interprofessional com a límit de la quantia
de la RMI pot provocar situacions d’insuficiència econòmica
d’unitats de convivència àmplies
i amb dificultats socials.
La nova regulació de la RMI amplia la discrecionalitat del Govern;
d’una banda, perquè condiciona
l’aprovació d’expedients a la disponibilitat pressupostària, i, de
l’altra, perquè elimina el compromís que anualment s’actualitzi la
RMI amb l’IPC i s’estableix una
condició indeterminada, com és
l’evolució de la situació econòmica general.
Des de CCOO de Catalunya rebutgem frontalment la manera com
el Govern ha actuat en la reforma
de la RMI, sense tenir en compte ni l’opinió dels agents socials,
que, conjuntament amb el Govern, van crear el Programa de la
RMI l’any 1990, ni les propostes
de redisseny de la RMI que van
sorgir de l’Acord estratègic.

El 94% dels nous contractes
a joves són temporals
El 94% dels nous contractes fets
a menors de 30 anys són temporals, xifra que dóna una idea de
la precarietat laboral que pateix el
col·lectiu. Aquesta dada, que posa de
manifest un cop més la ineficàcia de la reforma laboral —que no compleix l’objectiu
d’estimular la contractació estable— és recollida en un estudi elaborat per Acció Jove – Joves
de CCOO de Catalunya, que analitza l’evolució i
la situació dels i les joves en el mercat laboral,
en un context de crisi que els està afectant de
manera preocupant. Així, si el 2007 el 13% dels
menors de 25 anys estaven a l’atur, actualment
el percentatge arriba al 41,9%.
Aquesta situació no millorarà precisament gràcies al nou paquet de mesures laborals aprovat
recentment pel Govern, que suspèn la prohibició d’encadenar contractes temporals més
enllà dels dos anys, cosa que no farà més que
donar ales a la temporalitat, i allarga fins als 30
l’edat màxima dels destinataris d’un contracte
de formació, mesura que no serveix per formar
nous treballadors, sinó per precaritzar, encara
més, el mercat de treball.

El turisme barat de Lloret
perjudica les contractacions
laborals
L’erroni model turístic escollit per alguns empresaris hotelers de Lloret de Mar, que competeixen a base d’abaratir preus en comptes
de competir en qualitat i serveis, repercuteix
directament —i de manera negativa— en la
contractació de treballadors, que enguany
s’ha vist reduïda en un 30% al municipi.
CCOO reclama al Gremi d’Hostaleria de Lloret
de Mar que, d’una banda, obri un diàleg amb
la societat civil i els representants dels treballadors i, de l’altra, que assenyali els empresaris que duen a terme aquestes pràctiques
tan perjudicials i n’exigeixi la fi immediata.
Lloret té la possibilitat de donar una oferta
turística complementària al sol i la platja,
amb turisme cultural, esportiu o gastronòmic,
sense renunciar a l’oci nocturn però, això sí,
prenent les mesures necessàries per evitar
tornar a repetir fets tan lamentables com els
que hem pogut veure aquest estiu en els mitjans de comunicació.
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CCOO proposa llistes úniques per reduir el temps
d’espera en la sanitat pública
CCOO de Catalunya ha posat de
manifest en diverses ocasions
les grans diferències existents en
l’accés als recursos sanitaris a
casa nostra, amb especial esment
a l’apartat que feia referència a
les llistes d’espera. Amb la intenció de monitorar com n’ha estat
l’evolució, el sindicat ha preparat
un nou informe sobre la situació
de les llistes d’espera en la sanitat pública catalana.
L’estudi, elaborat a partir de les
dades del CatSalut per al 2010,
constata que tant hospitals de
diferents territoris, com centres
de la mateixa regió sanitària
—i fins i tot del mateix municipi— presenten diferències abismals de temps d’espera per a la
mateixa intervenció quirúrgica
o prova diagnòstica. Aquestes
inequitats es deuen a un problema d’organització i no pas de
recursos, per la qual cosa CCOO
demana la creació de llistes úni-

ques per a les 16 intervencions
que tenen garantit un temps
màxim d’espera. D’aquesta manera s’evitaria el que està succeint ara mateix, on una persona
que s’ha d’operar de cataractes
a l’Hospital de Viladecans (Baix
Llobregat) ha d’esperar 299 dies
mentre que al Moisès Broggi, de
Sant Joan Despí, a la mateixa comarca, el temps d’espera és de
tot just un mes. Altres casos alarmants es reprodueixen arreu del
territori català. Així, una operació
d’amigdalectomia a l’Hospital General de Vic té un temps d’espera
de 81 dies, mentre que, a la mateixa regió sanitària, l’espera a
l’Hospital d’Igualada és d’un any

més (448 dies). I a Lleida una persona es pot operar de galindons
en només 18 dies si ho fa a la
Clínica de Ponent, o trigar més
de 8 mesos (249 dies) si ho fa a
l’Arnau de Vilanova.
En aquest sentit, CCOO reclama
crear una llista única i demana
que Salut ofereixi automàticament la possibilitat d’operar-se
en un altre centre, on el temps
d’espera sigui menor. Aquesta
possibilitat ja existeix actualment,
però s’ha de fer una petició prèvia
i, a més, és un dret que la majoria
de pacients desconeix.
Val a dir que les xifres —del
2010— que recull l’estudi, no
consideren encara les retallades,
que han provocat el tancament de
sales d’operacions a les tardes i
la reducció d’operacions quirúrgiques en alguns centres. És possible, doncs, que la situació, pel que
fa a les llistes d’espera, empitjori
si no s’hi posa remei.

Un jutjat de Barcelona es manifesta a favor de
la venda de Cacaolat
CCCOO ha donat
el seu suport explícit a la decisió
del Jutjat Mercantil número 6
de Barcelona, que, a través d’un
acte, es manifestava de forma
clara a favor de la continuïtat del

procés de la venda de la unitat
productiva de Cacaolat, cosa que
representaria el manteniment
dels llocs de treball i del projecte industrial a Catalunya i Aragó.
De fet, tant el sindicat com el
comitè d’empresa rebutgen de

manera contundent qualsevol tipus d’operació econòmica que no
prevegi aquests paràmetres. En
aquest sentit, es duran a terme
les mobilitzacions que calgui per
aconseguir l’objectiu de vendre la
unitat productiva de Cacaolat.

Segon número de ‘La teranyina digital’
L’Àrea de Cultura i el Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya han
presentat el segon número de la
revista, a Internet, La teranyina
digital.
Aquesta publicació, nascuda gràcies a l’impuls de CCOO de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears, reflexiona sobre temes

vinculats a la llengua i la cultura
catalanes.
L’objectiu és afavorir l’enriquiment
cultural mutu i fer difusió de les
actuacions que es duen a terme
en l’àmbit d’actuació de les tres
confederacions, de manera dinàmica, oberta i participativa.
En aquest número, doncs, tro-

bareu entrevistes a Isona Passola, productora de la premiada
pel·lícula Pa negre, a l’editor
Eliseu Climent, president d’Acció
Cultural del País Valencià, o al fotògraf barceloní Paco Elvira, entre
d’altres continguts.
Podeu consultar-ho al web:
http://teranyina.ccoo.cat/.

La mediació judicial pot
aturar els desnonaments
Durant els darrers mesos, la impossibilitat de
moltes famílies de fer front al pagament del
deute hipotecari ha comportat un augment
considerable de les execucions hipotecàries,
els desnonaments i la pèrdua de l’habitatge.
Per aquesta raó, CCOO de Catalunya, en la línia
de les recomanacions de la Unió Europea per
prevenir les problemàtiques del sobreendeutament familiar, proposa la mediació obligatòria
dels jutges en les execucions hipotecàries com
un mecanisme que permeti a aquestes famílies
refer la seva situació econòmica i garantir el
dret a l’habitatge de les persones per sobre dels
interessos privats. Aquesta intervenció judicial
podria prendre diferents formes, depenent del
cas: l’establiment de noves condicions de terminis i interessos, la condonació d’una part del
deute, l’establiment de moratòries temporals
sense interessos, el lloguer amb opció de compra o la dació de l’habitatge en pagament del
deute amb la transformació de l’antic propietari
en llogater, entre d’altres.
La situació desesperada de moltes famílies demana introduir urgentment canvis en aquesta
legislació injusta i desequilibrada. Uns canvis
legislatius que CCOO de Catalunya considera
que s’han d’orientar a protegir els drets més
elementals de les persones, que són les víctimes d’una situació en què les entitats financeres tenen la major part de la responsabilitat.
Cal recordar que, des que va començar la crisi,
s’han produït a Espanya més de 300.000 execucions hipotecàries i que s’han triplicat en el
darrer any. Unes famílies que, a més de perdre
l’habitatge, continuen mantenint bona part del
seu deute amb les entitats financeres.

Ha mort el company Joan
Morejón Sancho
El divendres 19 d’agost va morir el nostre
company Joan Morejón Sancho, víctima d’una
malaltia. Joan Morejón era membre de la comissió executiva de la Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya i va ser delegat i
membre del comitè d’empresa de Nestlé Espanya. Impulsor incansable de les candidatures de CCOO a Nestlé des dels seus orígens,
el company Morejón va estar treballant també
amb organitzacions socials i de consumidors
de Catalunya, preocupat pels temes mediambientals i aportant els seus coneixements al seu
entorn sindical. Actualment era responsable
d’Organització del PSUC-Viu a la comarca del
Baix Llobregat, amb la qual ha estat sempre
lligat en els esdeveniments polítics i socials.

