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Gran acte sindical de CCOO a Madrid el 24 de setembre

Perquè la crisi no acabi amb els
nostres drets
Un cop més el Govern fa recaure el gruix dels ajustos sobre els treballadors i les
treballadores. Les mesures plantejades segueixen sense donar les respostes necessàries per superar la crisi actual i, juntament amb el bloqueig de la negociació
dels convenis col·lectius per part de la patronal, representen un fre a la recuperació
econòmica i una agressió als treballadors.

DES DE CCOO PLANTEGEM:
1. Sortir de la crisi d’una manera justa i equitativa, per a la qual
cosa proposem: forçar un canvi en
l’orientació de les polítiques europees, promoure una reforma fiscal
i una reforma del sistema financer,
establir mecanismes de control dels
preus i abordar un veritable canvi de
model productiu.

2. Crear ocupació digna i amb drets.
Ocupació per als joves.
3. Restablir drets laborals. ILP per
l’ocupació estable i amb drets.
4. Lluitar per mantenir i ampliar
els serveis públics de qualitat com
a factor de cohesió social i font
d’ocupació.
5. Comprometre’ns amb la regeneració democràtica de l’activitat política i sindical.

editorial

OFENSIVA
ANTISINDICAL
La dreta política i mediàtica continua la seva
ofensiva antisindical. Es tracta d’esborrar del
mapa unes organitzacions que estan plantant
cara a l’ofensiva neoliberal de retallades de
drets laborals i socials i de desmantellament de
l’estat del benestar.
Els governs del PP, primer a Múrcia, després
a Madrid i a València, i ara a Balears, amb
l’excusa de la necessitat de reduir despeses,
incompleixen acords i retallen subvencions i
hores sindicals, tot amanit amb una campanya
mediàtica que ja fa temps que dura, de desprestigi i difamació cap als sindicats, mentre
que ningú no qüestiona les subvencions a patronals, a partits polítics, a l’Església catòlica…
La funció dels sindicats està reconeguda per
la Constitució i per la Llei orgànica de llibertat
sindical (LOLS), i la nostra força ve de la confiança que ens donen els treballadors i les treballadores a través de l’afiliació i les eleccions
sindicals.

Per tot això, et convoquem a l’acte sindical per a delegats i delegades i afiliats i afiliades que
organitza CCOO a Madrid. Serà l’ocasió per situar les nostres reivindicacions i donar-hi impuls.
DIA:

Dissabte, 24 de setembre

LLOC:

HORA:

10.30 h

Palau de Vistalegre - Madrid

TRANSPORT:

Sortiran autocars des de totes les capitals de comarca de Catalunya.
Pots contactar amb la teva Federació o Unió Comarcal per inscriure-t’hi.

Però encara que ho intentin no ens faran callar,
i continuarem com fins ara estant al costat de
les persones treballadores als centres de treball
i al carrer, en contra de les retallades i les privatitzacions, i defensant una sortida justa a la
crisi. El dia 24 de setembre ho demostrarem a
Madrid, omplint el Palacio Vistalegre.

www.ccoo.cat
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Rebuig a l’actitud del periodista Manel
Fuentes durant l’entrevista al professor
Vicenç Navarro
Des de CCOO s’ha criticat l’actitud de Manel
Fuentes durant l’entrevista radiofònica al
catedràtic Vicenç Navarro. El dia 7 de setembre passat, el periodista de Catalunya Ràdio
va tenir una actitud agressiva i desqualificadora amb l’entrevistat, que parlava de la
necessitat d’un referèndum per reformar la
Constitució.
CCOO ha demanat més respecte envers les
opinions plurals que puguin intervenir en un
mitjà de comunicació de caràcter públic com
és Catalunya Ràdio.

CCOO, en defensa de
l’ensenyament en català
El model de l’escola catalana és un patrimoni que no podem deixar perdre

Conferència a Girona sobre l’espai
Schengen
El divendres 23 de setembre al matí, el responsable d’Internacional de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera, participarà en una
jornada de formació en què es debatrà si els
acords de Schengen estan en perill.
Organitzada per l’Euroinstitut Català Transfronterer, aquesta conferència tindrà lloc al
Campus Montilivi de la Universitat de Girona
i tractarà sobre el futur d’aquest gran pacte
europeu que es va signar per garantir la lliure
circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers, i que ara algunes veus volen
reformar.

Augmenta el preu del bitllet d’autobús
entre Tarragona i Reus
La Secretaria de Mobilitat i Medi Ambient de
CCOO de Tarragona ha rebutjat la pujada del
preu del bitllet d’autobús de la línia TarragonaReus. CCOO considera que és desproporcionada i no es reflecteix en el servei que es presta
actualment.
El sindicat planteja altres títols de transport
socials per al Camp de Tarragona, com per
exemple la T-laboral, la T-escolar, la T-estudiant i la T-social (jubilats i pensionistes), que
afavoriria l’ús del transport públic per part
d’una població prou castigada per la crisi i les
retallades.

Milers de persones van participar a la concentració de la
pl. Sant Jaume, de Barcelona ©Omnium cultural

CCOO, com ha fet sempre, s’ha
manifestat de nou a favor de
del model lingüístic escolar a
Catalunya, de la immersió lingüística en l’escola catalana i
de la convivència respectuosa
actualment en vigor que no segrega l’alumnat segon la llengua d’aprenentatge.
El model d’immersió lingüística
aplicat a Catalunya amb la implicació de la comunitat educativa, consolidat els darrers anys
en la legislació, ha demostrat
que és eficaç i que gaudeix de
consens. Aquest model no només ha facilitat el coneixement
de la llengua catalana a amplis
sectors de la societat que no hi
tenien accés sinó que també, i

de manera especial, ha configurat un model educatiu integrador i de cohesió de la vida
comunitària.
CCOO rebutja la separació educativa segons la llengua i considera imprescindible mantenir
un model educatiu en què el
català sigui la llengua vehicular
d’aprenentatge, com a garantia
de cohesió social i d’accés al
coneixement de les dues llengües en igualtat de condicions
per a tothom. Encara avui el
català es troba en una situació
de clara inferioritat respecte del
castellà en massa àmbits socials, per la qual cosa són necessàries actuacions decidides
per garantir-ne la presència.

CCOO defensa el paper
fonamental que els centres
educatius tenen en la promoció del coneixement del català
i recorda a les administracions
la necessitat de no reduir els
recursos adients ni els suports
necessaris per fer front als objectius educatius.
Per tot això, i com a part del
col·lectiu Somescola.cat, CCOO
va participar en les concentracions ciutadanes que van tenir
lloc el passat dia 12 de setembre davant dels ajuntaments
arreu de Catalunya en defensa
del model lingüístic escolar a
casa nostra.

3
Núm. 124 - divendres, 16 de setembre de 2011

CCOO rebutja la llei òmnibus davant del Parlament
El secretari general de CCOO
de Catalunya, Joan Carles Gallego, va comparèixer dimecres
davant del Parlament per exposar les seves crítiques i aportacions pel que fa a la tramitació
de les tres lleis en què s’ha dividit la coneguda com a llei òmnibus. Gallego va recordar que
moltes de les qüestions plante-

jades no tenen res a veure amb
la reactivació de l’economia

i més aviat estan orientades
cap a un nou model en què els
negocis prevalen per damunt
dels drets socials. El màxim dirigent de CCOO també va voler
denunciar la manca de transparència i la desconsideració
cap als àmbits de participació
institucional que ha acompanyat tot el procés.

Diada Nacional de Catalunya contra les retallades

Amb motiu de l’Onze de Setembre, CCOO ha organitzat diferents actes a Catalunya i hi ha
participat, com a l’homenatge
al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Una dele-

gació del sindicat, encapçalada
pel seu secretari general, Joan
Carles Gallego, va assistir a
l’ofrena floral, que enguany
tenia com a motius centrals la
protesta contra l’allau de retallades patides per la ciutadania
de Catalunya i la defensa del
model d’immersió lingüística
a l’escola catalana. Al mateix
temps, s’ha exigit la necessitat
d’un referèndum per aprovar la
recent reforma de la Constitució per limitar el dèficit públic.

D’altra banda, en el marc de la
Diada, el divendres 9 de setembre es va organitzar la 9a
jornada del Seminari Salvador
Seguí, impulsat per CCOO de
Catalunya, al qual va assistir
el professor de la Universitat
de Barcelona Agustí Colom i
que tenia per títol “Quin estat
del benestar volem per a Catalunya? Propostes i alternatives
per a una sortida a la crisi solidària, equitativa i amb drets
socials”.

La inflació a l’agost
es va situar en el 3%
La inflació alta perjudica especialment les persones amb salaris i rendes baixos i els pensionistes.
L’índex de preus de consum (IPC) del mes
d’agost a l’Estat va disminuir una dècima
fins a situar-se en el 3% de taxa interanual,
a causa de la baixada de preus dels carburants i dels aliments. A Catalunya, la
reducció ha estat del 0,2%, fins a igualarse amb l’indicador estatal (3,0%) a causa
de l’estancament de l’activitat econòmica,
encara que continua el diferencial de preus
en transport i educació.
Quant a Europa, la inflació es manté en el
2,5%, per sota de la taxa del nostre país,
cosa que repercuteix negativament en la
competitivitat de les empreses pel que fa a
l’exportació i pot perjudicar encara més la
recuperació de la nostra economia.

CCOO de Catalunya participa en la promoció de la
pel·lícula Catalunya über alles!
CCOO de Catalunya participarà amb
una delegació en la
pre-estrena
de la
prepel·lícula
Catalunpel
ya über alles!, dirigida
per Ramon
rig
Térmens,
que ha
T
rebut
una gran
r
acollida per part
de la crítica.
L’acte tindrà lloc
el proper 29 de setembre
al cinema
se
Aribau de Barcelona. La cinta se centra en àrees
de la societat putrefactes per la por, el fanatisme
i la demagògia, a través de tres històries: les d’un
exconvicte per violació assetjat pels seus veïns,

un immigrant que assisteix entristit a l’ascens
d’un polític xenòfob i brutal, i un empresari convertit en heroi popular després de matar un atracador kosovar. Tres històries que reflecteixen una
societat en conflicte obligada a reinventar-se o
saltar per l’aire. La pel·lícula està interpretada per
Joel Joan, Jordi Dauder, Gonzalo Cunill, Babou
Cham, Vicky Peña, Belén Fabra, Àngels Bassas i
Boris Ruiz, i en la passada edició del Festival de
Màlaga va obtenir el Premi Especial del Jurat, el
Premi del Jurat Jove i la Menció Especial per a
Babou Cham.
CCOO de Catalunya està organitzant un acte per
al proper 1 de desembre, en el marc del 25è aniversari del CITE, en què es passarà la pel·lícula i
es farà un debat col·loqui amb el seu director. Us
en mantindrem informats.

Les altes taxes
d’inflació perjudiquen especialment els treballadors i treballadores i les persones amb rendes baixes i
pensionistes, i posen en evidència el desequilibri en el repartiment dels costos de
la crisi. CCOO de Catalunya alerta que la
política de retallades i privatitzacions de la
Generalitat, en especial sobre la renda mínima d’inserció, és un llast per a la reactivació de l’economia i crea més dificultats
a les persones que estan patint la crisi.

