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Prou retallades!
28 de gener de 2012
Tots i totes a les manifestacions!!
DAVANT LES POLÍTIQUES DEL GOVERN DE
LA GENERALITAT DIEM:

“NO a la dictadura financera.
Aturem les retallades!”

Les organitzacions socials que formem la Plataforma Prou Retallades, des dels
àmbits de la salut, l’educació, el món del treball, la cultura, l’associacionisme veïnal,
juvenil, de la gent gran i cívic del nostre país, denunciem les políƟques injustes de
retallades indiscriminades i els increments de preus que perjudiquen fonamentalment les classes populars, que el Govern de la Generalitat
de Catalunya situa en la proposta de pressupostos per a l’any 2012 i suposen un atac a l’actual model d’Estat de Benestar:
Exigim el reconeixement del dret a la protecció de la salut igual per a tothom i defensem el servei nacional de salut públic i de qualitat!
Exigim el dret a l’educació pública, equitaƟva i de qualitat!
Pel dret a uns serveis públics amb ocupació de qualitat i al servei de les persones!
Pel dret a l’emancipació juvenil i al treball digne per als joves!
Pel dret a una vida digne per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya!
Denunciem que el Govern de la Generalitat uƟlitza el missatge de la manca de recursos i la necessitat de les retallades per a encobrir una
clara estratègia de desmantellament dels serveis públics, afavorir els interessos privaƟtzadors de determinats grups econòmics, la mercanƟlització d’aquests serveis, i que vulgui instal·lar la por i la resignació entre la ciutadania.
Reclamem l’aplicació d’un model alternaƟu per sorƟr de la crisi i que s’aturin les agressions contra els drets de les persones, amb la defensa
de l’Estat del Benestar i dels drets socials, com a única via per garanƟr la jusơcia i cohesió socials.
Exigim de tots els governs una aposta clara i decidida per una fiscalitat justa i mediambientalment solidària que faci pagar a qui més té,
perquè l’esforç contribuƟu al bé comú es faci en funció de la riquesa i els recursos econòmics de cadascú, i una aposta clara i decidida en la
lluita contra el frau fiscal i l’evasió fiscal, que permetria als governs recaptar milers de milions d’euros que farien innecessàries les actuals
retallades. I també tenim mecanismes per equilibrar financerament el món, l’impost sobre les transaccions financeres n’és un.
Denunciem l’atac al model social europeu mentre es cedeix a les exigències del sistema financer internacional i es deixen de banda les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes, mentre cap dels direcƟus responsables ha assumit les responsabilitats de la situació actual!
Per tot això, des de la Plataforma Prou Retallades volem fer senƟr arreu que hi ha una altra manera de fer les coses, i que hi ha recursos
econòmics que no s’estan recaptant que farien innecessàries les políƟques d’ajust tant dures i injustes i les agressions als drets socials i
laborals de la ciutadania del nostre país, i permetrien una aposta clara per part del Govern en la creació d'ocupació i la garanƟa de la protecció social de les persones aturades, tenint en compte l’alarmant índex d’atur que no para d’augmentar al nostre país.
Hi ha alternaƟves, i per això no ens cansarem de denunciar el senƟment de resignació que es vol inculcar a la ciutadania de Catalunya.
L’Estat del Benestar és un pilar fonamental de la nostra idiosincràsia com a poble i del model d’una Catalunya i un país de convivència i
cohesió social, i que exigeix poder construir el seu futur sobre les bases de la solidaritat i la jusơcia social.
Contra les agressions a l’Estat del Benestar, conƟnuem en acció!
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30.000 persones contra les retallades a la
funció pública
El dimecres 18 de gener a la
tarda, els carrers de Barcelona
es van omplir de ciutadans que
denunciaven les retallades impulsades per la Generalitat a la
funció pública i defensaven els
serveis públics.
Prop de 30.000 persones van
sortir de la plaça de Sant Jaume i van anar fins al Parlament,
on es feia el debat del Projecte de llei dels pressupostos
del Govern català per al 2012.
Funcionaris de l’Administració,
mestres, personal sanitari,
mossos d’esquadra, bombers,

treballadors
de
justícia,
etc., van demanar que no
se’ls faci pagar els costos
de la crisi.
De fet, aquesta manifestació ha estat el preludi de laa
gran mobilització ciutadanaa
que tindrà lloc a diferents
poblacions de Catalunya el
dissabte 28 de gener contra
les retallades i la dictadura
financera.

Els pressupostos del 2012 mostren la manca de
sensibilitat social del Govern de CiU
Durant el 2011, les retallades del
Govern de CiU, que han deixat
una despesa pública a Catalunya
força per sota de la mitjana estatal, han llastrat el creixement
econòmic a casa nostra i han
contribuït a incrementar l’atur.
Ara, els pressupostos per al

2012 tenen la mateixa orientació
injusta i errònia, i no serviran, per
tant, per recuperar l’economia
ni per crear ocupació; al contrari, les contínues retallades
que estem patint estan portant
l’economia cap a la recessió. El
Govern de CiU, a més, fa gala

d’una especial manca de sensibilitat amb la reducció del nombre de famílies perceptores de
la renda mínima d’inserció (que
passen de 35.000 a 18.000),
justament quan més es necessita i creix la demanda de prestacions assistencials.

Segueix la ronda de reunions per presentar als
partits la consulta popular sobre les retallades

El secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego,
i el seu homòleg d’UGT, Josep
M. Àlvarez, s’han reunit amb dirigents d’ERC, ICV-EUiA i CiU per
fer-los arribar una proposta per-

què el Parlament de Catalunya
convoqui una consulta popular
sobre les retallades. D’aquesta
manera, la ciutadania podria
expressar el seu acord o desacord amb la política de reduc-

ció de serveis públics que està
duent a terme el Govern de la
Generalitat. Ambdós sindicats
s’han adreçat a tots els grups
parlamentaris catalans perquè
impulsin aquesta consulta.

CCOO guanya les
darreres eleccions
a La Caixa i a
Freixenet
El sindicat continua mantenint la majoria
en les eleccions en què s’escollien els representants dels treballadors als òrgans
de govern de La Caixa. El passat dia 19
de gener, CCOO obtenia més de 10.000
vots, que li han permès aconseguir 5 dels
10 consellers electes en aquesta entitat
financera catalana.
D’altra banda, també als caves Freixenet
CCOO treu bons resultats. Finalitzat el període d’eleccions sindicals en les diferents
empreses del Grup Freixenet el 2011, el
nostre sindicat aconsegueix 32 delegats
i delegades (per 9 d’UGT), una àmplia
majoria que arriba en un moment crucial
com és l’inici de la negociació del conveni
col·lectiu.

Lliurament de 72
habitatges protegits
a l’Hospitalet de
Llobregat
La cooperativa
promoguda per
CCOO de Catalunya, Habitatge Entorn, lliurarà el proper
31 de gener
72 habitatges
amb protecció
oficial situats
al carrer Amadeu Torner de l’Hospitalet
de Llobregat, que conformen la tercera
promoció de la cooperativa a la ciutat.
Aquests pisos, amb una superfície mitjana de 86,15 m2 útils, tenen un preu final de prop de 31.000 euros menys que
l’autoritzat per la Generalitat.
Habitatge Entorn ha lliurat les claus de
6.505 habitatges des del 1993 fins ara. A
més, té en construcció 82 pisos i, en fase
de promoció, 545 habitatges més.

