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Del 8 al 16 de juny, setmana de mobilització
europea pels drets socials i laborals
La Confederació Europea de Sindicats (CES), al
voltant de la trobada semestral de caps d’estat
europeus del 16 de juny, ha convocat una setmana de mobilització europea pels drets socials i
laborals, i per la construcció d’una Europa social.
CCOO, conjuntament amb altres sindicats i diferents plataformes, estem organitzant un conjunt
de mobilitzacions i accions a tot el territori català
amb l’objectiu de fer visibles les nostres propostes alternatives, així com l’oposició frontal a les
polítiques de retallades dels governs de Catalunya, Espanya i les institucions europees, que ens
estan portant a una situació dramàtica de pèrdua
de drets socials i laborals, i que només estan provocant atur i patiment a la ciutadania.
Durant tota la setmana es faran diferents accions i mobilitzacions, que tindran, com a tret de
sortida, una assemblea de plataformes que es
realitzarà possiblement el 8 de juny, i on es farà
visible la unió i la coordinació de la societat civil
contra les retallades i les polítiques d’austericidi.
Està prevista la participació de plataformes com
Prou Retallades, PDS, el MUCE, així com altres
plataformes territorials del Baix Llobregat, el Va-

llès Occidental, Tarragona, Lleida o Girona, entre
d’altres.
Al llarg de tota la setmana hi haurà mobilitzacions
diverses, com cadenes humanes, concentracions
o accions que s’aniran concretant en els propers
dies, i la setmana culminarà amb una gran manifestació a Barcelona el diumenge 16 de juny al
matí. En breu es concretarà l’horari i el recorregut, que donarem a conèixer oportunament.
És molt important la teva participació en aquestes
mobilitzacions per fer visible la posició contrària
de la majoria de la societat catalana a les injustes i inútils polítiques que ens porten a un abisme
econòmic i social, difícilment recuperable.

CCOO lamenta la mort de la
sindicalista Josefina Pujol
CCOO de Catalunya lamenta profundament la mort de la companya Josefina Pujol a causa d’una greu i llarga malaltia. La Josefina tenia 62 anys i va ser secretària general de la Federació
d’Ensenyament de CCOO de Catalunya i coordinadora de l’Àrea
Pública, entre altres càrrecs de responsabilitat.
Josefina Pujol Pardo era treballadora social del Departament
d’Ensenyament. Va treballar a l’EAP (Equip d’Assessorament
i Orientació Psicopedagògica) de Sant Andreu, a Barcelona,
i actualment tenia la plaça a l’EAP de Puigcerdà. Va ser secretària general de la Federació
d’Ensenyament (ara Federació d’Educació) de CCOO de Catalunya des del 2000 fins al 2007
i coordinadora de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya des del 2007 fins al 2012, i també va
formar part de la Comissió Executiva de la Federación de Enseñanza estatal de CCOO.

editorial
PROPERA MOBILITZACIÓ:
EUROPA
La setmana del 16 de juny, coincidint amb la
reunió semestral dels caps d’estat europeus,
tornarem a mobilitzar-nos per una Europa més
social i democràtica.
La situació de la ciutadania europea està al límit, en especial la dels països del sud. Les polítiques d’austericidi que s’estan aplicant a Europa, Espanya i Catalunya posen en risc el mateix
model europeu, com a estat del benestar i com
a model de funcionament democràtic.
La troica, és a dir, els que són al capdavant
de les polítiques europees, no té la legitimitat
democràtica d’haver estat escollida per la ciutadania. No representa el Parlament Europeu,
sinó els interessos dels poders econòmics i
financers.
Necessitem recuperar la democràcia com a
expressió dels interessos de la majoria de la
població, així com unes polítiques que vagin a
favor de les persones.
Això és el que reclamarem les treballadores i
els treballadors europeus i el conjunt de la ciutadania els propers dies a Catalunya, Espanya
i Europa.

Marxa al Baix Llobregat pel
dret a la negociació col·lectiva
i contra l’atur i la precarietat
Dimarts que ve, 4 de juny, CCOO del Baix Llobregat
organitza una marxa pel dret a la negociació col·lectiva
i contra l’atur i la precarietat, oberta a la participació
de tota la ciutadania. En aquesta marxa col·laboren
associacions de persones aturades del Baix Llobregat.
El trajecte començarà a la seu de CCOO de Cornellà
a les 8.30 h del matí i finalitzarà a la plaça de la Vila
de Sant Feliu de Llobregat a les 12.30 h aproximadament.
Al llarg de la caminada, que travessa Cornellà de
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat,
s’aniran fent microassemblees en empreses en conflicte que ens trobem pel camí, amb la participació
de les seves seccions sindicals i el míting final del
secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles
Gallego, que participarà activament en la marxa.

www.ccoo.cat
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CCOO de Catalunya reivindica una llei
contra l’homofòbia i la transfòbia
L’homofòbia, o aversió per l’homosexualitat,
és un flagell social que també és present en
el món del treball. La lluita contra qualsevol
tipus de discriminació en el món del treball
i en la societat en general, inclosa la que
pateix el col·lectiu LGTB (lesbianes, gais,
transexuals i bisexuals), és una prioritat de
l’acció sindical de CCOO. És per això que
hem promogut la inclusió de clàusules de defensa de LGTB en els convenis i hem denunciat els casos que hem detectat d’homofòbia
i transfòbia a la feina. El dia 9 de maig, les
principals entitats LGTB de Catalunya van
presentar al Parlament una proposició de
llei contra l’homofòbia que també inclou la
lluita contra la discriminació en el lloc de treball. CCOO de Catalunya donem suport a la
iniciativa per una llei contra l’homofòbia i la
transfòbia des del nostre compromís social
i polític de lluita contra qualsevol forma de
discriminació.

La Xarxa de Comunicació Local amenaça amb un ERO que pot afectar el
40% de la plantilla
L’empresa Xarxa de Comunicació Local, sorgida de la fusió de COMRàdio i la Xarxa de
Televisions Locals, amenaça amb un ERO
que podria afectar 77 treballadors, prop
d’un 40% de la plantilla. Els treballadors i
treballadores estan fent actes de protesta per posar de manifest el bloqueig de les
converses mantingudes amb la direcció de
l’empresa per evitar l’expedient de regulació
d’ocupació. El comitè d’empresa està obert
a qualsevol negociació per evitar acomiadaments, però considera que les exigències de
l’empresa són del tot inassumibles. La direcció proposa la retallada dels sous del 75% de
la plantilla, que en alguns casos suposa una
reducció de més del 50%.

Acte de lliurament del Premi Aurora
Gómez a la lluita feminista en l’àmbit
laboral
L’acte de lliurament del Premi
Aurora Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral en la
seva 4a edició, tindrà lloc dimecres, 12 de juny del 2013, a
les 19 hores, a la sala Plateria
1, de la seu de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, soterrani (Barcelona).
L’acte comptarà amb l’actuació del Cor Sarabanda de La Garriga, que interpretarà
cançons d’autors de l’Amèrica Llatina del
segle XX.

La jornada de lluita contra el bloqueig
dels convenis col·lectius dóna fruits
Vagues, concentracions, manifestacions... la jornada de lluita contra el bloqueig dels convenis
col·lectius convocada per CCOO i UGT el 23 de
maig ha estat un èxit de seguiment i de resultats.
La pressió exercida durant els dies previs a la
jornada ja va fer que tres importants patronals, la
del metall de Catalunya, la de la indústria flequera de la província de Barcelona i la de xocolates,
bombons, caramels i xiclets, desbloquegessin la
negociació del conveni evitant que desenes de
milers de treballadors i treballadores es quedessin sense conveni de referència. La jornada
de mobilització va tenir un ampli seguiment. La
vaga convocada en el sector del transport de
mercaderies de la província de Barcelona va ser
secundada per un 80% dels 80.000 treballadors
del sector; fins al 90% va pujar el seguiment de
la vaga convocada en les empreses de masses
congelades, i molt important va ser també el seguiment de la vaga en el sector del lleure educatiu o en empreses com Urbaser de Sant Joan
Despí o Cementos Molins.
Durant tot el dia van tenir lloc manifestacions i
concentracions en moltes ciutats de Catalunya
i en molts sectors, com el de treballadors de la
Generalitat, l’ICS, la XHUP, el comerç del tèxtil o
l’ensenyament privat no reglat, entre d’altres. La

mobilització de la jornada va culminar amb una
gran manifestació a Barcelona a la tarda que va
aplegar 15.000 persones i que va finalitzar davant la seu de la Patronal Foment del Treball.
Acord estatal per prorrogar els convenis
Paral·lelament a la jornada de lluita a Catalunya, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME van arribar a un
acord per prorrogar els convenis col·lectius més
enllà del que dicta la reforma laboral, donant vida
a la ultraactivitat dels convenis i no permetent la
seva pèrdua de vigència. Aquest acord posa en
valor la negociació col·lectiva i les regles del joc
de les relacions laborals del nostre país i ajudarà
que centenars de convenis no decaiguin el proper 7 de juliol. Ara han de ser les patronals territorials, sectorials i d’empresa les que facin seu
aquest acord i desbloquegin la seva negociació
col·lectiva.

Els dilluns del Cipri dedica una sessió als cinquanta
anys de la creació del Tribunal de Orden Público
La Fundació Cipriano García de
CCOO realitza una nova sessió
d’Els dilluns del Cipri dedicada a
la memòria històrica, especialment a la relació entre política,
poder judicial i ordre públic durant els anys del franquisme, tal
com es va posar de manifest en
les actuacions del TOP
(Tribunal de Orden Público). En

el transcurs d’aquesta sessió
es presentarà el portal TOPCAT
i es donarà a conèixer la convocatòria de la tercera edició del
Premi Ángel Rozas a la Recerca
en Ciències Socials 2014.
L’acte tindrà lloc el proper dilluns, 3 de juny, a les 18 hores, a
les sales 11, 12 i 13 (1a planta),
de la seu de CCOO de Catalunya,

Via Laietana, 16, de Barcelona.
Hi intervindran Javier Tébar
Hurtado, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, i
Andreu Mayayo Artal, catedràtic
d’Història de la Universitat de
Barcelona. Farà la presentació
Rosa Sans Amenós, directora
de la Fundació Cipriano García CCOO de Catalunya.
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Pots demanar cita al telèfon 93 481 27 80, en horari d’atenció al públic de
10 h a 13 h i de 16 h a 18 h, de dilluns a dijous, i els divendres només als matins

CCOO realitza assessorament jurídic
dels productes financers híbrids, com
participacions preferents o deute subordinat
En els últims anys, ha estat freqüent la comercialització massiva i indiscriminada, per part d’entitats bancàries, de productes
financers d’alt risc, que han causat grans perjudicis econòmics
als seus clients. Els més freqüents han estat els anomenats
productes financers híbrids (participacions preferents o deute
subordinat, entre d’altres). La mala gestió política i financera de
les entitats financeres així com la manca de legislació adequada i l’absència de controls públics han permès presentar falsament els productes financers híbrids com a productes segurs.
El ganxo perfecte era la seva senzillesa i alta rendibilitat, sempre superior a la d’un dipòsit. Es venia com
un producte d’inversió nou i recomanat per l’entitat financera, abusant de la confiança dipositada pels seus
clients i contravenint l’específic deure professional d’assessorament, sobretot tenint en compte que la gran
majoria dels afectats són petits estalviadors i freqüentment d’edat avançada.
Els contractes subscrits amb les entitats financeres poden ser declarats nuls a través d’un judici
ordinari per la via civil
Hi ha cada vegada més sentències que declaren la nul·litat dels contractes o la responsabilitat de les entitats financeres per una mala comercialització dels productes. En tots dos casos comportaria la recuperació,
per part del client, de les quantitats invertides amb els seus corresponents interessos.
Si alguna persona afiliada a CCOO està afectada per aquest tipus de pràctica bancària, ja sigui per la contractació de participacions preferents, de deute subordinat o de qualsevol altre tipus de producte financer
tòxic per una mala praxi bancària i desitja impugnar el contracte subscrit amb l’entitat bancària davant els
tribunals de justícia per aconseguir la declaració de nul·litat d’aquest contracte, pot trucar al telèfon 93
481 27 80, en horari d’atenció al públic de 10 h a 13 h i de 16 h a 18 h, de dilluns a dijous, i els divendres
només als matins. Si la persona afiliada té una antiguitat de sis mesos en l’afiliació o avança l’import de
les quotes d’aquest període, la primera visita és gratuïta. Els professionals que han decidit col·laborar en
aquest projecte tenen una solvència contrastada i actuen a totes les demarcacions de Catalunya i l’Estat
espanyol. Us informarem de la documentació necessària, així com de la derivació als professionals externs
especialitzats en aquests temes. Es realitza un contracte d’arrendament de servei, de manera que els drets
i les obligacions queden fixats d’entrada, a fi d’evitar qualsevol tipus de sorpresa.

El TSJC declara nul un
acomiadament col·lectiu
a Ferrobérica després que
l’empresa canviés un ERO
pactat amb el comitè
El Gabinet Tècnic Jurídic de Catalunya informa d’una important sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que
ha declarat nul un acomiadament col·lectiu
per frau de llei a l’empresa Ferrobérica,
després que aquesta decidís unilateralment
deixar d’aplicar un ERO pactat amb el comitè
d’empresa per aplicar-ne un altre amb més
acomiadaments i indemnitzacions menors.
L’empresa va justificar un deteriorament
important de la situació econòmica des del
primer ERO, que, com es recull a la sentència,
no s’ha justificat de forma suficient, ja que la
diferència de pèrdues era de 100.000 euros
entre juny i desembre del 2012, sobre un total de 5 milions d’euros.
La sentència, a més, condemna l’empresari
per haver creat un grup d’empreses a Espanya, Polònia, Dinamarca i Xile, sota el seu
control absolut, sense haver complert amb
l’obligació de presentar ni els comptes consolidats ni la comptabilitat d’alguna de les
empreses. Aquest fet afecta de ple, segons la
sentència, el dret d’informació i consulta de
la mateixa negociació col·lectiva i, per tant,
ocultava informació fonamental per a la negociació de l’ERO.
La sentència declara també el dret dels treballadors afectats per l’acomiadament a la
reincorporació al seu lloc de treball.

Alba Garcia, nova secretària de la Dona i Cohesió
Social de CCOO de Catalunya
El Consell Nacional de CCOO
de Catalunya ha
aprovat la substitució de la fins ara representant de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social del sindicat. Alba
Garcia ha estat l’escollida per substituir Montse
Pérez, que deixa el càrrec per motius personals.

Nascuda a Barcelona, el 3 d’octubre de 1962,
l’Alba és treballadora de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat i prové del sector de l’administració
local de la Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO de Catalunya. És llicenciada en Geografia
i Història i Història de l’Art per la Universitat de
Barcelona (UB). Té el Màster d’Estudis sobre les
Dones per la UB, el Màster en Polítiques d’Igualtat

de Gènere: Agents d’Igualtat per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i el Màster en Polítiques Públiques de Seguretat per la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). També compta amb
un postgrau sobre Gènere i Igualtat d’Oportunitats
per la UAB, a més d’haver participat com a ponent
en un gran nombre de jornades i seminaris a escala nacional i internacional.
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Els sindicats de bombers de la Generalitat alerten
que la campanya forestal d’aquest estiu s’enfronta
a una forta retallada de personal i recursos

Els sindicats de bombers de la
Generalitat van explicar en roda
de premsa les fortes mancances amb què aquest col·lectiu
afronta la campanya forestal
d’aquest estiu, ateses les fortes retallades de personal i de
material.
Segons els portaveus sindicals,
aquesta campanya tindrà, per
primera vegada, una durada
de només dos mesos (juliol i
agost). Això vol dir que els efectius de reforç només tindran un
contracte de dos mesos, totalment insuficient per fer front
a les possibles complicacions

que poden comportar els incendis forestals. De fet, en els
últims anys s’ha produït una
retallada del 60% en el personal de campanya forestal,
i s’ha passat de contractar un
miler d’auxiliars forestals durant tres mesos a contractarne 620 durant dos mesos. Els
representants dels bombers
han destacat que aquest any la
revetlla de Sant Joan no tindrà
reforç forestal.
Els sindicats de bombers han
explicat també que s’han tancat
26 parcs de bombers d’estiu situats en zones estratègiques,

així com 9 torres de guaita, que
s’afegeixen a les 23 ja tancades
des de l’any 2009. Això representa un risc per al control dels
incendis i també un augment
de la despesa en mitjans operatius. La imposició d’un nou
sistema de comunicacions en
plena campanya forestal sense coneixements ni la formació necessària per al personal
tècnic o el personal contractat,
i la manca d’assegurança per
assumir riscos del personal
laboral operatiu, són altres problemes que s’hi afegeixen ara
que només falta un mes per a
l’inici de la campanya.
Els bombers es van manifestar
dimecres passat pels carrers
de Barcelona per fer sentir la
seva veu davant el risc d’una
campanya forestal sense els
recursos necessaris, una mobilització que va finalitzar davant
el Parlament de Catalunya, on
el conseller d’Interior presentava la campanya al Parlament.

Homenatge als combatents italians durant
la Guerra Civil Espanyola
El proper 1 de juny, a les 11 del matí, en el 75è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals, es
retrà un homenatge als antifeixistes que van lluitar contra el feixisme als carrers de Parma i contra el
franquisme a les terres d’Espanya (1936-1939), amb la inauguració del monument fet per l’escultora
Ana Marín Gálvez, al Jardí de la Mediterrània del cementiri de Montjuïc, que portarà la següent inscripció en italià i català: “De les barricades de Parma del 1922 a les trinxeres de l’Espanya republicana del
1937. En memòria de Guido Picelli, d’Antonio Cieri i dels antifeixistes que van lluitar contra el feixisme
als carrers de Parma i contra el franquisme a les terres d’Espanya (1936-1939). La seva lluita per la
llibertat i la justícia també és la nostra.”
En l’acte, el Brossa Quartet de Corda interpretarà cançons dels brigadistes. Aquest homenatge
s’organitza en el marc del viatge que promou l’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti
di Spagna a Madrid, Guadalajara i Barcelona, i compta amb les adhesions de diferents entitats memorialistes, entre les quals, la Fundació Cipriano García i CCOO de Catalunya.

CCOO elabora un
informe sobre salut i
atenció sanitària de
dones i nenes
En el marc del Dia Internacional d’Acció per
la Salut de les Dones, que se celebra el 28
de maig, CCOO de Catalunya ha elaborat un
informe detallat sobre salut i atenció sanitària
de dones i nenes a Catalunya. Aquest informe
recull l’estat de la situació amb els efectes de
la crisi sobre la salut de les dones i l’impacte
de les polítiques sanitàries que estan duent a
terme tant el Govern de la Generalitat com el
Govern central.
Una part de l’informe se centra en les condicions d’accés a l’atenció sanitària, i aquí es
veu clarament que les restriccions per accedir a aquest servei públic, després del Reial
decret llei de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del sistema nacional de salut,
ha deixat fora d’aquest servei milers de persones, que han perdut la possibilitat de tenir
una targeta sanitària. L’informe apunta com
les dones són més vulnerables en el marc
d’aquest problema.
La utilització de l’Enquesta de salut de Catalunya ha permès també extreure conclusions
interessants que posen en evidència les importants desigualtats que existeixen en salut
des del vessant de gènere. Aquí es recullen
paràmetres com el consum de tabac i alcohol,
l’activitat física, la pràctica de la mamografia o la citologia vaginal, el pes, els trastorns
mentals, la presa de medicaments o la percepció de bona salut, entre d’altres.
La segona part de l’informe està dedicada a
l’estudi de l’afectació de les polítiques en les
dones més vulnerables, la situació de la salut i l’atenció sanitària de dones i nenes amb
temes com la salut sexual i reproductiva, les
infeccions de transmissió sexual o la vacuna
del virus del papil·loma humà, entre d’altres.
L’estat d’atenció dels serveis sanitaris en relació amb la violència envers les dones, o les
condicions del treball assalariat i la salut i els
riscos laborals, són altres aspectes que recull
l’informe. Per acabar, l’informe dedica la part
final a exposar un seguit de conclusions i recomanacions segons les dades recollides.
L’informe el trobareu al web www.ccoo.cat
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OPINIÓ

Pel dret a decidir, no a les retallades
Xesús B. González / Teresa Romeu / Manolo Espínola
Àrea Pública de CCOO

El Govern central i el de la Generalitat ens volen
situar en una falsa disjuntiva a l’hora d’abordar
les polítiques que cal desenvolupar a Catalunya.
El Govern central no es cansa de repetir que el
que ha de fer el de la Generalitat és preocuparse de l’atur i deixar-se de consultes pel dret a
decidir, i el Govern de la Generalitat i qui li dóna
suport parlamentari insisteixen que és l’hora
del dret a decidir i que no és l’hora de les reivindicacions, i que toquen retallades socials i
laborals.
Al nostre entendre, la conjuminació del desenvolupament del dret a decidir i de les polítiques
socials no sols és possible, sinó que és imprescindible per mantenir la cohesió de la societat
catalana a partir de les seves condicions de treball i de vida. Ningú no pot pretendre fer-nos
creure que en aquests moments hem d’optar
entre el dret a decidir i unes mesures econòmiques que ens garanteixin els serveis públics i
socials en condicions de qualitat.
Són dues coses paral·leles que no es condicionen en negatiu i que, en tot cas, poden tenir
un efecte beneﬁciós l’una per a l’altra. Els drets
nacionals i els drets socials no només no són
contradictoris ni contraposats, sinó que són
imprescindiblement complementaris. Una altra
cosa és que l’opció de qui governi sigui que la
construcció nacional es faci a costa de menystenir els drets socials i de ciutadania.
La composició del Parlament de Catalunya
dóna una àmplia majoria als partidaris que
el poble català pugui exercir el dret a decidir
sobre el seu futur, a partir d’una consulta a la
ciutadania en la qual, amb el nostre vot, determinaríem com volem governar-nos i la nostra
relació amb Europa i amb els altres pobles de
l’Estat espanyol.
El Govern i el Parlament, al mateix temps que
avancen en la conﬁguració de les lleis per articular el marc legal que ens permeti exercir el
dret a decidir, han de governar la realitat política i econòmica del nostre país.
En aquest sentit, el Govern català ha de decidir
si segueix les polítiques de la dreta catalana, es-

panyola i europea —que vol acabar amb l’estat
del benestar i fer dels drets socials una mercaderia més que surti al mercat per a qui la pugui
pagar i als nivells en què ho pugui fer—, és a
dir, converteix els drets socials de ciutadania
en oportunitat de negoci per a especuladors i
inversors.
Tot i que Catalunya té un ﬁnançament del tot
injust i insuﬁcient, el Govern de la Generalitat
té marge per optar entre fer un tipus de política
o una altra a l’hora de deﬁnir els pressupostos.
Fins ara, ha optat per ser partícip d’unes polítiques d’estabilitat pressupostària que han comportat la ﬁxació d’objectius de dèﬁcit inassolibles, per aplicar retallades en els serveis públics
i socials, per reduir l’ocupació i per rebaixar els
salaris dels treballadors i les treballadores dels
sectors públic i concertat.
El Govern de la Generalitat no pot seguir insistint en aquestes polítiques, perquè ni els serveis
públics ni els seus treballadors i treballadores
no podem suportar noves retallades, així que
haurà de virar les seves actuacions per equilibrar els pressupostos, reforçant la ﬁscalitat i
renegociant el deute amb entitats ﬁnanceres
i empreses concessionàries de la construcció
d’infraestructures.
En el tema de la ﬁscalitat, a més de perseguir el
frau, ha de recuperar l’impost de successions i
donacions als nivells dels anys anteriors al 2010.
Aquesta darrera mesura representaria recaptar
700 milions més a l’any i només afectaria el
9,9% de la població catalana.
Cal que el Govern de la Generalitat faci un reordenament del seu deute i negociï els alts

interessos i comissions que està pagant a entitats bancàries i empreses concessionàries
d’infraestructures, que, de mitjana, van ser del
5,18% l’any 2011. És una xifra incomprensible
en relació amb el preu actual del diner que ﬁxa
el Banc Central Europeu.
No resulta raonable que una de les poques partides, o potser ﬁns i tot l’única, que ha crescut
en els pressupostos dels darrers anys sigui la de
pagament del deute, amb una quantitat estimada en uns 500 milions d’euros anuals entre
el 2010 i el 2012.
D’altra banda, no ens consta que el Govern de
la Generalitat hagi renegociat el preu dels lloguers que paga pels ediﬁcis que no són propietat seva, tot i els canvis a la baixa en el mercat
dels lloguers. El que ha anunciat en els darrers
dies va justament en la línia contrària: vendre
patrimoni a preus de saldo i comprometre
lloguers a preus elevadíssims que garantiran
un negoci extraordinari a les empreses que el
comprin. Sempre és un mal negoci vendre el
pis per anar-se’n de lloguer.
Amb totes aquestes mesures, el Govern pot
fer un pressupost equilibrat i amb objectius
socials i, per tant, sense retallades ni en els
serveis públics i socials ni en les retribucions
dels treballadors i treballadores dels sectors
públics, concertats o regulats per conveni amb
l’Administració.
La pròrroga dels pressupostos signiﬁca optar
per mantenir-los amb les retallades dels anteriors o adaptar les retallades a un objectiu
de dèﬁcit que ofega la nostra economia i ens
deixa sense serveis públics i socials.
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GUATEMALA: GENOCIDI I IMPUNITAT JUDICIAL
La Corte Constitucional de Guatemala anul·la, basant-se en la vulneració dels drets fonamentals de l’acusat, la sentència contra Ríos
Montt, que reconeixia, trenta-un anys després, el genocidi i la vulneració dels drets humans comesos contra la població indígena del
país entre el 1982 i el 1983.

La Fundació coopera amb el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) per a la
consecució dels objectius estratègics de l’OIT i el treball digne, a través de l’enfortiment de les organitzacions sindicals

El 1996 se signaren els Acords de pau de la República de Guatemala, que
posaven fi a la guerra civil dels últims 36 anys. Segons la Comisión de la
Verdad, en el conflicte perderen la vida més de 250.000 persones, de les
quals el 83% eren indígenes, i se sotmeté els sobrevivents a la violència,
la suspensió de les garanties fonamentals i la impunitat. Entre el 1982 i el
1983, període en què José Efraín Ríos Montt accedí al poder, arran d’un cop
d’estat, es produïren el 48% d’homicidis, tortures, desaparicions i violacions,
i s’erigí com un dels períodes més cruels del conflicte armat.
Les comunitats indígenes i rurals foren massacrades i torturades sistemàti-

cament, i les dones i nenes foren objecte de violacions i abusos sexuals
continuats. Tots aquests actes foren comesos a mans dels grups de seguretat del Govern i paramilitars, que comptaven amb la connivència i el suport
legal del Govern. Satisfeien, així, determinats interessos econòmics i polítics.
El 2001, el CALDH (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos) i
l’AJR (Asociación para la Justicia y Reconciliación) interposaren una demanda contra Ríos Montt que es materialitzà, finalment, en la sentència del
passat 10 de maig, del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, que el condemnava a vuitanta anys de presó pels delictes de genocidi i crims contra la
humanitat. Aquesta sentència, però, posteriorment, fou anul·lada per la Corte
de Constitucionalidad, tot argüint la vulneració de les garanties processals i
el principi d’igualtat davant la llei.
La Fundació Pau i Solidaritat, al llarg dels últims quinze anys, ha establert
una línia de treball amb el moviment sindical a Guatemala (FNL, MSICG,
SNTSG i Unsitragua Histórica) per contribuir al compliment efectiu dels
Acords de pau i per iniciar el procés real de reconciliació nacional al país i de
consolidació de la democràcia i l’estat de dret, a través del reconeixement
i l’enjudiciament del genocidi i dels delictes contra la humanitat perpetrats
al llarg del conflicte armat. A partir del treball conjunt s’ha pogut denunciar
i lluitar contra la manca de transparència en els processos legals, la impunitat i la situació de violència perpètua que afecta el país des del 1996 i que
atempta, especialment, contra els defensors i defensores dels drets humans.
Per tot això, avui mostrem la nostra indignació davant l’anul·lació de la sentència de condemna a Ríos Montt emparada, de manera paradoxal, en la
vulneració de les garanties processals i drets fonamentals del dictador, drets
que ell mateix suprimí i negà a la població de Guatemala durant el període
en què tingué el poder.. Esther Caballé

