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CCOO de Catalunya afronta l’inici
d’un complex nou curs sindical

editorial
El problema
d’un ministre amb
vocabulari de dretes
El senyor Corbacho, ministre de
Treball i Immigració, ja ha efectuat, en dues ocasions, propostes preocupants pel que fa a la
immigració. La primera sobre la

Els treballadors i treballadores
catalans i els sindicats afrontem
un dels períodes més complexos
de la nostra història recent.
En aquests moments conflueixen
una important desacceleració
econòmica, propera a la recessió,
amb un increment de les necessitats socials i un greu problema
de finançament de les administracions territorials, comunitats
autònomes i administracions
locals, com a conseqüència d’un
model de finançament deficitari.
Les dimensions i les conseqüències de la crisi s’han ampliat de
manera significativa en els
darrers mesos.
Vivim la confluència de dos processos de crisi: un més de conjuntura, amb la concurrència de
la crisi financera internacional,
el fort augment del preu del
petroli, de les matèries primeres
i dels aliments i, alhora, la caiguda del mercat immobiliari; i, un
altre, d’específicament nostre, el
greu dèficit estructural de l’economia catalana i espanyola.
L’impacte, en termes d’ocupació, comença a ser important i
cal encarar el futur sense alarmisme, però amb realisme.
Encara tenim la taxa d’ocupació
més elevada de la nostra història, però l’atur s’incrementa,
especialment en col·lectius de
difícil recol·locació.
L’ajust s’està fent entre els treballadors i treballadores amb

menys protecció, començant
pels autònoms dependents, els
contractats temporals i les persones immigrants.
A CCOO l’anàlisi de la crisi ens
interessa però no com a mers
observadors o notaris del que
passa. Analitzar i fer projeccions
ens interessa només si ens és
útil per proposar i exigir mesures
públiques que donin protecció a
les persones i minimitzin el seu
impacte social.
En els darrers anys els governs
han comès errors importants:
1. Han alimentat amb les seves
polítiques un model de creixement desequilibrat i sense una
base sòlida. Les polítiques econòmiques i fiscals han estat procícliques.
2. Han malbaratat recursos
públics, amb baixades d’impostos directes que només han
beneficiat uns quants, han incentivat l’espiral econòmica i, el que
és més negatiu, han situat
Catalunya i Espanya a la cua,
amb menys despesa pública,
dels països que tenen un mateix
grau de desenvolupament.
3. Han negat la situació de crisi,
quan aquesta ja era evident.
És imprescindible que, ara, els
responsables públics no cometin
un nou error, el de minimitzar la
durada de la crisi i els seus efectes socials.

Les coses que no es van fer a
començament dels anys 2000,
ara, la majoria, no tenen sentit.
Ara cal prendre mesures, especialment en el terreny de l’ocupació i socials, que permetin
encarar els impactes socials,
especialment en el supòsit que
la crisi sigui profunda i llarga en
el temps, com sembla que serà.
CCOO planteja que hem d’afrontar la crisi amb el convenciment
que els seus efectes, pel que fa
als treballadors i treballadores,
perduraran almenys en els propers dos anys, 2009 i 2010.
Les prioritats de CCOO per a
aquests propers mesos són:
1. Que la crisi no generi més
desigualtats, més segregació
social. No podem sortir de la
crisi amb una societat més
segregada socialment.
2. Que els salaris no perdin
capacitat adquisitiva, i els més
baixos la guanyin.
3. Que les polítiques públiques
de despesa social incrementin la
seva participació en el conjunt
de les polítiques públiques.
4. Que disposem d’un millor sistema de finançament per a les
administracions catalanes.
5. CCOO no li exigirem al govern
català fórmules màgiques, que
no existeixen, però sí pedagogia
política i que abandoni l’actitud
d’observador resignat amb què
està actuant.

repatriació d’immigrants en
atur i l’altra, la segona, sobre
l’eliminació de la contractació
en origen. La gravetat del fet és
que les propostes que ha efectuat no tenen una pràctica virtualitat, però les seves paraules
deixen entreveure un tic poc
acceptable perquè vinculen
la crisi econòmica amb la
immigració.
Hem de denunciar d’arrel
actuacions i paraules com
aquestes que pretenen desviar
l’atenció dels veritables responsables de la situació: els sectors econòmics especuladors i
els governs poc responsables.
Atenció, Sr. Corbacho, els
aplaudiments de la dreta l’haurien de fer reflexionar sobre el
seu discurs de la immigració.
No és un discurs valent, com li
diuen, i en aquesta societat hi
ha temes amb els quals és molt
fàcil provocar fractures i incendis socials de conseqüències
imprevisibles i que després
passen factura.
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El CEPROM celebra els seus primers 20 anys

La inflació en el 4’9%
Les dades de l’IPC del mes d’agost, amb una
variació mensual del 0,2% a escala estatal i
una inflació interanual del 4,9%, estan fortament influenciades per l’evolució favorable
del preu dels productes energètics i per la
caiguda del consum. A Catalunya, la interanual se situa en el 4,8%. La inflació continua situada en uns nivells molt alts i preocupants i, el que és més greu, amb una manca
total d’actuació per part del Govern. CCOO
de Catalunya exigeix un canvi en la política
econòmica que actuï sobre les causes de la
inflació estructural, derivada de la manca de
competència en el mercat interior i que
determina que el diferencial amb la Zona
Euro cada cop sigui més gran, i que actuï
sobre sectors com el de la distribució, que
ajuden a encarir de forma exagerada el preu
dels béns de consum bàsics. CCOO considera prioritària la defensa del poder adquisitiu
dels salaris.

L’Ajuntament de Barcelona decideix
unir els tramvies per la Diagonal
La connexió del TramBaix i el TramBesòs es
farà finalment per l’avinguda Diagonal i en
superfície, tal com havia proposat i reivindicava des de fa anys CCOO de Catalunya. La
decisió final corresponia a l’Ajuntament de
Barcelona, que finalment hi ha donat el visti-plau. Així mateix, la Generalitat també va
incloure la proposta a la revisió del Pla
director d’infraestructures de la regió metropolitana, que es preveu tenir enllestida
enguany i que comprendrà el període 20082018. Aquesta connexió és la més directa i
representa una visió de la mobilitat més raonable que aposta pel foment del transport
públic i pels vianants.

CCOO exigeix la retirada de
l’avantprojecte de Llei d’educació
La federació d’Ensenyament de CCOO de
Catalunya reclama al Departament
d’Educació que concreti quin és el seu pla
de govern i que presenti el pla d’inversions
per al sector.
El sindicat també exigeix la retirada de l’avantprojecte de Llei d’educació que va presentar perquè no soluciona els problemes
reals de l’educació a Catalunya.
D’altra banda, CCOO denuncia que les construccions escolars previstes són insuficients
a causa de l’increment del nombre d’alumnes i que, a més, en els propers anys hi
haurà un dèficit d’uns 17.000 professors a la
secundària.

La Fundació per a la Formació
i l’Estudi Paco Puerto,
CEPROM, de CCOO de
Catalunya, celebrarà el dijous
25 de setembre el 20è aniversari de la seva creació. I ho
farà amb un acte que tindrà
lloc a la sala d’actes de
CCOO, Via Laietana, 16, de
Barcelona. Aquest acte,
que començarà a les 12 del
migdia, comptarà amb una
taula rodona en la qual participarà Joan Josep Berbel, director del Servei d’Ocupació de
Catalunya, Maravillas Rojo,
secretària general d’Ocupació
del Ministeri de Treball i
Immigració, i Joan Coscubiela,
secretari general de CCOO de
Catalunya.
El CEPROM va néixer l’any
1988 fruit de la decisió de
CCOO de Catalunya d’apostar
per tenir un paper actiu en la
promoció de la formació pro-

fessional dels treballadors i les
treballadores de Catalunya. El
model que regeix l’actuació de
totes les persones que formen
i han format part del CEPROM
durant aquests 20 anys –tècnics, professorat, personal
administratiu— es fonamenta
en el fet d’oferir al conjunt d’alumnes una atenció personalitzada i una formació de qualitat
que respongui a les seves
expectatives pel que fa al desenvolupament personal i professional. Aquesta formació
s’ofereix als treballadors i les
treballadores tant si estan ocu-

pats com si estan en atur, i és
gratuïta. En qualsevol cas,
aquesta formació té un cost.
Gairebé tots els plans de
formació que gestiona la
Fundació Paco Puerto CEPROM es financen amb
diners públics, que provenen
de l’aportació dels treballadors, les empreses, la
Generalitat, el
FORCEM
(Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo) i el
Fons Social Europeu.
La Fundació per a la Formació
i l’Estudi Paco Puerto CEPROM és una institució privada sense afany de lucre,
amb representació a pràcticament totes les comarques del
territori català, que té per
objectiu ajudar a la construcció
d’una societat més democràtica, més justa i més equilibrada. Enhorabona per aquests
primers 20 anys!

CCOO de Catalunya participa a l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de
Catalunya ha participat en els
actes de celebració de la
Diada Nacional.
L’11 de Setembre, una delegació del sindicat encapçala-

da pel secretari general, Joan
Coscubiela, s’ha manifestat
conjuntament amb la UGT de
Catalunya fins al monument a
Rafael de Casanova, on s’ha
realitzat una ofrena floral.

A més, CCOO de Catalunya
també ha organitzat diversos
actes de tipus cultural per
commemorar la Diada en
diferents poblacions del nostre territori.

II Assemblea Nacional d’Acció Jove
Sota el lema “20.782, som present, conquerim futur”, Acció
Jove-Joves de CCOO de
Catalunya ha convocat la segona
Assemblea Nacional dins del
procés del 9è Congrés del sindi-

cat. Aquesta assemblea tindrà
lloc els dies 26 i 27 de setembre
a la seu del sindicat a Barcelona
i serà un espai de trobada d’uns
200 delegats i delegades i representants dels joves a les federa-

cions i les unions que formen
CCOO
de
Catalunya.
L’Assemblea tractarà els temes
que afecten el jovent d’avui i les
línies estratègiques de l’organització pels propers quatre anys.
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