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Manifest unitari 1r de Maig de 2011

Celebrem aquest Primer de Maig en una
situació difícil per als treballadors i les
treballadores, en especial per als que
estan en atur. La continuació de la crisi
i les retallades dels serveis públics fan
empitjorar la situació de moltes persones, famílies, autònoms i pimes, i posen
en risc la cohesió social del país.
El sistema financer, que és a l’origen
de la crisi econòmica, amb un endeutament excessiu fruit de la bombolla
immobiliària, és un llast per a la recuperació de l’economia espanyola, com
també ho ha estat en altres països, com
Irlanda o Portugal. Una altra vegada
queda demostrat que les condicions laborals no han estat la causa de la crisi i
que retallar drets no és la solució.
Ja fa un any, el Govern Zapatero, cedint
a les pressions dels lobbies econòmics
i financers, va fer un canvi de rumb en
les seves polítiques amb retallades de
salaris, congelació de pensions i una
reforma laboral que, a més d’injusta,
ha estat inútil per reactivar l’economia.
Per això el 29-S vam fer una vaga general contra la reforma laboral i ara hem
iniciat la recollida de signatures per
canviar els seus aspectes més negatius
amb una iniciativa legislativa popular
que portarem al Congrés dels Diputats.
Perquè els treballadors i les treballadores no estem disposats que la sortida
de la crisi signifiqui més precarietat i
desregulació.
CCOO i UGT de Catalunya defensem amb
fermesa la distribució justa i equitativa
de la càrrega que està suposant la crisi,
amb la mobilització i amb la negociació, com ho hem fet amb les pensions
i ho fem ara amb l’acord de negociació
col·lectiva. Perquè ni els salaris, ni les

condicions laborals, ni els serveis bàsics, ni els drets de ciutadania siguin
utilitzats com a mecanisme d’ajust.
Cal canviar aquesta lògica per un nou
model productiu basat a competir en
producció de qualitat, innovació i llocs
de treball qualificats.
I mentre el sistema financer està rebent
recursos públics per ser reestructurat i
s’elimina l’impost de successions a les
500 famílies més riques de Catalunya,
es retallen els serveis públics així com
els diners per a protecció de les persones aturades i per a polítiques industrials, d’infraestructures i d’innovació.
UGT i CCOO de Catalunya rebutgem les
retallades del Govern de CiU, que posen
en risc la cohesió social de Catalunya
i amenacen el futur de l’Estat del benestar. Retallar la sanitat, l’educació,
els serveis socials o les inversions
públiques, entre d’altres, comportarà
més persones aturades, menys i pitjors
serveis públics per a tota la ciutadania
i una sortida de la crisi amb més desigualtats.
Hi ha una altra manera de fer les coses.
Cal actuar sobre els ingressos públics i
no només sobre les despeses. És necessària una reforma fiscal amb l’objectiu
que paguin més els que més guanyen i
cal recuperar l’impost de patrimoni i la
lluita contra el frau fiscal i l’economia
submergida. Accelerar la reestructuració del sector financer perquè torni a
circular el crèdit a les empreses, autònoms i persones, amb la depuració de
les responsabilitats d’aquells que no
van fer de supervisors i dels directius
de les empreses que necessitin diners
públics per continuar sent viables.
Això no hauria de comportar, però, la
desaparició de les caixes d’estalvis,

el més semblant al nostre país a una
banca pública, que han garantit durant molts anys la inclusió financera de
molts col·lectius, el suport a les entitats
socials a través de l’obra social i el suport al desenvolupament econòmic i financer territorial. I cal resoldre el drama
de moltes famílies que estan perdent
l’habitatge perquè no poden fer front al
pagament de les hipoteques ni eixugarne el deute i, per tant, estan condemnades a no poder sortir del pou en què els
ha instal·lat el sistema especulatiu. Per
això, CCOO i UGT de Catalunya, amb un
conjunt d’entitats socials i veïnals, hem
portat al Congrés una proposta d’ILP per
regular la dació en pagament, de la mateixa manera que es fa en altres països
del nostre entorn.
Celebrem aquest Primer de Maig a les
portes de les eleccions municipals, en
què tota la ciutadania està cridada a
escollir uns governs municipals que
hauran de gestionar uns pressupostos
amb moltes mancances i, per tant, hauran de prioritzar actuacions. Per això,
UGT i CCOO de Catalunya animem els
treballadors i les treballadores a votar
aquelles opcions que prioritzin les polítiques cap a les persones i fomentin la
cohesió social. Al mateix temps, demanem als partits polítics que no s’utilitzi
la immigració amb finalitats electorals.
En l’àmbit internacional, la crisi política i social al sud de la Mediterrània
ha deixat un senyal molt clar. Les revolucions a Tunísia i Egipte demostren
que la injustícia, la pobresa, la manca
de democràcia, l’atur i la corrupció són
els principals enemics del desenvolupament i de la pau a la Mediterrània.
L’autoritarisme i la repressió, que la
Unió Europea tolera per assegurar-se

els seus interessos estratègics i comercials, mostren ara els riscos i les
febleses inherents. És hora que Europa
parli clar i doni suport a la democràcia
a la Mediterrània. I no tan sols des del
punt de vista polític sinó també des del
punt de vista social, promovent el paper del diàleg social i de la negociació
col·lectiva, i sumant-hi els sindicats,
que han fet ben visible la seva coherència i el seu sentit de la responsabilitat.
Europa necessita recuperar amb urgència un discurs social. I no tan sols en
la seva política de veïnatge sinó també
en la cerca de la seva pròpia identitat.
Ni els mercats financers ni la competitivitat poden ser l’excusa per destruir
les conquestes socials amb les quals
s’identifiquen la majoria dels europeus i europees. Utilitzar els salaris,
les prestacions socials o la negociació
col·lectiva com a mecanismes d’ajust
dins un marc de deflació competitiva
posa en risc el mateix procés de construcció europeu. Enfront de la pressió
i l’amenaça constant dels “mercats”
cal que Europa s’afirmi en la defensa
del seu model social i faci valer l’actiu
que suposa una Unió amb 500 milions
de ciutadans i ciutadanes. Governar
Europa ha de ser alguna cosa més que
governar l’austeritat i, per això, el model de govern d’Europa ha d’emergir
del conjunt d’institucions, d’actors i
d’interlocutors que representen el seu
teixit econòmic i social.
En el Dia internacional del treball CCOO
i UGT de Catalunya, juntament amb el
sindicalisme europeu i mundial, instem
els treballadors i les treballadores de
Catalunya a participar en les manifestacions per dir ben fort:
SÍ A L’OCUPACIÓ, NO A LES RETALLADES!
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Actes de la 16a Setmana Cultural del Primer de Maig
ACTES DE CCOO DE CATALUNYA BAIX LLOBREGAT

COMARQUES TARRAGONINES

· Aperitiu de celebració de l’1 de Maig

· Acte de lliurament del 5è premi de Cohesió Social

· 10è Esmorzar Popular

1 de maig, després de la manifestació

i Compromís Cívic de l’Aula de Formació Joan N.

1 de maig, a les 9.30 h

Lloc: Plaça del Rei, Barcelona

García-Nieto de CCOO del Baix Llobregat

Lloc: Parc de Saavedra (av. Imperi Romà), Tarragona

Organitza: CCOO de Catalunya

28 d’abril, a les 18 h

Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona

Lloc: Sala d’actes de CCOO del Baix Llobregat, Cornellà

Observacions: Per poder-hi assistir cal tenir un tiquet

· Presentació del llibre Materiales para el estudio

de Llobregat

de 3 € que es pot adquirir a la Unió (c. August, 48,

de la abogacía antifranquista

Organitza: Aula de Formació Joan N. García-Nieto de

Tarragona) fins al 27 d’abril

28 d’abril, a les 19.30 h

CCOO del Baix Llobregat

TERRES DE L’EBRE

Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona
Organitza: ICAB - Fundación Abogados de Atocha -

· Acte de l’exposició “Sahrauís”

· 6è Esmorzar Popular

Fundación Cipriano García

5 de maig, a les 19.30 h

1 de maig, a les 9 h

Lloc: La Fragua (c. Vistalegre, 40), Cornellà de Llobregat

Lloc: Antic escorxador municipal, Remolins

· Seminari “Ètica i valors”

Organitza: CCOO Baix Llobregat – Secretaria de Forma-

Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO de Terres de

29 d’abril, a les 11 h

ció Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya

l’Ebre

Lloc: sales 11, 12 i 13 de CCOO de Catalunya (Via Laie-

Observacions: Per poder-hi assistir cal tenir un tiquet

tana, 16), Barcelona

· 19a Marxa Ciclista per la Ribera del Llobregat

que es pot adquirir al local de CCOO de Tortosa (c. Ciu-

Organitza: Secretaria de Formació Sindical i Cultura -

19 de juny, a les 9 h

tadella, 13, Tortosa)

Escola de Formació Sindical

Lloc: Pont del Diable, Martorell
Organitza: Club COCOS i CCOO del Baix Llobregat

· Presentació de l’audiovisual Srebenica, 15 anys

OSONA
· 11è Premi Enric González

després

BARCELONÈS

Conferència a càrrec de Joan Coscubiela: “L’estat

2 de maig, a les 18 h

· Itinerari per la memòria històrica. Història de la

del benestar forma part de la solució”

Lloc: Sala d’actes de CCOO de Catalunya, Barcelona

transformació industrial i L’Hospitalet del futur

13 de maig, a les 19 h

Organitza: Fundació Pau i Solidaritat

5 de maig, a les 18 h

Lloc: Alberg Canonge Collell (av. Olímpia, 4), Vic

Lloc: Biblioteca Plaça Europa. (av. Amadeu Torner, 57),

Organitza: CCOO d’Osona

· 13a Mostra de Cuines Obreres

l’Hospitalet de Llobregat

4 de maig, a partir de les 18 h

Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

Lloc: 8a planta de CCOO de Catalunya, Barcelona

TERRES DE LLEIDA
· Exposició: “Treballadores del món”

Organitza: Centre de Formació d’Adults Manuel Sacris-

· Lliurament del 22è Premi Miquel Martí i Pol i 15è

Lloc: Centre Cívic del Centre Històric (pl. de l’Ereta, s/n

tán – Secretaria de Formació Sindical i Cultura

Premi José M. Valverde de poesia

de Lleida)

7 de maig, a les 18 h

Dies: Del 2 al 12 de maig del 2011

· Presentació de la revista d’història Zapruder

Lloc: Sala d’actes de CCOO, Barcelona

Horari: De dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h i de

6 de maig, a les 16 h

Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

les 16 h a les 20 h, i dissabtes al matí.

· Itinerari per la memòria històrica. Esquerra del

· Aperitiu de celebració del Primer de Maig i lliura-

Besòs

ment del Premi COCO’S

· Miguel Núñez: la seva memòria, la nostra herèn-

7 de maig, a les 9 h

Lloc: al River Cafè (Xalet dels Camps Elisis, s/n),

cia: de la República a la globalització

Lloc de trobada: Estació de Renfe de Sant Adrià

Lleida

Presentació del còmic Mil vidas más i documental

Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

Hora: Quan acabi la manifestació, aproximadament a

Lloc: Sala 13 de CCOO de Catalunya, Barcelona
Organitza: Fundació Cipriano García

Al final de la escapada

les 13.30 h

12 de maig, a les 18.30 h

· 21a Diada d’Escacs

Lloc: Sales 11, 12 i 13 de CCOO de Catalunya, Barcelona

8 de maig, de 9 a 14 h

Organitza: Secretaria de Formació Sindical i Cultura -

Lloc: Sales 11, 12 i 13 de CCOO, Barcelona

Fundació Cipriano García

Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

VALLÈS OCCIDENTAL
· Acte de reconeixement a les persones amb més
de 25 anys d’afiliació i presentació dels llibres de

· Presentació de l’exposició “Sahrauís”

· Itinerari per la memòria històrica. Dreta del

poemes d’Ana Vela del Pozo i Yolanda Gelices Nieto,

15 de maig, a les 12 h

Besòs

afiliades a CCOO

Lloc: Castell de Barberà de la Conca

21 de maig, a les 9 h

20 de maig, a les 18 h

Organitza: Amics del Castell de Barberà de la Conca –

Lloc de trobada: Metro Maresme-Fòrum

Lloc: Av. Béjar, 299, Terrassa

Secretaria de Formació Sindical i Cultura

Organitza: Àrea de Cultura de CCOO del Barcelonès

Organitza: CCOO del Vallès Occidental
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Prou retallades!
Manifest del 14 de maig
Des de 2007 fins ara, la crisi s’ha anat fent més persistent i profunda. Ara, el 2011, tots els governants parlen
d’ajustaments pressupostaris, retallades socials i fons de
rescat per a països amb problemes de finançament.
Malgrat que els governs i la ciutadania sabem que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes internacionals
neoliberals, totes les mesures impulsades per la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris, i a
desballestar el model social europeu.
Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, els líders europeus s’aplanaven
davant les exigències del sistema financer internacional i
s’oblidaven de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes
en nom dels quals governen, perquè els han votat en diferents conteses electorals.
A Catalunya, el nou Govern anuncia cada dia noves retallades amb l’excusa de la mala gestió del Govern anterior
i de la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat. Aquestes
retallades sembla que són més que solucions per sortir de
la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la
transició d’una gestió pública i pública concertada a una
de privada i mercantilitzada.
Si el nostre model social fos destruït, els ciutadans i ciutadanes viuríem conseqüències gravíssimes, ja que perdríem una sèrie de drets conquerits i reconeguts, i patiríem la falta de resposta adequada dels serveis de primera
necessitat, com ara la sanitat, l’educació o l’assistència
social.
Per això, les entitats socials signants, representants de la
societat civil organitzada catalana, creiem que ha arribat
el moment d’exterioritzar el nostre rebuig i la nostra denúncia més enèrgics a aquests tipus d’actuacions.
No podem acceptar ni acceptarem resignadament la
inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades fiscals.
L’eliminació d’impostos executada pel Govern només beneficia els rics i buida el tresor públic. Ens manifestem
per un model redistributiu que, entre d’altres, prevegi un
sistema de fiscalitat progressiva, ambiental i solidària.

La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat d’oportunitats,
l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania, ni a costa de la desaparició de la cultura, gairebé totalment, de
l’àmbit públic.
Per sortir de la crisi no tolerem les retallades a
l’ensenyament públic ni la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient; no permetrem la fractura social ni
l’exclusió de les persones més febles de la societat. Exigim que es preservi el sistema de salut públic, universal i
de qualitat. I per això refusem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic: mesures com el corepagament,
la retallada indiscriminada de la despesa, la precarietat
laboral, la retallada de prestacions i de serveis necessaris,
els concerts a proveïdors privats, etc.
Estem en contra de la culpabilització dels treballadors i treballadores dels serveis públics, que pateixen injustament
en la seva pròpia pell les retallades salarials i la destrucció
d’ocupació pública de qualitat. Donem suport a les seves
justes reivindicacions i mobilitzacions, que no han fet més
que començar, així com la dels sectors privats i l’economia
social que hi estan directament relacionats.
Un cop més, estem convençuts i convençudes que una
sortida social de la crisi és possible. Una societat democràtica, com la nostra, és capaç de repartir els costos en
termes de justícia, equitat i solvència a mitjà i llarg termini. No creiem en una sortida que comporti afeblir el model
social actual ni hi donem suport.
Per tot plegat, fem una crida enèrgica i decidida al conjunt
de la societat catalana perquè es rebel·li en contra de les
retallades socials que volen imposar-nos i, més concretament, a participar activament a la manifestació que hem
convocat el proper dia 14 de maig a la ciutat de Barcelona.
PROU RETALLADES!
DEFENSEM ELS NOSTRES SERVEIS PÚBLICS!
Barcelona, 15 d’abril de 2011

Signants:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/14maig_Manifest_
prou_retallades_entitats_adherides.pdf
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Especial: Europa en clau de gènere
L’article 8 del Tractat de funcionament de la Unió Europea estableix que
“En totes les seves accions, la Unió es fixa l’objectiu d’eliminar les desigualtats entre l’home i la dona i promoure’n la igualtat”. La igualtat entre dones i homes és, doncs, un dret fonamental, però, tot i així la bretxa

salarial entre homes i dones a la Unió Europea és de més del 17%, la
representació de les dones als llocs de direcció econòmica i política és
ínfima i són les dones les que tenen més dificultats a l’hora de conciliar
vida personal i familiar. Enfront d’aquesta realitat, el Parlament Europeu
ha aportat iniciatives interessants, que en alguns casos han estat bloquejades pel mateix Consell Europeu. Les nostres europarlamentàries i
europarlamentaris prenen posició i ens apunten les prioritats actuals en
aquesta nova edició de la finestra al Parlament Europeu.

Maria Badia (PSC)
Tal com assenyala el darrer informe
del Parlament Europeu d’avaluació
de la igualtat entre dones i homes a
la UE, les dones han patit amb més
duresa els efectes de la crisi, sobretot en matèria de condicions laborals i d’accés al treball. L’Estratègia
UE 2020 planteja com una de les
prioritats europees per la propera
dècada la necessitat d’afrontar la
desigualtat de gènere en l’ocupació
i ha de servir per plantar cara a la
progressiva feminització de la pobresa, la precarització i la desigualtat endèmica en el món laboral.
Igualment, cal millorar els mecanismes per garantir l’harmonització de
la vida laboral i la vida personal i
avançar pel que fa als instruments
per combatre la violència contra les
dones. És important que més enllà
de les polítiques concretes, es faci
més pedagogia perquè els ciutadans i ciutadanes de l’Europa del
futur gaudeixin d’una igualtat
d’oportunitats real en tots els àmbits. En aquest sentit, caldrà millorar molt la representació de les dones, per exemple, en llocs de presa
de decisions. Val a dir, però, que per
vetllar que tots aquests objectius es
vesteixin de contingut la Unió haurà
d’aprofundir en el concepte de
pressupostos en clau de gènere,
per assegurar les necessitats financeres de les polítiques europees d’igualtat. Encara queda molt
per fer, però Europa s’encamina en
la bona direcció.

Raül Romeva (ICV-EUiA)
Aquest any 2011, centenari de la
celebració del Dia Internacional
de la Dona Treballadora, els reptes
en matèria d’igualtat de gènere a
la UE continuen. Les dones són un
col·lectiu molt més vulnerable a
l’exclusió social en períodes de recessió, i encara més en un context
de retallades del sector públic com
el que estem patint. Enguany un altre element en l’agenda serà el de la
participació igualitària efectiva de
les dones en la presa de decisions
en tots els àmbits, tant pel que fa al
món empresarial com al polític. Cal
també continuar fent pressió perquè el Consell de la UE respecti la
voluntat de l’Eurocambra pel que fa
a l’ampliació del període de baixa
de maternitat (i paternitat).
Finalment, no podem oblidar la dimensió de la violència de gènere,
sobretot quan el Consell està bloquejant l’adopció de l’Ordre europea de protecció a les víctimes de
violència de gènere i la Directiva
sobre el tràfic de persones. No voldria deixar tampoc de destacar la
manifestació de milers de dones el
passat 13 de febrer a Itàlia en defensa de la dignitat de les dones, i
la sentència recent del Tribunal
Europeu de Justícia que prohibeix
en la legislació europea qualsevol
tipus de clàusula d’exclusió a la Directiva d’igualtat de gènere
(2004/113/CE).

Oriol Junqueras (ERC)
En els darrers anys la UE ha fet un
esforç considerable per promoure
la igualtat entre homes i dones.
Aquest esforç s’ha materialitzat
principalment en l’àmbit legislatiu, en diverses disposicions del
Tractat de Lisboa i amb directives
europees en l’àmbit de l’ocupació,
la igualtat salarial o la Seguretat
Social, que tenen entre els seus
objectius lluitar contra la discriminació de gènere. Així, s’ha constatat una evolució positiva de la participació de les dones en el mercat
de treball i també un lleuger increment del nombre de dones amb
càrrecs de direcció.
Tanmateix, s’ha de reconèixer que
els avenços han estat limitats i, en
alguns casos, gairebé imperceptibles. Per millorar-los, una de les
prioritats de la Unió Europea ha de
d’intentar homogeneïtzar els diferents nivells d’implementació i
d’implicació dels estats membres
en les polítiques d’igualtat.
Paral·lelament, cal que es reforci la
dimensió de gènere en tots els àmbits de l’estratègia de la UE per al
2020, i cal posar èmfasi en la lluita
contra la violència de gènere, les
diferències salarials i l’accés al
treball. Aprofitar al màxim el talent
femení serà imprescindible per superar la crisi.

Ramon Tremosa (CiU)
Durant les darreres dècades s’han
produït avenços importants pel que
fa a la igualtat entre els homes i les
dones. S’ha millorat en qüestions
com l’educació i la inserció en el
món laboral, fet que ha facilitat la
independència personal i econòmica de moltes dones.
A escala europea l’Estratègia per la
igualtat entre dones i homes 20102015, document marc dins del qual
es despleguen les polítiques de
gènere de la Unió Europea, contribueix de manera decisiva a fomentar, per exemple, la igualtat de salari pels mateixos llocs de treball,
la integració, la fi de la violència
sexista, la igualtat en la presa de
decisions i la dignitat personal. Tot
això per promoure rols no discriminatoris en els diferents àmbits de
la societat.
Tot i així, a Catalunya encara hem
de continuar avançant en àmbits
com la conciliació de la vida laboral
i la familiar, i la participació de les
dones en els òrgans de decisió
d’administracions i empreses, com
està succeint als països nòrdics
amb un gran èxit.

