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Tots i totes a la manifestació del 14 de maig

“PROU RETALLADES!
ELS NOSTRES DRETS NO ES TOQUEN!”
Al voltant de 180 entitats ciutadanes, com associacions
de veïns, de consumidors,
d’estudiants i organitzacions
sindicals, hem convocat una
gran manifestació per al dissabte 14 de maig a Barcelona
contra les brutals retallades
socials que estem patint i que
està impulsant el nou Govern
de la Generalitat encapçalat
pel seu president, Artur Mas.
Amb el lema “Prou retallades, els nostres drets no es
toquen!”, milers de ciutadans
i ciutadanes hem de dir prou

a unes mesures injustes que
tornen a fer pagar les factures de la crisi a aquells que no
l’hem provocat. Per això, cal
que sortim en massa al carrer a protestar contra aquesta política i tirar enrere les
mesures que posen en perill
l’essència del nostre estat del
benestar: la sanitat pública,
l’educació, l’atenció a la gent
gran i a la infància, el control
sanitari dels aliments, la vigilància contra incendis, etc.
Paral·lelament se suprimeix
l’impost de successions, que

només paguen els ciutadans
més rics de Catalunya.
La manifestació començarà a
les 11 h a la plaça de Catalunya, baixarà per Via Laietana,
girarà per l’avinguda del Marquès de l’Argentera i arribarà
fins al parc de la Ciutadella,
on es llegirà el manifest de la
convocatòria.
Tots i totes hem d’omplir els
carrers de Barcelona per aturar les retallades perquè, amb
la força de tots i totes, aturarles és possible.

El dia 14 omplirem els
carrers de Barcelona
Ens sobren les raons per sortir al carrer.
Les mesures de retallada dels serveis públics que ha posat en marxa el Govern de la
Generalitat suposaran més atur, més llistes
d’espera als hospitals, més cues a les urgències, més alumnes a les aules, més massificació als serveis públics, etc., de manera que
es posarà en risc la cohesió social.

Manifest a la pàg 4

Defensa els serveis públics: són teus
La sanitat
L’educació
La seguretat ciutadana
Els serveis socials
L’atenció a la dependència
Els serveis d’atenció ciutadana

CONTRA LA POLÍTICA DE FETS
CONSUMATS

PROU RETALLADES !
ELS NOSTRES DRETS
NO ES TOQUEN

editorial

A FAVOR DELS TEUS DRETS
SOCIALS I DE CIUTADANIA

PROU RETALLADES!
NO ET RESIGNIS, MANIFESTA’T!

EL DIA 14 DE MAIG, MANIFESTA’T
A les 11 h a la plaça de Catalunya
de Barcelona

Al voltant de 180 entitats ciutadanes han convocat la
manifestació de dissabte 14 de maig a les 11 hores a
la plaça Catalunya de Barcelona

Ens sobren raons quan ens diuen que s’ha
de reduir despesa perquè no hi ha recursos i
alhora es continua afavorint les famílies més
riques amb l’eliminació de l’impost de successions.
Ens sobren raons quan veiem que s’està
aprofitant la crisi per reduir l’estat del benestar i avançar en la privatització dels serveis
públics.
Ens sobren raons per oposar-nos a unes polítiques que generaran més desigualtat social i
més injustícia, i que són inútils per reactivar
l’economia. No és veritat que només hi ha
una manera de sortir de la crisi. Els que ho
diuen són els que es van enriquir especulant
i ara en volen continuar traient profit.
Per això el dia 14 omplirem els carrers de Barcelona per cridar ben fort: “Prou retallades!
Els nostres drets no es toquen”.

www.ccoo.cat
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Expedients de regulació en el sector de
les dues rodes
La direcció de Yamaha ha retirat l’expedient de regulació d’ocupació que havia presentat per tancar la planta de Palau-Solità i Plegamans. Aquesta decisió dóna
la raó als plantejaments de CCOO, que defensava
que no existien causes objectives que justifiquessin
l’expedient.
Derbi, en canvi, ha confirmat la decisió de presentar
un ERO per tancar a finals d’aquest any les plantes
que té a Martorelles, tancament que afectaria les 200
persones que hi treballen. Derbi ha adduït causes
econòmiques, productives i organitzatives.
Ara el sindicat demana a les dues multinacionals que
garanteixin la viabilitat de les plantes catalanes —en
el cas de Derbi, l’empresa havia signat un acord amb
els sindicats el 2009 en el qual s’hi comprometia—, i
insta la Generalitat a intervenir per mantenir els llocs
de treball d’aquestes factories i defensar i reactivar el
sector de les dues rodes a Catalunya.

El personal tècnic de la Inspecció de
Treball demana més recursos per millorar
les condicions laborals a Catalunya
El personal tècnic habilitat de la Inspecció de Treball
de Catalunya (ITC) ha demanat que s’assignin els
recursos humans i econòmics necessaris per desenvolupar la seva tasca de vigilància i control de les
condicions de treball per lluitar eficaçment contra la
sinistralitat laboral. A més, demana que es desenvolupi el Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el
Treball, tal com recull la llei. Recordem que actualment hi ha 55 tècniques i tècnics habilitats de la ITC,
en lloc dels 75 previstos inicialment, i que l’actual
Direcció General ha manifestat que té la intenció de
retallar el nombre d’efectius aproximadament a la
meitat.
L’OIT estableix que, per a cada 10.000 treballadors i
treballadores hi ha d’haver un inspector o inspectora
de treball. A Catalunya, ara mateix, la ràtio és d’un
inspector o inspectora per a cada 27.000 treballadors
i treballadores.

Homenatge a Miguel Núñez
CCOO ha organitzat un homenatge a la figura de Miguel Núñez amb la presentació del còmic Mil vidas
más, basat en la seva vida, d’Alfons López, Pepe
Gálvez i Joan Mundet, premis nacionals de Cultura
2011. Durant l’acte es projectarà també un extracte del documental d’Albert Solé, Al final de la escapada, que retrata la mort —i la vida— del lluitador
incansable que va ser. A més dels autors esmentats,
en l’homenatge intervindran Montserrat Figuerola,
expresidenta d’ACSUR - Las Segovias, i Joan Carles
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
L’homenatge serà demà, dijous 12 de maig, a les
18.30 h a la seu del sindicat.

L’EPA posa de manifest que el mercat de treball
català continua sent incapaç de crear ocupació
Les dades de l’Enquesta evidencien la precària situació laboral de les dones,
ja que pateixen més atur i veuen reduïda tant la taxa d’ocupació com la
d’activitat.
L’Enquesta de població activa
corresponent al primer trimestre de l’any indica que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat un 5,9%
respecte del trimestre anterior,
és a dir, 40.800 aturats i aturades més.
A Catalunya, la taxa d’atur ja
se situa en el 19% (un 1% més
respecte de l’última EPA).
Les dones, pitjor
El pes de l’augment de l’atur
recau en les dones (30.300
aturades més que el trimestre anterior, un augment del
10,5%). Si es compara amb
el primer trimestre de l’any
passat, l’augment ha estat del
7,6%, fet que significa 36.000
dones i 15.500 homes més en
situació d’atur.

Pel que fa a la població ocupada, a Catalunya ha disminuït en
un 1,1%, mentre que a l’Estat
l’indicador ha baixat tres dècimes més, un 1,4%. La taxa
d’ocupació del primer trimestre
de 2011 a Catalunya s’ha situat
en el 51,6%, mig punt menys
que el trimestre anterior. Per
províncies, la taxa d’atur es va
situar en el 22,3% a Girona, el
20% a Tarragona, el 18,9% a
Barcelona i l’11,8% a Lleida.

en més de 139.000, mentre
que la contractació temporal
es reduïa en 54.300 contractes
respecte del trimestre anterior.

Menys contractes
La destrucció de llocs de treball
que ha comportat la crisi no només ha afectat els contractes
temporals, sinó també molts indefinits. Així, el primer trimestre
de 2011 el nombre de persones
assalariades amb contracte indefinit va disminuir a tot l’Estat

És cada vegada més evident,
doncs, la incapacitat de la reforma laboral per crear ocupació o reduir la precarietat
existent. Per això, CCOO ha
impulsat la iniciativa legislativa
popular que pretén eliminar els
aspectes més lesius d’aquesta
reforma.

Suport d’ICV-EUiA i ERC a la iniciativa legislativa
popular (ILP) contra la reforma laboral

Divendres, 6 de maig, dues
delegacions d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), encapçalades per
Joan Herrera i Joan Ridao, respectivament, han donat el seu
suport a la ILP impulsada per
CCOO i UGT contra la reforma
laboral aprovada pel Govern de
l’Estat.
Les signatures es van recollir a
la plaça de Catalunya de Barcelona, davant la presència dels

secretaris generals de CCOO
de Catalunya i UGT, Joan Carles
Gallego i Josep Maria Álvarez,
respectivament.
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Celebració del Primer de Maig de 2011
Milers de persones s’han manifestat el Primer de Maig a favor de l’ocupació
de qualitat i en contra de les retallades socials.
Les concentracions convocades
conjuntament per CCOO de Catalunya i UGT aquest diumenge passat, dia 1 de maig, han
tingut un gran seguiment i han
servit de mobilització prèvia a
la gran manifestació ciutadana
del 14 de maig a Barcelona.

Precisament en aquesta ciutat
el Primer de Maig es va fer una
marxa que va reunir prop de
40.000 persones, que reivindicaven una Europa social i amb
drets.
També hi van haver manifestacions a Girona, Lleida, Tarrago-

Dia Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball

na i Tortosa, i en totes aquestes
ciutats s’ha evidenciat el rebuig
de la societat, en l’actual context de crisi i atur, a les mesures
de retallada impulsades pels
governs, que afecten d’una manera molt negativa els treballadors i treballadores.
CCOO de Catalunya va commemorar el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball
amb una assemblea conjunta amb UGT el dia
28 d’abril.
L’acte va tenir lloc al Centre Francesca Bonnemaison, de Barcelona, on van assistir Joan
Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, secretaris
generals d’ambdós sindicats.
En aquesta jornada es va criticar la voluntat del Govern català de retallar les plantilles
d’inspectors de treball, aspecte que pot empitjorar la prevenció en els centres de treball.

El Govern admet que retallarà les
plantilles dels centres educatius,
tot i haver-ho intentat amagar
El Departament d’Ensenyament ha reconegut
que les plantilles dels centres públics seran, l’1
de gener de 2012, molt inferiors a les actuals,
en contra del que va afirmar la consellera al Parlament. CCOO ja havia quantificat les retallades
en més de 3.600
llocs de treball i,
malgrat els esforços per desmentir
i amagar la dimensió d’aquestes retallades, finalment
s’han pogut concretar. Així, en les
escoles d’una línia es passarà de 16,5 professors a 15; en els centres de dues línies es perdran 3 professors, de 31 a 28; en les escoles de
3 línies es passarà de 46 a 41,5, i en els centres
de secundària, malgrat l’augment del nombre
d’alumnes, es perdrà mig professor. La comunitat educativa ha mostrat la seva preocupació
amb una declaració unitària, titulada “Pel futur
de l’educació pública a Catalunya”, i amb una
carta adreçada al president de la Generalitat.
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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
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Graciete Cruz
secretària de Relacions Internacionals del sindicat
portuguès CGTP
“Si els governs que determinen el curs de la UE ho
volguessin, l’especulació finalitzaria d’un dia a l’altre”

Coincidim amb la secretària
de Política Internacional de la
principal central sindical portuguesa, la CGTP, en el congrés de
l’STUC a Ayr (Escòcia). Graciete
Cruz parla amb tranquil•litat,
amb un fil de veu prim però
ferm. S’expressa amb delicadesa, en castellà, escollint bé les
paraules, contenint la ràbia que
l’envaeix quan parla de la situació a la qual s’ha vist abocat el
seu país, Portugal.
Quina és la situació en aquests
moments a Portugal, després
de dimitir el Govern, iniciar-se
les negociacions per al “rescat”
europeu i convocar-se eleccions
per al proper 5 de juny?
En aquest moment la situació és
molt difícil. Ja fa molt de temps
que el Govern va prendre mesures
que han provocat més dificultats
als treballadors i als sectors més
febles de la població. Tenim una
situació greu en l’economia, que és
molt fràgil. El nostre sector productiu ha estat destruït i hi ha sectors
d’activitat que han deixat d’existir.
En aquesta situació, les mesures
que el Govern intenta aplicar, les
pressions de la Comissió Europea
i de les institucions internacionals
no han ajudat a canviar-la. Hem tingut quatre paquets de mesures i un
pressupost per al 2011 que retalla
salaris i pensions, i incrementa impostos, particularment els impostos sobre el consum, sobre productes bàsics, que s’han incrementat
no ja del 21 al 23% sinó del 6 al
23%. Això és inacceptable i injust,
perquè paga tothom, independentment de la seva capacitat. A més,
l’atur a Portugal és molt elevat. Les
xifres oficials diuen que és per so-

bre de l’11%, però en realitat ja supera el 13%. Justament en aquests
moments, nosaltres, la CGTP, estem
discutint amb la troica (el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea)
sobre la situació a Portugal i rebutgem les mesures proposades, perquè creiem que no són una solució
per als problemes. Ben al contrari,
els agreujaran i aprofundiran.
Què tenen els rescats europeus,
que ningú no els vol, que tothom
prefereix no ser rescatat?
El que tenen és que no són ajudes.
Nosaltres diem que és un gran cinisme dir que són ajudes, perquè a
qui s’ajuda és a la UE, a certs països i sobretot a la banca. Quan parlem d’especulació, parlem d’algú
que té cara i ulls. Parlem de la
banca d’Alemanya, d’Holanda i de
França. Tenen nom. Si els governs,
en particular aquells que determinen el curs de la UE, ho volguessin,
l’especulació finalitzaria d’un dia
a l’altre. No és una ajuda perquè
el que imposarà és més recessió
econòmica, més polítiques antisocials. Ajudar seria obrir la porta a
interessos més baixos. Això sí que
seria ajuda. El BCE hauria de tenir
un paper molt important. Pensem
que s’hauria d’arribar a discutir la
composició de l’Administració del
BCE, perquè s’han de discutir les
polítiques del BCE que aquest no
presta directament als països. La
banca privada sí que la finança,
amb un 1%, perquè després puguin
cobrar interessos del 6, del 7% i
més. Això no són ajudes. Això és
extorsió.
A Catalunya i l’Estat espanyol es diu que aquest sistema

d’ajudes serveix bàsicament per
mantenir l’hegemonia de certs
països dins la UE. Quina és la
vostra anàlisi?
Sobretot pensem que és Alemanya qui s’està beneficiant
d’aquestes polítiques. Alemanya
viu d’exportacions, i per això interessa la seva economia; és una
visió estreta, curta, no solidària;
l’interessen aquestes polítiques.
I quan parlo d’Alemanya parlo del
poder, no dels treballadors. A Alemanya s’ha intentat abaixar els
salaris. El que es discuteix aquests
dies, entorn de la governança europea, és l’intent de rebaixar els salaris, plantejar encara més dificultats
en la negociació col·lectiva, reduir
el preu dels acomiadaments. És
inacceptable. No és per casualitat
que van canviar el nom de “Pacte
per la competitivitat” pel de “Pacte
per l’euro”… Perquè, amb tantes
retallades, com hi ha d’haver competitivitat?
El maig de 2010, la UE va canviar el marc de les seves polítiques. Els sindicats espanyols
i portuguesos vam convocar
vagues generals unitàries: a
Espanya el 29-S, i a Portugal el
24-N. Quin va ser el resultat de la
vaga general a Portugal?
Va ser una demostració molt forta
de la determinació dels treballadors i dels sindicats, que han estat
capaços de parlar entre ells i de
construir la unitat d’acció, per intentar frenar aquestes polítiques.
Hi ha grans sectors d’activitat que
continuen mobilitzant-se, en particular els transports, amb fortes
manifestacions de protesta i vagues. Pensem que el Govern hauria hagut de ser capaç de captar el

missatge, però no ha sigut així. El
que s’ha de fer és continuar dient
que hi ha alternatives, se n’han
de proposar i s’ha de lluitar per
aquestes alternatives. Hi va haver
a Portugal 3 milions de treballadors
en contra d’aquestes polítiques que
van plantejar que en calien d’altres.
Sobre això s’ha de reflexionar i cal
canviar-ho.
Els companys francesos plantejaven la paradoxa que representa haver mobilitzat les persones 8 o 9 vegades amb el suport
del 73% de la població sense assolir finalment els objectius. La
pregunta és què més podem fer?
Continuar als centres de treball
amb els treballadors, informant,
aclarint, plantejant alternatives.
S’ha d’insistir, no va per aquí, va
per allà i les mesures són aquestes
i aquestes altres. Per què no recollir els diners allà on n’hi ha, gravar
els productes de luxe, les grans
fortunes? Per posar un exemple: la
banca paga molts menys impostos
que les microempreses. Per això
s’ha de fer alguna cosa, però el Govern no ho fa, perquè tan sols vol
fer el que és més fàcil.
Una de les coses que potser podem fer és reforçar l’acció sindical a escala europea. Quines són
les claus per aconseguir-ho?
Penso que hem de treballar a escala nacional. Crec que des d’aquest
àmbit és des d’on podem construir
una unitat per a l’acció en el plànol
europeu, internacional. Però penso que hi ha diferents posicions,
diferents cultures sindicals, tot i
que les qüestions són comunes i
és possible una convergència. Per
això cal parlar amb els altres, des-
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envolupar les relacions bilaterals
i multilaterals, intentar desenvolupar aquesta perspectiva d’unitat
d’acció. És una cosa que hem de
fer en particular, però no de manera
exclusiva, a la CES. S’ha d’intentar
ampliar l’espai d’organitzacions que
tenen posicions més conseqüents, i
definir l’actuació d’una manera que
tothom, o com a mínim la majoria, es
pugui reconèixer en allò que és essencial. Per exemple: aquesta construcció europea no és la construcció
europea que serveix als treballadors
i als pobles. I això no vol dir que no
estiguem per Europa, que és el que
alguns volen interpretar. No és això.

Nosaltres el que defensem és una
altra construcció europea, la que hi
havia en les bases del tractat de fundació. Avui en dia ja ningú no parla
d’harmonització social per la via del
progrés, ningú no parla de cohesió
econòmica i social. Les mesures que
planteja la Comissió Europea tan
sols parlen de competitivitat, però
ni tan sols això s’assolirà mentre hi
hagi recessió econòmica i social.
Hem vist a Finlàndia i a altres
països europeus que la base de
partits xenòfobs i antieuropeistes s’està ampliant. Aquest model de governança econòmica

representa una amenaça per a
Europa?
Sí. Hi ha posicions diferents sobre la
direcció de la construcció europea.
Però independentment de les posicions de cadascú, penso que ningú
no voldrà que hi hagi un altre que
decideixi sobre les seves polítiques
econòmiques i socials, sobre el seu
futur. Què passa, doncs, amb aquestes mesures que s’estan decidint?
Els països que tenen economies
més fràgils són tractats gairebé com
a colònies. I això no pot ser així.
La situació per als països i per al
projecte europeu no és animadora.
S’estan prenent les decisions sen-

se que la població hi participi. Com
es va fer amb el Tractat de Lisboa,
quan parlaren, i a Portugal Sòcrates
va prometre un referèndum. Però
després, com que hi havia l’exemple
d’altres països amb el tractat constitucional es va tirar enrere. Crec que
això té conseqüències pel que fa al
distanciament de les persones amb
Europa i el projecte europeu. Hem
de canviar també a escala europea.
I això tan sols serà possible si canviem nosaltres en l’àmbit nacional.
La Comissió Europea és el que els
països determinen.
Ricard Bellera

Grahame Smith
secretari general del sindicat escocès STUC
“La coalició de govern al Regne Unit ha pres el camí
dolent per fer front a la crisi financera”

Grahame Smith, secretari general actual de la central sindical
escocesa STUC, no ho ha tingut
fàcil. Va haver de substituir
un líder tan carismàtic com el
recentment desaparegut Bill
Speirs, que va dirigir el destí del
gran sindicat escocès en moments tan difícils com la vaga
dels miners o la campanya per
exigir un parlament escocès.
Els reptes que ha d’afrontar
Grahame Smith tampoc són
senzills. Són marcats per la crisi i les retallades, però si hi ha
algú que sap posar bona cara al
mal temps, ja sigui pluja, boira
o vent, és molt probablement un
sindicalista escocès.
Aquest congrés té un títol: “Hi
ha un camí millor”. Deixa’ns començar pel camí dolent. Quin és

el camí dolent que s’ha pres al
Regne Unit i a Escòcia?
El camí dolent és el que ha pres la
coalició de govern al Regne Unit per
fer front a les conseqüències de la
crisi financera. Pensem que aquest
govern vol solucionar aquests problemes econòmics amb un programa d’austeritat que ataqui el
dèficit, perquè pensa que retallant
el sector públic hi haurà un creixement en el sector privat, i que els
llocs de treball que es perdin en el
sector públic es traslladaran al sector privat. Nosaltres pensem que
aquesta és una visió ideològica,
és fer anar enrere el sector públic
mitjançant la privatització, i aquest
és el camí dolent, perquè el risc és
que es destrueixin els serveis públics i l’ocupació dels treballadors
públics, però també que entrem en
una fase de creixement molt fluix

amb un atur que serà fort. Les conseqüències econòmiques i socials
d’aquestes decisions que s’estan
prenent són el camí equivocat.
Com veiem en el congrés de
l’STUC, el vostre sindicat és una
organització amb un discurs ric
en propostes. Quin és per a vosaltres el camí bo?
Pensem que la crisi no és de les
finances públiques, sinó de creixement i d’ocupació, i, per això, s’ha
d’aconseguir més inversió en
l’economia per fer-la créixer i crear
llocs de treball. Els darrers deu anys,
abans de la crisi, vam viure un període d’estabilitat econòmica, però
vam tenir un creixement molt baix
perquè els empresaris no volien invertir en recerca i desenvolupament,
no volien invertir en capacitats i
qualificacions dels treballadors. Per

això, hi havia una certa feblesa i
vulnerabilitat, una manca d’equilibri
amb els serveis financers. Creiem
que l’economia ha de trobar un nou
equilibri. S’ha d’invertir més en producció i disposar d’una estratègia
industrial activa. Per això, també el
Govern escocès té un paper important a desenvolupar, tot i que gran
part dels indicadors macroeconòmics siguin determinats pel Regne
Unit. S’ha de valorar amb una certa
ambició què és el que és possible
per a Escòcia, per a la indústria
escocesa, i què es pot assolir mitjançant el diàleg social, entre sindicats, patronals i Administració.
Cal negociar una estratègia per a
la indústria a Escòcia, perquè pugui créixer l’economia, també la del
sector privat, però sense limitar el
sector públic, que és determinant
per al sector privat.
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Hem escoltat fa un moment el
primer ministre d’Escòcia que
plantejava la necessitat d’un
canvi de model de creixement cap
a l’economia verda. Quina és la
posició de l’STUC en relació amb
aquest canvi?
Tenim una relació bilateral amb el
Govern escocès, i entenem que tenen interès a parlar amb nosaltres
i a escoltar. Les estratègies industrials són part també del seu treball,
i això inclou les energies renovables,
que poden representar un avantatge competitiu per a l’economia
escocesa. Som un país amb molt
de vent, tenim recursos naturals,
també amb les marees. Per això,
hem d’aprofitar-ho. Com es pot fer?
Doncs la indústria, els sindicats i els
empresaris hem de desenvolupar
conjuntament una estratègia per
a la inversió, la formació i la creació d’infraestructures. I això és el
que el nou Govern ha fet en relació
amb les energies renovables. S’ha
invertit una suma important a Escòcia per explotar els recursos de
què disposem pel que fa a energies
renovables. El que tenim és sobretot
offshore al mar del Nord. I com aconsegueixes aquesta inversió, què pot
fer el Govern escocès? Hem invertit
en infraestructures portuàries i en
d’altres, amb l’esperança d’atreure
els inversors, també hem intentat
lligar l’estratègia de producció a
l’estratègia energètica, que és fonamental, però també amb altres
aspectes de l’economia productiva. El pas a una economia baixa en
carboni obre també altres oportunitats; per al transport verd, per a la
microproducció energètica, i altres
aspectes de l’economia verda. S’ha
de veure en quins camps Escòcia
pot tenir un avantatge, on val la pena
invertir, com podem trobar socis.
Pel que fa a la vostra organització a les empreses hem vist que
teniu una organització dels delegats que representa una certa
especialització.
Del que es tracta és de representar
els treballadors al seu lloc de treball,
i fer-ho de la manera més eficient és
part del nostre treball. Per això, el

paper clàssic és el del delegat que
intervé en la negociació en els temes
salarials. Els darrers anys hem fet
també un esforç especial per formar
delegats en la igualtat de gènere,
en qüestions de salut o d’orientació
sexual, i en aspectes de salut i seguretat al lloc de treball. Però també
tenim delegats que estan especialment preparats en qüestions de capacitats, qualificacions i aprenentatge al llarg de la vida. El seu paper és
identificar les necessitats formatives
dels companys en el lloc de treball i
estar en contacte amb l’empresari
per negociar sobre aquestes necessitats d’aprenentatge, ja siguin
professionals o personals, i que
poden estar lligades o no a les necessitats del lloc de treball. I si no
hi ha acord, es busquen socis a les
escoles, als centres de formació o
les universitats, al sector públic, per
aconseguir aquesta formació en la
qual els empresaris no volien invertir. Hem tingut èxit, no tan sols com
a sindicats, a l’hora d’aconseguir
que molts companys i companyes
s’interessessin per assumir aquesta
funció de delegat de formació, sinó
també a l’hora d’aconseguir fons públics, del Govern escocès i del Fons
Social de la Unió Europea. És de
franc per als afiliats i els beneficia,
però també beneficia l’empresari,
que hauria d’estar motivat per tenir una plantilla més capacitada.
L’avantatge és que el sindicat pot
portar la formació al lloc de treball.
I això és el que fem. Pensem que
aquells que participen en les formacions sovint acaben convertint-se en
activistes, o en delegats de formació
o de prevenció. També és important
perquè representa una capacitació
de l’organització al lloc de treball,
cosa que és fonamental.
L’STUC no forma part de
l’estructura de la TUC, sinó que és
una organització autònoma. Quin és
el rerefons d’aquesta relació amb la
confederació al Regne Unit?
La història ve de fa més de 100 anys.
Hi ha dues raons, una de tipus polític i l’altra en relació amb el treball a
les comunitats. És el que va inspirar
la creació de la TUC escocesa com a

Del 19 al 21 d’abril Joan Carles Gallego va participar en el congrés anual de l’STUC a Ayr, a prop de Glasgow

sindicat completament independent,
amb el seu propi congrés, amb el seu
propi consell votat pel congrés, amb
la seva pròpia estructura i les seves
pròpies polítiques, que es discuteixen en el congrés, i amb els seus
propis recursos. Sabem que la majoria dels sindicats afiliats a l’STUC,
amb l’excepció de dues federacions
d’ensenyament molt petites i que
són escoceses, estan afiliats també
a la TUC. Tenim, per tant, la mateixa
afiliació, tot i que tenim estructures
diferents. Actualment les relacions
amb els companys de la TUC són molt
bones. Hi treballem plegats, cosa que
no sempre ha estat el cas, perquè hi
ha hagut tensions, sobretot per les
diferents direccions polítiques, però
també per la perspectiva internacional de la TUC, en relació amb la de
l’STUC. La TUC continua representant
els treballadors “britànics” en les
organitzacions sindicals internacionals. En el passat ho feia animada pel
Ministeri d’Exteriors britànic, com a
part de les dinàmiques de la guerra
freda. L’STUC tenia potser una aproximació més progressista a aquestes
relacions internacionals, que sovint
s’articulaven bilateralment amb
països de diferents parts del món:
centrals sindicals a l’est d’Europa,
Sud-àfrica, l’Orient Mitjà i, especialment, Palestina… I hem tingut cura
d’aquestes relacions també a Europa, amb regions autònomes com
Catalunya, la Llombardia… I va ser
l’oportunitat d’aprendre molt, també
quan, després de 300 anys, vam recuperar el nostre propi Parlament.

Actualment Europa està imposant un model d’austeritat que és
una gran amenaça per al model
social europeu, però pot acabar
posant en risc el mateix projecte
europeu.
Penso que hi ha un perill real. Tant
l’STUC com la TUC treballen per més
cooperació en l’àmbit dels estats i de
les regions europees; és important
que treballem junts per tenir més capacitat d’incidir en la Unió Europea.
Hi ha hagut millores progressistes
que han afectat positivament els
treballadors en els llocs de treball
i que han vingut d’Europa. I hi ha
més directives que poden afectar
positivament els treballadors, però
s’ha de cooperar a escala europea.
Escòcia no pertany a la zona euro i
poder devaluar la moneda ens ha
ajudat a no tenir la mateixa situació
que Irlanda, Grècia o Espanya, però
ja no podem devaluar més. No volen
entendre que l’amenaça principal és
la manca de creixement. Per això,
tenim una visió bastant pessimista
pel que fa a l’economia del Regne
Unit i d’Escòcia, però sense deixar de
lluitar i de defensar aquest camí millor: amb inversió en llocs de treball,
en qualificacions i en competències,
amb més justícia en els impostos,
amb salaris més elevats. Pensem
fonamentalment que reduint la diferència entre els més rics i els més
pobres és com es pot garantir més
estabilitat en l’economia. És afrontant les desigualtats com es pot retornar l’activitat i el creixement.
Ricard Bellera

