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La sentència del TSJC avala el model
d’immersió lingüística a les escoles
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha avalat el model d’immersió lingüística a les escoles amb una resolució que
també defensa que es proporcioni atenció
individualitzada en castellà a les famílies que
així ho reclamin. CCOO es manifesta, com
sempre ha fet, a favor del model d’immersió
lingüística i no acceptarà ni un pas enrere
davant la seva evident i contrastada eficàcia.
El model d’escola definit en el nostre marc
legislatiu actual pel que fa a les llengües ha
demostrat a la pràctica la seva eficiència,
no només per l’eficàcia en l’assoliment del
domini de les llengües catalana i castellana
per part de l’alumnat, sinó també perquè ha
representat un model inclusiu socialment
que ha evitat la segregació per motius de
llengua.

Mobilitzacions a Banc Mare Nostrum
La plantilla de Banc Mare Nostrum s’està
mobilitzant per demanar la retirada de la
proposta de reestructuració desproporcionada i injusta feta per la direcció, que pretén
solucionar els problemes derivats de la seva
mala gestió únicament amb una reducció de
plantilla i amb rebaixes substancials de les
condicions laborals, fent una interpretació
radical de la recentment aprovada reforma
laboral. CCOO exigeix la tornada a una negociació caracteritzada pel sentit comú que
garanteixi tant la viabilitat de l’empresa com
l’estabilitat de la plantilla, amb mesures voluntàries no traumàtiques.

Creixen els assessoraments per acomiadament des de l’aprovació de la
reforma laboral
CCOO de Catalunya ha detectat un creixement alarmant dels assessoraments per acomiadament des de l’entrada en vigor de la
reforma laboral aprovada pel Govern del PP.
Segons les dades del Gabinet Tècnic Jurídic
del sindicat, les consultes s’han incrementat
i, de les 1.000 persones ateses en el darrer
mes, un 60% han estat acomiadades per
diferents causes (econòmiques, organitzatives, per absentisme o per incapacitat laboral sobrevinguda). Cal dir que, fins ara,
l’acomiadament no era ni tan sols la causa
principal d’assessoraments a CCOO.
Aquestes dades demostren que la reforma ha
obert la porta a una allau d’acomiadaments
i de destrucció d’ocupació, ja que ha facilitat a l’empresari els motius per fer-ho i n’ha
abaratit els costos, tal com denunciava el
sindicat.

CCOO i UGT aproven conjuntament la
convocatòria de vaga general per al 29 de març
CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya van celebrar una històrica reunió dels seus màxims
òrgans de direcció en la qual
van aprovar una resolució conjunta de suport a la vaga general
convocada per al 29 de març. Es
tracta de la primera vegada en la
seva història que les direccions
dels dos sindicats s’ajunten per
fer una votació.
Prèviament, i després de la re-

unió per separat de les respectives direccions, els membres
dels dos sindicats s’havien trobat
a la Rambla de Barcelona per
encaminar-se a peu, en comitiva,
fins al paranimf de la Universitat
de Barcelona, on es va celebrar
la reunió, en la qual, a part de la
convocatòria oficial de la vaga
a Catalunya, es va fer una crida
perquè tant la gent aturada com
les entitats socials, algunes pre-

sents a l’acte, participin de manera activa en la mobilització del
29-M.

CCOO rebutja la nova retallada als empleats
públics anunciada pel president Mas
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciat que aplicarà
una nova rebaixa salarial, del 2%
aproximadament, als empleats
públics de Catalunya. A més, ha
afegit que espera que el Govern
espanyol apliqui també retallades salarials al funcionariat i que,
en tot cas, poden produir-se nous
“ajustos”.
Cal recordar que els salaris dels
treballadors públics ja van patir
una retallada mitjana del 5% al
maig del 2010, que es van congelar el 2011 i que el 2012 s’ha
anunciat una nova retallada del

3%, més l’actual del 2%. Al mateix temps, s’ha actuat sobre els
complements específics dels diferents col·lectius: els sexennis
docents, els complements de productivitat, els tiquets de menjador
i els complements específics del
personal sanitari, a més de suprimir-se sine die el Fons d’Acció
Social i les aportacions a plans de
pensions. Amb tot això, la mitjana de pèrdua salarial acumulada
pels empleats públics supera el
12%, i la pèrdua de poder adquisitiu se situa per sobre del 22%.
CCOO vol remarcar que hi ha

situacions excepcionalment sagnants, com la del col·lectiu de
personal interí d’administració
i serveis, unes 7.000 persones,
que han sofert una reducció de
jornada i de sou d’un 15%, més
la retallada comuna a la resta
de personal. La llei de pressupostos i la llei de mesures estenen l’afectació de les retallades
al personal de les universitats,
de la sanitat concertada i de
l’educació, de les empreses públiques i del transport públic. En
total, les persones afectades superaran les 400.000.

Toxo exposa a Terrassa una allau de raons
per fer la vaga general
El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, va participar ahir, dijous, en una assemblea
de delegats i delegades de CCOO
del Vallès Occidental que va tenir
lloc a Terrassa. Unes 800 persones van omplir de gom a gom els
locals de l’Església Evangèlica
Unida, on van escoltar les raons
de pes que Toxo va explicar per
fer la vaga general el proper 29

de març. El secretari general de
CCOO d’Espanya va estar acompanyat pels secretaris generals
de CCOO de Catalunya i del Vallès
Occidental, Joan Carles Gallego i
Antonio Díaz. Toxo va deixar molt
clar que la vaga serà molt útil, i
que cal lluitar contra tots els atacs
que rep el sindicalisme de classe des de la dreta amb l’objectiu
d’afeblir-nos. Toxo va encoratjar

els assistents a explicar els aspectes negatius de la reforma
laboral en els centres de treball i
a la ciutadania en general.
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Resolució conjunta de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya

S’HO VOLEN CARREGAR TOT!
29 de març, vaga general contra la reforma laboral
i en defensa dels serveis públics
La reforma laboral aprovada pel Govern de l’Estat,
sense diàleg ni negociació amb els interlocutors socials, és una peça més de les polítiques
d’ajustos que promouen les institucions europees,
liderades pels governs d’Alemanya i França, per
satisfer les demandes dels mercats financers que
especulen amb el deute sobirà.
La Unió Europea, des de mitjan 2010, va orientar
les seves polítiques per afrontar la crisi exclusivament cap a la reducció del dèficit públic, va
renunciar a qualsevol estímul per a la reactivació
econòmica i va apostar per la reducció de la despesa social i la desregulació del mercat laboral.
En realitat, les polítiques europees no busquen la
millor sortida de la crisi sinó aprofitar-la per debilitar l’estat social i els drets dels treballadors i
treballadores.
Aquestes polítiques no han aconseguit els objectius anunciats; al contrari, ens han allunyat del
creixement, i la Unió Europea tornarà a entrar en
recessió. El resultat és eloqüent: 24,5 milions de
persones a l’atur.
La imposició d’aquestes polítiques també ha comportat greus conseqüències per a la qualitat de
la democràcia a Europa. No s’ha dubtat a forçar
canvis en les constitucions sobiranes de diversos
països, i en d’altres s’han imposat governs tecnocràtics. Tot això s’ha promogut des de les elits polítiques, tot negant la participació de la ciutadania.
Espanya n’és un bon exemple.
En el nostre país, a més, les polítiques aplicades
des del 2010 —a les quals ja vam donar resposta amb una vaga general el 29 de setembre del
2010— han suposat la degradació gradual dels
serveis públics i de les polítiques socials, cosa
que, en el marc de la crisi, serveix de coartada per
a la seva progressiva privatització i genera més injustícies i una desigualtat creixent entre la ciutadania. D’altra banda, la situació econòmica empitjora:
el consum s’ha deprimit, el crèdit continua sense
fluir malgrat els ajuts a les entitats financeres, cau
l’activitat econòmica i creix l’atur, que, entre els
joves, assoleix una taxa de gairebé el 50%.
Canvi de cicle polític
El canvi de cicle polític, iniciat en les eleccions municipals i autonòmiques de maig del 2011 i que va
culminar al novembre passat amb el triomf del PP

per majoria absoluta, ha provocat la concentració
més gran de poder institucional que mai havia tingut
cap força política des de l’inici de la democràcia. El
nou Govern, lluny de corregir les fracassades polítiques anteriors, ha optat per insistir-hi i aprofundirhi. Mai un govern no ha fet tant ni en tan poc temps
per acabar amb l’arquitectura social i laboral que
entre tots vam decidir posar en marxa després de
les primeres eleccions democràtiques del 1977 i que
va consagrar la Constitució espanyola.
Insistir en aquestes polítiques és suïcida. L’absència
d’activitat econòmica explica que l’atur segueixi
creixent a Espanya. Ja fa dos anys i mig que
el moviment sindical va proposar un pacte per a
l’ocupació, amb la participació dels poders públics,
les organitzacions sindicals i empresarials, i les forces polítiques parlamentàries. Un pacte que tingués
en compte la política fiscal, la reforma del sistema
financer, la política de rendes, el control dels preus
i la política industrial, i que combinés les mesures
de flexibilitat interna a les empreses amb d’altres de
destinades a la reactivació econòmica i al canvi de
model productiu. Ni aquest Govern ni l’anterior han
estat sensibles a aquesta proposta.

ques públiques. Per si no fos prou, el Govern
anuncia la seva voluntat d’eliminar o devaluar
drets civils molt importants, com el dret de les
dones a la interrupció de l’embaràs, el matrimoni
homosexual o els drets de la immigració. Si no ho
evitem, assistirem a la ruptura del nostre model
social de convivència i a la confirmació d’un programa d’acció política sotmès a les exigències dels
mercats financers.

Ara ens trobem amb una nova reforma laboral,
aprovada per mitjà d’un reial decret, sense negociació amb els interlocutors socials, que no respecta l’acord recent entre les organitzacions sindicals i empresarials, i que tant en la forma com
en el fons pot ser inconstitucional. Una reforma
aplaudida pels empresaris i pels fòrums internacionals, que defensen les polítiques d’ajustament.

A Catalunya, el Govern de la Generalitat està sent
còmplice del PP en el desballestament dels principis bàsics del marc català de relacions laborals i,
mitjançant retallades, està desfent el nostre model
d’estat del benestar. CIU i PP, amb una aliança
sense precedents, estan fent recaure en els treballadors i treballadores públics bona part de la
responsabilitat de l’equilibri pressupostari.

La reforma laboral del Govern que presideix Mariano Rajoy interromp el dret del treball i el substitueix
per una il·limitada arbitrarietat empresarial; facilita
i abarateix l’acomiadament; no redueix les modalitats de contractació, ans al contrari, les augmenta i les precaritza; introdueix discriminacions en
l’accés a la feina; trenca l’equilibri de la negociació
col·lectiva, i obre les portes a l’acomiadament, per
primera vegada, a les administracions públiques.

Per tot això, el Comitè Nacional de la UGT de
Catalunya i el Consell Nacional de CCOO de Catalunya, màxims òrgans de direcció d’ambdós sindicats, han decidit convocar una vaga general el
29 de març i mantenir la pressió social fins que el
Govern rectifiqui i obri una negociació per abordar
la situació que denunciem.

Però, a més, etziba un fort cop al nostre model
social, als pilars de l’estat del benestar: la sanitat,
l’educació i les polítiques socials. La constitució de
diferents plataformes socials en defensa de l’estat
del benestar i dels serveis públics són unes eines excel•lents per unir amplis col·lectius de la
ciutadania i combatre les retallades de les políti-

Fem una crida als treballadors i treballadores de
la producció, dels serveis i de les administracions públiques perquè participin en aquesta vaga.
Igualment, ens adrecem a la resta de la ciutadania
perquè hi doni suport i es manifesti contra aquestes mesures, que, si es porten a terme, acabaran amb els drets històrics que tant ens ha costat
conquerir.
Barcelona, 13 de març de 2012

