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Marxa a Madrid el 15 de setembre
contra les polítiques de retallades
socials i laborals. No hi faltis!
Apunta’t al teu autocar trucant a la seu de CCOO més propera
i adquireix el bo d’ajut de 10 euros

Anem tots i totes a Madrid el dia 15 de setembre
a la gran mobilització per denunciar les polítiques
d’austeritat i les retallades socials i laborals aplicades pels governs, convocada per CCOO, UGT
i un gran nombre d’organitzacions i col·lectius
socials. Ja us podeu apuntar als autocars que
sortiran des de diferents punts de Catalunya, el
14 de setembre, a la nit (en breu informarem dels
punts de sortida), trucant als diferents telèfons de
les seus de CCOO arreu de Catalunya
http://www.ccoo.cat/aspnet/territoris.aspx.

Aquest acte es finançarà amb uns bons
d’ajut de 10 euros. Ja es coneix el format de la mobilització
del 15-S, que començarà entre les 9 h
i les 10 h del matí amb una marxa de quatre columnes formades pels diferents col·lectius
vinguts d’arreu de l’Estat. Aquestes columnes
sortiran de diferents punts de Madrid i acabaran
confluint a les 12 h en una gran concentració a la
plaça de Colón. No hi faltis!

editorial
QUÈ ENS COSTARÀ
EL RESCAT?
La Generalitat de Catalunya i altres comunitats autònomes han decidit acudir al fons
de liquiditat estatal per poder fer front als
seus compromisos de pagament. Però la
Llei d’estabilitat pressupostària, aprovada al
Parlament espanyol amb els vots de PP i CiU,
estableix que tenen prioritat de pagament els
deutes financers per davant de les polítiques
socials i els serveis públics. Això vol dir que
les conseqüències del rescat seran més retallades de serveis i prestacions públiques.

Per això reclamem unes altres de polítiques a
Catalunya i a Espanya que canviïn l’austeritat
i les retallades de drets que només generen
injustícia i pobresa i aprofundeixen la crisi.
També demanem un nou model de finançament per a Catalunya just i equitatiu que estigui al servei de les persones i els seus drets,
amb el ple reconeixement a la seva capacitat
d’autogovern.
Hi ha diners suficients per recaptar del frau
fiscal, de les grans fortunes, de l’especulació
financera. Només fa falta que els governs
estiguin al servei de les persones i no del
poderosos. Això és el que exigirem l’11 de
setembre a Catalunya i el 15 de setembre a
Madrid.

www.ccoo.cat
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Actes i ofrenes florals de CCOO
als territoris
Cornellà de Llobregat
10 de setembre a les 10 h: concentració de delegats i delegades, desplegament d’una gran
senyera i lectura de manifest davant la façana
de la seu de la UC CCOO Baix Llobregat.
El Prat de Llobregat
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la
plaça del Mestre Estalella.
Granollers
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la
plaça 11 de Setembre.
Mataró
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a
la plaça Rafael Casanova / Av. Puig i Cadafalch.
Manresa
11 de setembre, a les 12 h, Ofrena floral amb
entitats i partits de la ciutat, a la plaça 11 de
Setembre
Lleida
10 de setembre, a les 20 h, Marxa de les Torxes
que sortirà de l’edifici del Roser.
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral conjunta amb la UGT a la Seu Vella (davant del
pont llevadís).
Tarragona
10 de setembre a les 20h: acte institucional de
la delegació territorial del Govern a Tarragona
que es farà al Monestir de Santes Creus.

CCOO reivindicarà la Catalunya social amb
la Plataforma Prou Retallades en la Diada
de l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de Catalunya participarà en els actes
de la Diada Nacional, el proper
11 de setembre. Enguany ho
farà juntament amb la Plataforma Prou Retallades, que
realitzarà la tradicional ofrena
floral al monument de Rafael
Casanova amb la reivindicació
de la Catalunya social i la petició d’una consulta popular on la
ciutadania de Catalunya pugui
expressar la seva opinió sobre

Divendres, 7 de setembre

El Seminari Salvador Seguí dedica la seva 10a
jornada al moviment cooperativista a Catalunya

11 de setembre, acte i ofrena floral organitzada
per l’Ajuntament a les 10 h, davant el monument de Rafael de Casanova i les 11.30 h, davant el monument de Salvador Allende.
Terrassa
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la
plaça de l’Onze de Setembre.
Sabadell
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral al monument a Lluís Companys al parc de Catalunya, masia de Can Rull.
Sant Boi de Llobregat
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a la
tomba de Rafael Casanova, església de Sant
Baldiri.
Vic
10 de setembre, a les 19 h, ofrena floral amb
entitats i partits polítics a Bac de Roda.
Vilanova i la Geltrú
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral al monument a Francesc Macià, a la rbla. de la Pau.

les polítiques de retallades socials que està duent a terme
el Govern de la Generalitat. La
consigna és clara: #jovulldecidir.
Si hi voleu participar, tingueu en
compte que la convocatòria de

CCOO de Catalunya és a les
9 hores, a la ronda de Sant
Pere cantonada amb la plaça
d’Urquinona de Barcelona. Joan
Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya, encapçalarà la delegació del sindicat
i també participarà, amb altres
membres de l’organització, en
la manifestació ciutadana convocada a Barcelona a les 18
hores. Trobareu el manifest a la
següent pàgina

En el marc de la Diada de Catalunya, i com ja és tradicional,
el Seminari Salvador Seguí, que
depèn de la Fundació Cipriano
García de CCOO de Catalunya,
celebrarà una jornada de debat
que enguany arriba a la seva
10a edició. En aquest cas, la
trobada està dedicada a Catalunya i el moviment cooperativista coincidint amb l’Any In-

ternacional de les Cooperatives
que se celebra aquest 2012.
L’acte tindrà lloc divendres, 7
de setembre, a partir de les 11
del matí, a les sales 11-12-13
de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 1a planta, de Barcelona). La jornada
començarà amb una ponència
sobre el moviment cooperatiu
a Catalunya a càrrec de Josep
Casanovas, vicedegà de la Facultat d’Educació, Traducció i
Ciències Humanes de la Universitat de Vic. Posteriorment,
tindrà lloc una taula rodona
dedicada a parlar sobre un
marc català per al desenvolupament del treball cooperatiu,

que comptarà amb la participació de Perfecto Alonso, president del Consell Rector de la
Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya; Xavier
López García, director general
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya;
i Jordi Gutiérrez, secretari general de TRADE de CCOO de
Catalunya.
La cloenda de l’acte anirà a
càrrec de Joan Carles Gallego,
secretari general del sindicat.
La jornada compta amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona.
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MANIFEST
DE LA DIADA NACIONAL
11 DE SETEMBRE DEL 2012

#jovulldecidir per
una Catalunya social
Aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, els integrants de la Plataforma Prou Retallades
volem manifestar:
Catalunya viu la pitjor crisi econòmica i institucional
de la seva història. La xifra de l’atur s’enfila inexorablement i la pobresa està arribant a cotes desconegudes al nostre país des de fa molt temps. Milers
de famílies desnonades, infants amb malnutrició,
estudiants que no poden pagar les matrícules a la
universitat, un sistema de salut retallat contínuament
fins a posar en perill el seu caràcter públic i universal,
un augment dels costos dels medicaments, l’energia,
els peatges, el transport, l’IVA. Tot molt més car!
Aquestes són només algunes de les nefastes conseqüències d’una política d’austeritat que rescata els
bancs abans que les persones.
Aquesta no és la Catalunya que volem! Les organitzacions socials que integrem la Plataforma Prou
Retallades aspirem a una Catalunya que, més enllà
de la identitat nacional i territorial, sigui reconeguda
i avalada arreu pel benestar en què viu la seva ciutadania. Aquesta és la nostra màxima aspiració: educació, salut i serveis socials, pilars bàsics de l’estat
de benestar, universals i de qualitat!
Volem una Catalunya rica i plena! Però rica per a tothom i no només per a uns quants! I amb les nostres
aspiracions nacionals plenament desenvolupades.
Per a nosaltres, el binomi “avenç social i avenç nacional” és inseparable!

Hem recorregut un llarg camí com a poble. Sempre
endavant, superant entrebancs i reptes, però millorant progressivament el nivell de vida de tota la ciutadania. Avui, en el segle XXI, no podem permetre
que els nens i nenes i els nois i noies del nostre país
puguin viure pitjor que nosaltres. NO ens resignem!
És per aquest motiu que creiem que en aquests moments tan greus, econòmicament i socialment, els
ciutadans i les ciutadanes hem de poder escollir. I
volem decidir! Volem decidir sobre com volem viure!
Per tot això, encoratgem la ciutadania a participar en
la campanya “Jo vull decidir per una Catalunya social” i escollir quin model econòmic i social volem per
al nostre país. Que ningú no decideixi per nosaltres!
VISCA L’11 DE SETEMBRE!
VISCA EL POBLE!
VISCA CATALUNYA!
Barcelona, setembre de 2012
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CCOO mostra en un informe la injustícia de reduir
la despesa pública minorant la protecció de les
persones en pitjor situació
La Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya va
presentar un informe, el mes
d’agost, que mostrava l’impacte
de les reformes impulsades pel
Govern en relació amb la protecció per atur i amb l’atenció
a la dependència a Catalunya.
Unes reformes destinades a
reduir la despesa i que no fan
una altra cosa que precaritzar,
encara més, la ja lamentable
situació de moltes persones i
famílies d’aquest país.

De l’informe, se n’extreuen algunes dades contundents. En
els darrers dos anys, el nombre de persones aturades ha

crescut a Catalunya en 56.000,
mentre que hi ha quasi 35.000
persones menys sense cap tipus de protecció per atur. 1 de
cada 3 persones sense feina no
tenen protecció per atur, creix el
nombre de llars sense ingressos, ja són més de 200.000, i
amb tots els seus membres
actius a l’atur (236.500 llars
el maig de 2012), el que reflecteix la situació extrema en
la qual es troben moltes famílies. La reducció de la prestació
contributiva per atur produeix
una pèrdua econòmica molt
important; així, una persona
amb una prestació mitjana pot
perdre un total de 2.677 euros
anuals. L’Estat actua també
sobre els subsidis d’atur amb
un estalvi de 1.500 milions
d’euros, però això té uns efectes devastadors en moltes persones, ja que els afectats no
disposen de rendes superiors
a 426 euros mensuals, en alguns casos tenen càrregues

familiars i molts tenen més de
45 anys i poques possibilitats
de retorn al mercat de treball.
Es modifiquen les condicions
de la renda activa d’inserció,
que en provoquen la pràctica
desaparició, i això s’afegeix a
l’enduriment d’accés a la renda
mínima d’inserció, el que provoca deixar moltes persones
sense cobertura. Finalment, en
relació amb l’atenció a la dependència, es trasllada el cost
al ciutadà buscant un estalvi
per a l’Estat de 1.390 milions
d’euros. L’edat i la gravetat
de la situació de les persones
afectades fa que, per exemple,
l’endarreriment en tres anys i
mig del dret a l’atenció moderada suposi, a la pràctica, que
moltes persones no podran accedir a les prestacions perquè
hauran mort abans.
CCOO considera que aquestes
retallades suposen la major
agressió a la democràcia, a les
persones i als seus drets.

Les noves limitacions
per accedir als 400 €
tornen a perjudicar els
joves
A finals d’agost, el Govern va anunciar
canvis en el Pla prepara i decidia augmentar l’ajuda de 400 euros fins a 450 en els
casos de persones amb càrregues familiars, però hi limitaven l’accés a persones
amb un coixí familiar. Aquesta mesura representa, segons Acció Jove de CCOO, una
nova bufetada al ja trepitjat col·lectiu de
persones joves.
Des d’Acció Jove es pregunta a quin coixí
familiar es refereixen amb un 22% d’atur
de la població en general i un 51% entre
els menors de 25 anys, a més de sous
baixíssims, elevada temporalitat, supressió de gran part de les ja escasses ajudes
al col·lectiu (com la renda d’emancipació),
l’augment de les taxes universitàries i de la
formació professional, etc.
Els joves de CCOO reclamen la reforma
del Pla prepara, que aquesta signifiqui
l’increment de les ajudes fins a 532,5
euros, el manteniment del nombre de beneficiaris i que es consideri una prestació
estable, ja que ara només es pot cobrar
durant sis mesos i una sola vegada.

CCOO ha lliurat 120.000 signatures, 40.000 a Catalunya, per
impulsar la ILP de la dació en pagament i el lloguer social
CCOO està impulsant, juntament
amb d’altres organitzacions, entitats i plataformes, una iniciativa
legislativa popular per a la dació
en pagament, la paralització dels
desnonaments i el lloguer social.
CCOO va iniciar la campanya de
recollida de signatures el passat
mes de maig. Durant aquests
tres mesos, CCOO ha recollit
40.000 signatures a Catalunya i
120.000 signatures al conjunt de
l’Estat, que han estat lliurades a

les oficines provincials del Cens
Electoral. Durant els propers
mesos CCOO continuarà amb la
campanya de recollida de signatures i té previst fer un nou lliurament a finals d’aquest mes de
setembre. CCOO esperem poder
lliurar més de 300.000 signatures a finals del mes d’octubre,
quan finalitza el termini per a la
recollida de signatures.
Perquè la iniciativa legislativa
popular es tramiti a les Corts

s’han d’assolir, com a mínim,
500.000 signatures. CCOO espera reunir, juntament amb la resta
d’entitats i organitzacions socials, un nombre de signatures
molt superior i arribar a un milió
de signatures, perquè aquesta
proposició de llei es pugui tramitar a partir del mes de novembre. CCOO estima que, durant
aquest any 2012, s’arribarà a
les 200.000 execucions hipotecàries a Espanya.
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CCOO confirma la pèrdua de llocs de treball
a l’ensenyament
Amb els nomenaments que ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat els dies 30 i 31
d’agost, CCOO confirma la greu situació que pateix l’ensenyament públic, així com la important pèrdua
de llocs de treball, que s’afegeix a la que des de fa dos cursos s’està produint.
La situació és molt greu i preocupant, ja que s’han nomenat només 199 docents que ocuparan una
vacant i que formaran part de la plantilla estructural dels centres educatius.
La resta de nomenaments (1.961) cobriran les reduccions de jornada generades en els centres, per
tant no formen part de la plantilla estructural i són contractacions en precari de 0,5, 0,83 i 0,92 que
complementen la jornada del titular.
Comença el curs amb 2.757 docents menys
Tot i que s’escolaritzen 15.000 alumnes més dins del sistema públic, seran assumits per 2.757 professors menys: 1.257 docents que no han estat nomenats enguany i 1.500 que s’han jubilat.
Amb l’augment de l’alumnat, la retallada de plantilles un any més, l’increment de ràtios, la no cobertura
de substitucions, la contractació en precari de milers de docents i l’increment de la jornada lectiva, el
Departament s’allunya de l’objectiu del Govern de reduir el fracàs escolar i fa pagar, als treballadors i
treballadores de l’ensenyament públic, la crisi.
CCOO, davant d’aquesta greu situació, organitzarà i mobilitzarà el professorat per reivindicar que a
l’ensenyament públic no sobra cap docent. La retallada acumulada fa inviable el manteniment d’una
educació pública de qualitat a Catalunya i cal denunciar-ho com l’agressió més punyent a les condicions laborals i salarials de totes les persones que treballen a l’escola pública.

ESTADÍSTICA DE NOMENAMENTS DEL 30 i EL 31 D’AGOST
Persones nomenades amb un contracte anual

199

Persones nomenades com a substitutes
(contractades per completar la jornada del titular)*
1.961
		
		
Total

0,92 de jornada --- 103 persones
0,83 de jornada --- 216 persones
0,50 de jornada --- 1.642 persones

2.160

*Són contractes que complementen la jornada del titular quan gaudeix d’una reducció de jornada per tenir cura de fills i altres
causes particulars... i, per tant, no es poden considerar increment de plantilla.

COMPARACIÓ DE NOMENAMENTS de l’estiu del 2011 amb l’estiu del 2012
Contractacions anuals (plantilla de centres)

Total

Estiu 2011

5.839

Estiu 2012 (juliol 2012 + finals d’agost 2012)

4.582

Variació

-1.257

Mor Manel Ainsa, sindicalista de CCOO
a Girona
El passat 30 d’agost va morir el nostre company Manel Ainsa als 61 anys d’edat. En Manel, sindicalista veterà i home de fortes conviccions polítiques i socials, va ser secretari
d’Organització del sindicat a Girona entre els anys 1996 i 2004. Actualment exercia tasques
d’assessorament laboral.

CCOO lamenta la mort del
filòsof Paco Fernández Buey
CCOO lamenta la mort del filòsof i
catedràtic d’ètica i filosofia política
de la Universitat Pompeu Fabra,
Paco Fernández Buey, que va tenir
lloc el passat dissabte 25 d’agost
a Barcelona, als 69 anys d’edat.
Fernández Buey, nascut a Palència l’any 1943, va fundar el Sindicat d’Ensenyament
de CCOO de Catalunya juntament amb Manuel Sacristán, i ha estat un dels intel·lectuals referents de
l’esquerra alternativa del nostre país en els darrers
40 anys.
Sobre Paco Fernández Buey, en la seva memòria
Sobre la mort de Paco Fernández Buey s’ha publicat a la premsa i a la xarxa nombrosa informació
de la seva trajectòria professional i ideològica. Per
aquesta raó, no volem reiterar aquí tot allò que ja
s’ha dit: els seus anys de militància estudiantil i política durant la dictadura del general Franco, la seva
lluita per la democràcia ciutadana, la seva docència universitària, la seva producció intel·lectual, la
seva intervenció en el debat públic, els seus sòlids
i permanents vincles amb els moviments socials
del nostre país i els de fora, sobretot amb els llatinoamericans. La nostra intenció és la de fer el
nostre particular homenatge i reconeixement públic
a un “intel·lectual compromès”, aquesta figura desapareguda, per alguns, diuen, que ben desapareguda i per altres emmudida quan no tapada pel soroll
mediàtic en què vivim.
Avui, i des de fa temps, sembla l’hora de l’”intel·lectual
cínic”, i Paco Fernández Buey mai no ho va ser. Va
ser un ciutadà compromès amb la justícia social,
amb la defensa dels més febles, amb la llibertat
com a bé comú, que va mostrar sempre una actitud
insubornable davant del poder. No s’equivocava en
els termes, oposant acord i conflicte, perquè sabia
que del conflicte social sorgeix la fèrtil imaginació de
l’acord entre iguals. Sense igualtat, difícilment, les
societats poden projectar un futur de convivència i
pau, ni poden oferir raons convincents per construirlo. I aquest és un dels motius d’estar i de ser del
sindicalisme, al qual Paco va estar al llarg dels anys
vinculat de múltiples maneres.
Entre els seus últims treballs publicats, hi trobem
Utopies i il·lusions naturals, un recorregut a través
de les utopies de diferents pensadors, la lectura
dels quals advertia seriosament sobre les debilitats,
si es vol paradoxals, que representa la permanent
“dictadura del present”. La utopia no només trenca amb els tòpics arrelats a la societat, sinó que
pot ajudar a sortir del sord malestar i l’estès “sentit
comú” de la “servitud voluntària”. Els moviments
socials, històricament, s’han teixit com a xarxes
de llibertat i ho seguiran fent. Ho deia el poeta, ho
sabem, però volem dir del filòsof que tenia a les venes gotes de sang jacobina, però el seu pensament
brollava de font serena i, més que un home en voga,
que sap la seva doctrina, ha estat, en el bon sentit
de la paraula, bo.
Javier Tébar
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CCOO mostra com el jovent està sent expulsat del
nostre mercat de treball
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya ha presentat un informe sobre la situació dels joves en
el mercat laboral de Catalunya. D’aquest informe,
se n’extreuen algunes conclusions que demostren que les reformes efectuades en els darrers
anys només han servit per destruir ocupació
i allunyar els joves del mercat de treball i de la
possibilitat d’emancipar-se.
Segons l’estudi, la població activa a Catalunya ha
patit un descens molt gran aquest 2012, que ens
situa en valors molt pròxims als de l’any 2007.
Entre els menors de 25 anys, veiem que no ha
parat de decréixer i han perdut des del 2007 un
total de 97.700 joves actius o amb possibilitat de
treballar. En termes d’edat, les persones menors
de 25 anys són 13,76 punts per sota de la taxa
d’activitat general i estan ampliant diferencial. Si
a l’inici de la crisi, al 2007, eren 4,25 punts per
sota, en 5 anys la diferència s’ha ampliat 9,51
punts fins a arribar a 13,76 punts, i també hi ha
desigualtats de gènere. Les noies tenen una taxa
d’activitat força inferior a la dels nois.
Taxa d’ocupació molt baixa
Els joves menors de 25 anys representen tan
sols el 5% de la població ocupada, i en un període de 6 anys, han patit un descens del 42%.
És el col·lectiu més castigat per l’actual mercat
de treball, ja que presenta els valors més baixos
en matèria d’ocupació amb una taxa del 23,4%
entre els menors de 25. En 6 anys no ha parat de
caure en picat, i no sembla haver tocat fons.
El col·lectiu que més està patint la xacra de l’atur
és el de les persones joves, que segueix creixent
i incrementant la diferència amb el general. Si la
taxa general és d’un 21,95%, els joves menors
de 25 anys superen en més del doble la mitjana
general, i arriben fins a un 51,59%; i és el tram
de 16 a 19 anys el que registra la xifra més elevada amb un 72,91% d’atur.
La construcció i la indústria, que havien estat
els sectors més afectats per la crisi en un primer moment, actualment generen un 8% i un
6% d’aturats respectivament. El sector que genera més aturats és el dels serveis, amb un 29%.
Els aturats que busquen la seva primera feina o
han perdut la seva feina fa més d’un any són els
que més creixen i els que tenen un percentatge

més elevat d’atur, amb un
52%. A causa de la destrucció d’ocupació, any rere any,
augmenta el volum de persones que fa més d’un any que
són a l’atur.
La mitjana salarial estatal
la trobem en els 22.790 €
anuals, és a dir, 1.899 €
bruts al mes. El factor edat
és molt important i ser jove
representa cobrar molt per
sota del salari mitjà. Els menors de 30 anys perceben de
mitjana 9.000 € menys que
la mitjana general. En totes
les franges d’edat, ser dona
suposa un salari permanentment inferior al dels
seus companys homes.
Si mirem el salari en funció dels estudis cursats
veiem que el salt quantitatiu es dóna a partir dels
diplomats i com l’educació secundària s’equipara
amb la FP de grau superior. Independentment del
estudis, els factors més determinants en termes
salarials són l’edat i el gènere. En relació amb la
contractació, si observem el mes de juliol, veiem

que el 91% de la contractació total fou temporal,
el 92% en el cas dels menors de 30 anys.
L’informe també inclou un seguit de propostes encaminades a fer un gir indispensable
de 180 graus en la orientació de les polítiques
d’ocupació. El Govern català ha reduït un 54%
els pressupostos destinats a polítiques actives,
fet gravíssim tenint en compte els percentatges
sagnants d’atur que tenim a dia d’avui.

Uns 25.000 treballadors dels sectors agroalimentaris
de Catalunya tenen els seus convenis bloquejats
Les federacions dels sectors agroalimentaris de CCOO i UGT
s’han reunit durant el mes d’agost per abordar la difícil situació
per la qual estan passant aquests sectors a Catalunya quant
a matèria de negociació col·lectiva. En aquest sentit, s’estan
organitzant tot tipus de mobilitzacions per a aquest mes de setembre. Les direccions de les dues federacions han analitzat una
situació que afecta més de 25.000 treballadors, els quals, a dia
d’avui, encara es troben sense l’actualització del seu conveni.
Estem parlant de convenis com l’agropecuari, el de preparats
alimentaris i dietètics, el de vins escumosos i cava, el de xocolates, bombons i caramels, el de
masses congelades, el de cafè o el de fruita seca. En tots, la posició que la patronal està mantenint és completament passiva i de menyspreu a la part social per intentar arribar no solament a
acords, sinó per iniciar la negociació en molts casos.

