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Centenars de milers de treballadors clamen contra les
retallades en la gran marxa del 15S a Madrid
Una autèntica riuada de gent, de treballadors i treballadores es van aplegar
a Madrid, centenars de milers segons els organitzadors, el passat dissabte
15 de setembre per protestar contra les brutals retallades socials i laborals
del Govern central i dels autonòmics, i les seves polítiques d’austeritat que
només estan portant atur, pobresa i patiment a bona part de la ciutadania.
Des de Catalunya van sortir al voltant de 200 autocars que van traslladar unes
12.000 persones. La delegació catalana va formar part d’una columna que
es va manifestar pel carrer Goya fins a la Plaça de Colon on va tenir lloc una
immensa concentració. Els secretaris generals de CCOO i UGT van alertar que
la mobilització no s’acaba el dia 15, van reclamar un referèndum perquè la
ciutadania s’expressi i van anunciar que, si el Govern de Rajoy no canvia les
seves polítiques, podria arribar en breu la convocatòria d’una vaga general.
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CCOO mostra reserves al projecte
Barcelona World
CCOO de Catalunya ha mostrat la seva satisfacció
perquè la decisió de no fer Eurovegas a Catalunya
significa la preservació del parc agrari del Llobregat i ha demanat a la Generalitat que es faci un
pla de desenvolupament d’aquest espai de gran
interès agrícola. En relació amb el projecte Barcelona World, CCOO ha expressat les seves reserves
a causa dels antecedents de l’empresa promotora, lligada a la bombolla immobiliària i, per tant,
demana que hi hagi informació i transparència
en tot aquest procés. CCOO de Catalunya vetllarà perquè l’ocupació que es pugui crear arran
d’aquest projecte respecti la normativa laboral i
sigui de qualitat. CCOO lamenta que la Generalitat
no aposti per altres projectes que vagin en la línia
d’un imprescindible canvi de model productiu a
Catalunya i hagi abandonat clarament l’aposta
per una política industrial de futur al nostre país.

El transport públic viu una jornada de
protesta el dilluns 17
Aquest dilluns ha estat una jornada de lluita dels
treballadors del transport públic, especialment a
Barcelona. La retallada de condicions laborals i
la manca de respecte per part de la direcció de
l’empresa cap els acords amb els representants
dels treballadors ha portat a les plantilles de Metro i Autobusos de Barcelona a secundar massivament una vaga de 24 hores en aquest servei,
durant la jornada del 17 de setembre. Aquesta
mobilització ha coincidit amb la dels treballadors
de RENFE i ADIF que han protestat contra la privatització del servei públic de transport per ferrocarril que pot suposar un increment de tarifes, la
prestació del servei de pitjor qualitat, el deteriorament en la seguretat i la pèrdua de llocs de treball
i de condicions laborals. De moment, els treballadors de Metro ja han anunciat una nova jornada
de vaga el proper dilluns 24 de setembre, celebració festiva de la Mercè a la ciutat comptal.

CCOO en contra de la declaració de
municipi turístic de Cabrera de Mar
Davant la proposta de sol·licitud presentada per
l’Ajuntament de Cabrera de Mar per demanar la
declaració de municipi turístic, CCOO s’hi ha posicionat clarament en contra i ha fet arribar les
seves al·legacions al consistori. CCOO entén que
una mesura d’aquest tipus afecta substancialment els treballadors i treballadores de la zona,
especialment els de Carrefour, Aki i Brico Depot,
perjudicant la conciliació entre la seva vida laboral
i la familiar. El sector del comerç es caracteritza per ser un sector molt precaritzat i seran els
mateixos treballadors actuals els que acabaran
assumint les ampliacions de jornades de treball.
CCOO no veu necessària la declaració d’aquest
municipi com a turístic, ja que la declaració es
basa únicament en els interessos econòmics
d’aquestes grans superfícies i no en una necessitat socioeconòmica de la població.

CCOO reivindica la Catalunya social en la Diada
de l’11 de Setembre
CCOO de Catalunya ha
participat activament en
els actes de la Diada Nacional. Enguany ho ha fet
juntament amb la Plataforma Prou Retallades, amb la
qual va realitzar 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 les polítiques
de retallades socials que està

duent a terme el Govern de la
Generalitat. La consigna de la
pancarta era clara: “#jovulldecidir, x la Catalunya social”.
Així mateix, Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO
de Catalunya, va encapçalar la

delegació del sindicat que
també va participar amb
altres organitzacions en
la multitudinària i històrica manifestació ciutadana
convocada a Barcelona, a
la tarda, i que va aplegar un
milió i mig de persones segons l’Assemblea Nacional Catalana, entitat convocant de la
manifestació. El sindicat també
va ser present en un gran nombre d’actes i celebracions que
van tenir lloc durant la jornada
arreu de Catalunya.

CCOO de Catalunya lamenta la mort
del company Manolo Martín Liñán
CCOO de Catalunya lamenta
profundament la pèrdua del
company Manolo Martín Liñán,
que ens va deixar el 5 de setembre, a l’edat de 60 anys. La seva
mort ha estat una gran pèrdua
personal i sindical per a la nostra organització, a la qual estava
vinculat i participava activament
des de l’inici, quan treballava a
Segad (que posteriorment va
esdevenir IAR Ibérica).
Va iniciar la seva col·laboració

activa amb el sindicat a la Unió
del Vallès Occidental, comarca
on també va exercir de regidor
i tinent d’alcalde de la ciutat
de Sabadell. A partir de l’any
2000 es va incorporar a la direcció de la llavors denominada
Federació Minerometal·lúrgica,
en la qual va ocupar les responsabilitats d’Organització,
Recursos i Finances i també va
col·laborar amb diversos sindicats comarcals de la Federació

d’Indústria donant suport a
l’assessorament i a l’atenció
sindical a les empreses.
En els últims anys, desenvolupà la seva tasca sindical a la
comarca del Maresme, fent assessorament i donant suport a
l’extensió sindical a les empreses dels sectors d’Indústria.

CCOO rebutja el pla de reestructuració per a la integració
d’UNNIM en el BBVA
BBVA ha anunciat la seva
proposta de reestructuració
d’UNNIM, entitat adquirida el
passat 27 de juliol al FROB
després de l’autorització de la
Comissió Europea. La proposta
planteja prescindir de 1.218
treballadors i treballadores, que
suposen el 40% de la plantilla
d’UNNIM, i el tancament de 332
oficines, fonamentalment mitjançant acomiadaments.

CCOO, sindicat majoritari, i la
resta de sindicats han rebutjat
de manera ferma la proposta.
Alternativament han plantejat
que la reestructuració ha de
fer-se en el marc de la prevista
integració de xarxes d’UNNIM i
BBVA, i per tant per al conjunt
de la plantilla de BBVA i UNNIM,
que a Catalunya és de 6.200
treballadors, dels quals més de
1.200, sobretot al BBVA, tenen

més de 55 anys d’edat.
Els sindicats han coincidit que
la reestructuració ha de fer-se
de forma pactada i per mitjans
no traumàtics com prejubilacions, baixes incentivades, excedències o trasllats compensats. L’adquisició d’UNNIM s’ha
fet amb el cost d’1 euro i una
aportació de fons públics, del
FROB i el FGD, de fins a 3.817
milions euros.
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Ugo Biggeri, president de la Banca Popolare Etica
“La crisi està fent que, cada vegada més,
molta gent es pregunti on té els diners i
què en fan els bancs tradicionals”
La Banca Popolare Etica depèn la firma Fiare que opera a Catalunya.
CCOO li dóna suport com a sindicat compromès amb les finances ètiques i solidàries.

La crisi està afectant també l’economia
social, que és una de les bases de la banca
ètica. Aquest fet està tenint repercussió en
el projecte?
La crisi està afectant a tothom de maneres molt
diferents. En relació amb l’economia social, la
crisi afecta en la mesura que les administracions no paguen a temps els serveis socials
que presten a les entitats, i en els casos en què
podem, Fiare dóna suport a aquestes organitzacions amb avançaments de les subvencions.
D’altra banda la crisi també posa de manifest
que els projectes d’economia social tenen un
component d’estabilitat i rigor amb les persones i el treball en la mesura que donen serveis
necessaris a grups de població més vulnerables
o, per altra banda, perquè saben adaptar-se millor posant el valor del treball per davant de tot i
adaptant-se a les diferents circumstàncies.
I en referència als particulars, la banca ètica està notant la davallada de la credibilitat
en la banca tradicional? De quina manera?
La crisi està fent que cada vegada més molta
gent es pregunti on té els diners i què en fan
els bancs tradicionals. La consciència de l’ús
dels diners ha estat desgraciadament un dels
efectes beneficiosos de la crisi, i tenim moltes
persones que han decidit fer un pas endavant
sortint de la banca tradicional i posant els seus
estalvis a Fiare - Banca Popolare Etica.
D’altra banda, Fiare a través dels seus grups locals i la tasca de sensibilització fa un tasca de
pedagogia sobre la importància dels petits gestos i el compromís de les persones en projectes
com aquest. No hem d’oblidar que és gràcies

a la suma del poder individual de cadascú com
s’aconsegueixen els grans canvis i per tant Fiare
i Banca Popolare Etica són el que són gràcies al
compromís de la ciutadania i les entitats.
L’any 2011 vam tenir un augment en la demanda de finançament i vam arribar als 27 milions
d’euros en crèdit aprovat. No obstant això,
l’estalvi ja no va créixer tant com en altres anys.
Per aquest motiu, és molt necessari que la gent
deixi de ser simpatitzant i es passi realment a
la banca ètica, fent-se’n soci i dipositant-hi els
seus estalvis.

Quina és la valoració que fa de la situació
de la banca ètica a Catalunya i Espanya.
La situació actual és molt positiva. S’ha treballat durant molts anys en sensibilització perquè
la gent cregui i vegi que els circuits econòmics
alternatius estan en marxa i funcionen. Les organitzacions sòcies juguen un paper fonamental
en el projecte Fiare i són part del nostre procés i
de cap a on ens dirigim. Actualment a Catalunya
hi ha 448 socis entre entitats i persones, amb un
volum de 769.318 euros de capital social dels
3,5 milions del conjunt de l’Estat.

La banca ètica té l’objectiu clar d’ocupar
l’espai que li pertoca en la societat i el mercat financer. Què és el que cal perquè el projecte pugui fer un salt quantitatiu en aquests
espais?
Fins l’actualitat Fiare ha estat agent de Banca
Popolare Etica, però aquest paper té les seves
limitacions quant a productes bancaris i per
aquest motiu hem decidit des de la ratificació
per part de les assemblees d’ambdues organitzacions, formar part d’una mateixa organització.
Actualment estem en un procés d’integració
complicat legalment i estem superant els diferents passos que cal donar perquè el 2013 es
puguin oferir serveis bancaris complets al conjunt de l’Estat espanyol. La segona característica d’aquest procés és la transnacionalització
de les bases socials de les dues organitzacions.
L’any vinent serem la cooperativa de crèdit de
banca ètica amb més de 40.000 persones sòcies
i més de 40 milions d’euros en capital social.
El que necessitem és que la gent confiï en què
hi ha altres maneres de fer les coses i aquesta
n’és una. Fiare és un model de banca ètica on
la transparència en l’ús dels diners, el model de
governança des de les bases socials i el procés
d’atorgament de crèdit són fonamentals alhora
d’explicar el projecte.

Vostè té un llarg recorregut en el món de les
finances ètiques. Com en valora l’evolució en
els darrers anys arreu del món i quin futur
els preveu?
Quan vam començar aquest camí a Itàlia, el
1995, hi havia altres organitzacions que des
dels anys 70 havien començat a posar en pràctica les finances ètiques, però sovint eren d’abast
minoritari. Banca Popolare Etica va néixer del
conjunt d’organitzacions que ja treballaven en
finances ètiques, per poder oferir serveis bancaris complets a les entitats i persones des d’un
enfocament respectuós i constructiu d’una societat més igualitària. Fins a dia d’avui hem tingut l’oportunitat de crear un model financer que
està al servei de l’economia de les persones, i la
crisi ha demostrat, precisament, l’allunyament
de la banca convencional dels projectes de la
gent. Aquest és l’espai on ens situem les finances ètiques i des del qual treballem per estar al
servei de la societat. El futur rau en la creació
de grans aliances entre els diferents actors que
treballem en aquest sector per ser cada cop més
majoritaris i contribuir d’aquesta manera a recuperar el paper originari de les finances.
*Aquesta entrevista ha estat realitzada a partir del conjunt
d’idees exposades durant la trobada amb periodistes que va
tenir lloc aquest mes de setembre, a Barcelona.

