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HI HA MOLTES RAONS PER FER
VAGA GENERAL EL 14 DE NOVEMBRE
La Confederació Europea de Sindicats convoca una jornada de lluita, solidaritat i mobilització a tot Europa per dir NO a les polítiques de retallades i austeritat marcades per
la Comissió Europea, el BCE i l’FMI de manera gens democràtica, i reclamar un canvi de
polítiques a Catalunya, Espanya i Europa. Aquesta és una vaga general laboral, però també
social i de consum amb el suport de la Plataforma Prou Retallades, formada per més de
200 entitats socials.

14 RAONS PER FER VAGA GENERAL EL #14N
1. Atur desbocat: 900.000 persones sense feina a Catalunya i 100.000 llars sense cap
ingrés.
2. Nivell de pobresa alarmant: el 30% de la població catalana està en risc de pobresa o
exclusió social.
3. Augment de la pobresa entre els que tenen feina. Es retallen salaris i condicions
laborals i augmenta la precarietat de treballadores i treballadors públics i privats.
4. La reforma laboral del PP trenca les regles de joc en les relacions laborals: acomiadaments fàcils i barats, convenis bloquejats i prolongacions de jornades.
5. El jovent no té futur a Catalunya. El 53% de joves estan sense feina i més de 10.000
han emigrat a l’estranger.
6. Menys recursos per a investigació: a les persones investigadores se les obliga a
emigrar i es prescindeix de la generació millor preparada.
7. Més retallades en educació: 6.000 llocs de treball menys i 20.000 alumnes més,
augment de taxes a la universitat i a l’FP, menys beques menjador i menys pressupost
per a escoles bressol.
8. Sanitat més cara i en pitjors condicions: l’euro per recepta a Catalunya, el re-copagament sanitari i l’augment del 45% de les llistes d’espera.
9. Criminalització de les persones que reben prestacions o subsidis: retallada i enduriment de l’accés a la prestació d’atur i la renda mínima d’inserció.
10. El rescat només agreujarà aquesta situació a la qual ens ha portat la política
d’austeritat: més atur, retallada de pensions, retallada de prestacions d’atur, més
pobresa, més interessos per pagar als especuladors.
11. Més desigualtats fiscals: s’apuja l’IVA i els preus dels serveis bàsics i es castiga el
treball autònom, mentre s’amnistien els defraudadors i no es fan pagar impostos als
especuladors financers.
12. Milers de persones que perden l’habitatge i els estalvis mentre es donen diners al
sistema financer sense que paguin els responsables.
13. S’ofega la cultura amb més retallades i es mercantilitza la creativitat.
14. Es reprimeix la protesta i es posen en perill les llibertats democràtiques.

MANIFESTACIONS A CATALUNYA
EL 14-N

BARCELONA: 18 hores.
Plaça de Catalunya.
GIRONA: 18 hores. Rellotge del passeig de la Devesa.
IGUALADA: 17.30 hores.
Mercat de la Masuca.
EL VENDRELL: 12 hores.
Carrer Dr. Robert
LLEIDA: 17.30 hores.
Plaça de Ricard Viñes.
MANRESA: 11.30h. Plaça
de l’Onze de Setembre.
REUS: 12 hores (Concentració). Plaça Mercadal
TARRAGONA: 18 hores.
Plaça de la Font (Ajuntament).
TORTOSA: 18 hores.
Plaça Carrilet.
VIC: 12 hores. Estació de
Renfe.
VILANOVA I LA GELTRÚ:
17 hores. Plaça de la Vila.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS:
17 hores. Plaça de la Vila.

www.ccoo.cat
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Els treballadors de TV3 fan vaga
El 90% de la plantilla de Televisió de Catalunya ha seguit la vaga convocada contra
l’externalització de serveis, la privatització i
qualsevol pla que impliqui acomiadar personal.
L’aturada ha estat parcial i ha afectat l’emissió
del programa “Els matins” i la del canal 3/24.
A més, uns 400 treballadors i treballadores
s’han desplaçat fins a la seu de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per
mostrar el seu rebuig a la reestructuració i per
presentar les propostes per mantenir els llocs
de treball i el model d’empresa. Si no es presenta un pla de futur, continuaran amb les mobilitzacions fins al mes de gener.

S’amplia el termini de recollida de
signatures per la dació en pagament
El termini de recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular (ILP) per la dació en
pagament s’ha ampliat tres mesos i es podran
entregar les firmes recollides fins al 25 de gener del 2013.
Des del passat mes d’abril i fins avui s’han
registrat més de 360.000 suports. S’espera
que a finals de mes ja es tinguin les 500.000
signatures necessàries per fer que la proposta tiri endavant i que al gener s’hagi arribat al
milió per fer possible que entregant l’habitatge
a l’entitat bancària es cancel·li la hipoteca i
s’eviti així que nombroses famílies es quedin
al carrer i hagin de continuar pagant el deute
pendent.

Primera pedra de la desena promoció
d’habitatges a Barcelona
La cooperativa de CCOO, Habitatge Entorn, inicia
les obres de 44 habitatges de protecció oficial
al carrer Perú, 190, de Barcelona. Es tracta de
la desena promoció a la ciutat, i els habitatges
tenen una superfície mitjana de 78,96 m2, amb
tres dormitoris, plaça d’aparcament i traster.
L’acte de la primera pedra s’ha fet el dijous 25
d’octubre amb presència de Joan Carles Gallego, secretari general del sindicat, i d’Eduard
Freixedes, regidor del Districte de Sant Martí de
l’Ajuntament de Barcelona.
El preu mitjà previst dels pisos és de 172.477,00
€ (28.697.758 ptes.), menys que el preu del mòdul oficial vigent. Fins ara, i des del 1993, Habitatge Entorn ha lliurat les claus de 5.505 habitatges, i en té 142 en construcció i 579 en promoció
arreu de Catalunya.

En el marc de la vaga general, CCOO i UGT
convoquen una assemblea de delegats i
delegades el 8 de novembre
En el marc dels actes organitzats al voltant de la vaga
general del 14-N, CCOO i UGT
han convocat una assemblea
de delegats i delegades a
escala de tot Catalunya que
tindrà lloc el proper 8 de novembre, a partir de les 11
hores, al pavelló de la Vall
d’Hebron de Barcelona. L’acte

comptarà amb les intervencions d’Ignacio Fernández
Toxo i Joan Carles Gallego per
part de CCOO, i de Cándido
Méndez i Josep Maria Àlvarez
per part de la UGT. Les intervencions se centraran en les
moltes raons que hi ha per fer
la vaga general i en la importància que tenen els delegats

i delegades a les empreses
per explicar els motius de la
convocatòria als seus companys i companyes de feina.
Si ets delegat o delegada del
sindicat, no hi pots faltar. Per
arribar al pavelló de la Vall
d’Hebron tens les parades de
metro Vall d’Hebron (L3 i L5) i
Montbau (L3).

La comunitat educativa torna a omplir els
carrers de Barcelona contra les retallades a
l’ensenyament públic
Mestres, pares i estudiants van
omplir novament els carrers de
Barcelona, el passat dissabte
27 d’octubre, en una manifestació de la comunitat educativa
contra les retallades que afecten l’ensenyament públic. Unes
50.000 persones segons els
organitzadors, moltes d’elles
amb samarretes grogues, símbol de protesta de la comunitat
educativa, van protestar contra
la no-substitució de les baixes
del professorat, la disminució de les beques menjador i
el transport escolar, les taxes

imposades a la formació professional, l’augment del cost
de les matrícules universitàries, l’augment del nombre
d’alumnes per aula a causa de
la caiguda dràstica del nombre de docents, etc. La marxa
convocada pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa
(MUCE) va començar a la plaça
d’Urquinaona i va finalitzar a la
plaça de Sant Jaume, davant
del Palau de la Generalitat. El
secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego, va participar en la mobilit-

zació que serveix per escalfar
motors per a la vaga general
del proper 14 de novembre.

La Plataforma pel dret a la salut convoca una
manifestació per al diumenge 11 de novembre
CCOO de Catalunya dóna ple suport
a la convocatòria de manifestació, el
proper 11 de novembre, de la Plataforma pel Dret a la Salut. La mobilització
tindrà com a eix central la protesta
contra les retallades en la sanitat pública catalana, així com els copagaments
de medicaments i serveis que s’han imposat a Catalunya i que afecten especialment les rendes més

febles. La manifestació començarà a
les 11.30 hores a la plaça de Catalunya cantonada Fontanella i anirà
fins a la plaça de Sant Jaume. No és
casualitat que aquesta mobilització es
faci dies abans de la vaga general, ja
que les retallades a la sanitat pública
són algunes de les moltes raons que hi ha per secundar la gran mobilització del 14-N.
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L’enquesta de població activa del tercer
trimestre del 2012 deixa l’alarmant xifra de
840.000 aturats a Catalunya

ICV-EUiA i EL PSC
es reuneixen amb la
direcció de CCOO

Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre del 2012 indiquen que el
nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 2,3% respecte al trimestre anterior,
és a dir, hi ha 18.800 aturats i aturades més, i deixen un total de 840.400 persones sense feina. La
taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 22,6%, 0,6 punts percentuals més que
el trimestre anterior. Cal dir que els homes han reduït l’atur en 300 efectius i un 0,1%, mentre que les
dones han augmentat en 19.200 dones aturades i un 5,3%. Respecte de fa un any, l’atur ha augmentat en 98.400 persones, el que representa un increment del 13,3%. Això es tradueix en 38.800 homes
i 59.600 dones aturades més. La taxa d’atur, respecte a fa un any, s’ha incrementat en 3,1 punts
percentuals. Un cop més, la situació del nostre mercat de treball continua sense indicis de millora.
Població ocupada
Pel que fa a les dades de població ocupada, podem dir que aquest tercer trimestre del 2012 es redueix
l’ocupació en 36.300 persones respecte al trimestre anterior. En termes interanuals, l’ocupació ha
caigut, de manera accentuada, en 192.100 persones, caiguda que suposa un 6,2% menys. L’anàlisi
per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb un 23,7% el tercer
trimestre de l’any, seguida de Barcelona (23,1%) i Girona (21,9%). Lleida, la darrera demarcació, a
molta distància de la resta de províncies, se situa en un 15,1%.
Si ens fixem en la contractació a Espanya, en el tercer trimestre del 2012, el nombre de persones
assalariades amb contracte indefinit es redueix en 179.400 persones, mentre que el nombre de
persones amb contracte temporal ho fa en 15.300 cosa que situa la taxa de temporalitat en el 24%.
Aquesta tendència, després de vuit mesos amb la nova reforma laboral en vigor, constata que aquesta
no serveix per crear ocupació ni per reduir l’atur.
Fractura social
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya denuncia que les reformes laborals estan agreujant
la situació de crisi i recessió econòmica i provoquen més atur. CCOO alerta sobre el risc de fractura
social que pot produir-se per la manca d’ingressos econòmics de les persones aturades per la prolongació de la situació d’atur, amb la pèrdua de protecció econòmica, cosa que comporta l’enduriment de
les condicions d’accés i manteniment a prestacions i subsidis per atur; la incertesa sobre la pròrroga
de l’ajut PREPARA o la recuperació de l’atur consumit durant un ERO de suspensió o reducció que
esdevé definitiu, i l’increment de preus com a conseqüència d’una fiscalitat injusta que apuja l’IVA a
tothom i segueix tolerant el frau i el lucre de les activitats especulatives.
CCOO exigeix que es garanteixi la supervivència de qui no té feina ni ingressos mitjançant la implementació de la renda garantida de ciutadania (RGC) i que la renda mínima d’inserció (RMI) torni a
recuperar la seva essència de ser el darrer recurs econòmic per fer front a les necessitats vitals.

Una delegació d’ICV-EUiA s’ha reunit recentment amb una representació de la direcció
de CCOO de Catalunya amb l’objectiu de
presentar-li els elements centrals del programa electoral d’aquesta coalició política
davant els comicis que tindran lloc a Catalunya el proper 25 de novembre. El candidat Joan Herrera, que va estar acompanyat
per Dolors Camats, Laura Massana, Joan
Josep Nuet i Lorena Vicioso, va destacar el
seu compromís amb la defensa dels drets
laborals i socials i va donar un suport total
a la vaga general convocada el 14-N. Joan
Carles Gallego va encapçalar la delegació
de CCOO i va recordar quins eren els responsables de les polítiques que estaven
portant atur i pobresa a la ciutadania de
Catalunya.
Aquesta tarda serà el torn del PSC amb el
seu candidat, Pere Navarro, formació política que també ha anunciat el seu suport a
la convocatòria de vaga general. A partir de
les 16 hores, Navarro presentarà al sindicat
els elements centrals del seu programa.

