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Un finançament just per a una societat cohesionada
Enguany celebrem l’Onze de
Setembre en un moment important
per a la societat catalana dels propers anys. La confluència de la crisi
econòmica amb el procés de desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i les negociacions del
nou model de finançament fan que
els propers mesos siguin una etapa
transcendent per al nostre país. Per a
CCOO de Catalunya aquests reptes
han de ser aprofitats com a oportunitats per assolir una societat més
cohesionada.
Catalunya pateix, com Espanya i
altres països, la confluència de tres
impactes econòmics de primer ordre:
la davallada immobiliària, la crisi
financera internacional i la pujada
dels preus del petroli i d’altres primeres matèries. A més, estem assistint a
l’esgotament d’un model econòmic
amb peus de fang, construït sobre els
diners fàcils i l’endeutament de les
famílies, l’especulació immobiliària i
un teixit empresarial que ha usat la
precarietat, la desregulació i els baixos salaris com a factors competitius.
Les conseqüències ja comencen a
fer-se molt presents, en forma de
reducció de les inversions, dificultats
financeres de les famílies i les
empreses, reducció del consum
intern i de les exportacions. Aquests
factors comencen a passar factura en
termes d’ocupació. I són les persones
amb un estatut jurídic de treballadors
autònoms dependents els que tenen
contracte temporal i les persones
immigrants les que ja estan pagant,
en primera instància, els costos de la
crisi econòmica.
Ara és el moment que els poders
públics utilitzin les seves capacitats,
competències i recursos per fer front
a aquesta situació. Aquest és un dels
moments en què la política ha de
demostrar la seva raó de ser. Cal exigir als governs que utilitzin el marge

de maniobra que ofereix un deute
públic baix en termes comparatius
per dedicar el màxim de recursos a
donar suport al teixit empresarial
innovat i donar cobertura social a les
persones que perden la feina. Exigim
un ús eficient dels recursos públics i
que no s’utilitzin per salvar els especuladors. I som conscients que per
encarar aquests reptes es requereix
una política fiscal forta i progressiva,
que posi punt i final a les ajudes i
xecs fiscals indiscriminats, que no
continuï en la senda de desfiscalització que suposa la desaparició de l’impost de patrimoni.
Catalunya necessita un nou model de
finançament autonòmic que trenqui
amb la injusta i ineficient distribució
de recursos actual. CCOO hem fet nostra aquesta reivindicació, de la mateixa manera que donem suport a la solidaritat en la distribució dels recursos,
a partir d’una justa combinació dels
criteris de necessitat i d’esforç fiscal
de la ciutadania. Aquesta no pot ser
només una reivindicació del Govern
català o d’un sector de la societat
catalana, perquè del nou model de
finançament en depenen els recursos
necessaris per fer front a les necessitats socials, especialment en un
moment de crisi econòmica.
CCOO vol que aquest Onze de
Setembre serveixi per unir esforços
en aquesta direcció i als treballadors
i treballadores catalans i al conjunt de
la societat demanem el seu compromís amb aquests objectius socials i
nacionals:
Que els poders públics posin en
marxa mesures, especialment en el
terreny de les polítiques d’ocupació i
social per garantir que l’impacte de la
crisi no generi més desigualtat social.
Que Catalunya disposi, a partir de l’1
de gener del 2009, d’un nou model

de finançament que garanteixi la
suficiència de recursos per les administracions catalanes i, alhora, respongui a criteris de solidaritat que
combinin les necessitats i l’esforç fiscal de cada comunitat.
Que la futura Llei d’educació que s’ha
de discutir al Parlament garanteixi un
servei públic educatiu que trenqui
amb la doble xarxa educativa, que
garanteixi la gratuïtat real de l’ensenyament obligatori i que estableixi les
regles del joc per evitar que ningú no
pugui segregar els alumnes per les
seves condicions econòmiques, el
seu origen o la seva capacitat.
Que Catalunya, de la mateixa manera
que va fer amb la lluita per la pau,
actuï de manera decidida a favor del
treball digne i participi en la primera
jornada de mobilització mundial que
ha convocat, el 7 d’octubre, la
Confederació Sindical Internacional, i
que a Catalunya hi donem suport
CCOO, UGT i USOC.
Que, per garantir al màxim la cohesió
social i la defensa del model social
europeu, ens manifestem contra les
propostes de directives europees del
temps de treball (65 hores) i de retorn
dels treballadors immigrants (de la
vergonya). I treballem perquè el 13%
de la població, les persones immigrants extracomunitàries, puguin
accedir al més aviat possible al dret
de vot, consubstancial a la condició
de ciutadania.
CCOO, ressaltant aquestes reivindicacions davant de l’Onze de Setembre,
vol posar de manifest el seu compromís renovat amb un país, Catalunya,
que ha de fer de la llengua, la cultura
i la història compartida, la millora de
l’autogovern i una ciutadania social
que garanteixi l’accés universal als
drets socials bàsics, la senya d’identitat de Catalunya al segle XXI.

Tradicional ofrena
floral al monument de
Rafael de Casanova
El proper dijous, Diada Nacional
de l’Onze de Setembre, una delegació de CCOO de Catalunya,
encapçalada pel seu secretari
general, Joan Coscubiela, participarà en la tradicional ofrena floral
davant el monument de Rafael de
Casanova a Barcelona. Enguany
l’ofrena es realitzarà conjuntament
amb la UGT.
CCOO es concentrarà a les 9.30
hores del
matí, a la
ronda de Sant
Pere / plaça
d’Urquinaona, des
d’on es desplaçarà en manifestació fins al monument.

Altres actes de CCOO
a la Diada
BAIX LLOBREGAT
Ofrena floral 11 de setembre, a
partir de les 10.00 h
Església de Sant Baldiri, Sant Boi
de Llobregat
TARRAGONA
“La taverna de poetes”. Santi
Arisa
Espectacle poeticomusical, amb
poemas de Salvador Espriu, Josep
Carner, Vicent Andrés Estellés,
Ferran Anell, Pere IV, Miquel Martí
i Pol, entre altres.
Acompanyen a Santi Arisa en
Ricard Vies (baix), Victor Nieto
(bateria), Sergi Rotllan(guitarra),
Xexu (saxo), Ernest Manchón
(Teclats), Jordi Blanch (saxo i veu)
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46
A les 21 hores.
Organitza CCOO i Òmnium
Cultural
Amb el suport de l’Ajuntament de
Tarragona, Serveis Territorials del
Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat i
Port de Tarragona
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més.....
Només un 16% de les empreses de
construcció a Catalunya s’han inscrit en
el Registre d’Empreses Acreditades

Més de 342.000 persones aturades

L’atur augmenta a Catalunya un 28% en un any

Un cop finalitzat el termini per a la constitució del Registre d’Empreses Acreditades,
previst en la Llei de subcontractació en la
construcció, les empreses inscrites han estat
unes 14.800, lluny de les 90.000 empreses
de la construcció comptabilitzades a
Catalunya. CCOO lamenta el baix nombre
d’inscripcions i recorda la seva obligatorietat
per poder treballar en el sector en les obres
iniciades a partir del 26 d’agost de 2008. El
sindicat insta les empreses constructores a
inscriure-s’hi i el Departament de Treball a
verificar les dades aportades i a tramitar
ràpidament les oportunes certificacions.

Tyco anuncia acomiadaments pel 2009
La multinacional Tyco ha anunciat un ajust
de l’ocupació en les seves plantes catalanes,
que es concretaria en el tancament de la
planta que l’empresa té a Berga amb 121
treballadors, i la retallada de 69 llocs de treball de la factoria de Montcada –amb la
voluntat de potenciar-la com a centre tecnològic- i 23 més de les oficines de Barcelona.
A més, l’empresa també té la intenció de
vendre la planta de cablejat que té a Valls,
que actualment ocupa 100 persones.
L’empresa ha comunicat a la representació
sindical dels treballadors que aquestes
mesures s’aplicarien a partir del 2009.
CCOO rebutja frontalment l’anunci fet per
Tyco i demana a la companyia un replantejament, ja que considera que no hi ha raons
objectives que justifiquin aquesta decisió.

La plantilla de SEAT Martorell protesta
per la mort d’un company
Els treballadors de la planta que SEAT té a
Martorell van dur a terme una aturada de 24
hores per exigir a la direcció de l’empresa la
millora del servei d’emergències
–així com la seva reubicació—, després de
la mort d’un treballador a causa d’un infart.
CCOO reclama que es potenciïn i millorin els
mitjans sanitaris de l’empresa per evitar que
es repeteixin situacions com la del passat dia
1, quan els serveis sanitaris no van arribar a
temps de reanimar el treballador. També exigeix el desenvolupament d’un Pla de prevenció i salut laboral per a tota la plantilla.

L’atur va augmentar a
Catalunya en 20.118 persones, un 6,25% respecte al
mes de juliol, de manera que
es va establir la xifra d’aturats
i aturades en 342.082 persones. Aquesta dada representa
un augment del 27,9% en el
còmput interanual i es deu,
entre d’altres, a les pràctiques
fraudulentes en la rescissió
de contractes a l’estiu denunciades des de fa temps
per CCOO de Catalunya- i a
les febleses del nostre model
productiu, basat en activitats

immobiliàries i mà d’obra
intensiva. Per sectors d’activitat, l’atur en la construcció ha
experimentat un increment
interanual del 82,2%, per un
22% en el sector serveis i un
16,6% en la indústria.
AUGMENT
MASCULÍ

DE

L’ATUR

Les diferències entre homes i
dones es retallen, però no per
la millora de la situació de les
dones, sinó a causa de l’empitjorament de la dels homes,

amb un increment interanual
de l’atur masculí del 48,2%.
En total, es comptabilitzen
162.440 aturats i 179.642
aturades. També s’observa
que les persones immigrades
són de les que més pateixen
l’actual crisi econòmica, amb
55.562 aturats al mes d’agost. Aquesta dada representa un augment de gairebé 4
punts respecte al mes anterior. Més del 16% de persones
aturades són immigrants.
Per tot això, CCOO insta el
Govern de la Generalitat que
reforci la Inspecció de Treball, i
que actuï per acabar amb
aquests fraus en la contractació. A més, considerem que cal
un canvi de model de competitivitat, que aposti per productes de valor afegit, i un gir en
les polítiques actives d’ocupació, que permetin fer un seguiment personalitzat de les persones en atur, amb programes
de formació i recol·locació.

Mor José Parra, responsable de
Política Industrial de FITEQA
Ha mort José Parra Vara, a l’edat de 59 anys. José Parra era
membre del Consell Nacional
de CCOO de Catalunya, i
actualment era responsable
de Política Industrial de la
Federació d’Indústries Tèxtils,
Químiques i Afins (FITEQA).

Durant molts anys va ser el
màxim responsable de FITEQA al Baix Llobregat.
També ens ha deixat Teresa
Sánchez, també de FITEQA,
que havia col·laborat amb la
Unió de l’Anoia en càrrecs de
responsabilitat.

