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Solucions per a l’educació, ja! Aquesta llei necessita millorar

Portem al Parlament l’educació real
Demanem al Parlament de Catalunya que, abans
de prendre cap decisió sobre el Projecte de llei
d’educació de Catalunya i sobre el pressupost del
Departament d’Educació per al 2009, tingui en
consideració la situació general de l’educació al
nostre país i conegui els problemes reals que
pateix.
A més, demanem que tingui en compte les consideracions següents, que també subscrivim.
• Defensem un servei públic educatiu, laic, democràtic i participatiu i de qualitat, que garanteixi el
caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com
un dret de ciutadania i en què tots els centres que
siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions d’igualtat i equitat per atendre tot l’alumnat.
• L’educació de Catalunya no pot permetre’s uns

pressupostos regressius. El compromís establert
en el Pacte Nacional per a l’Educació d’arribar al
6% del PIB ha de ser recollit per la llei i assumit pel
Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una
prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la
seva millora.
• La Llei d’educació de Catalunya ha de trencar la
dualització del sistema educatiu i evitar la segregació de l'alumnat.
• L’educació pública s’ha de sustentar en els
valors democràtics, de respecte, solidaritat, i de
lliure pensament, en què totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma
lliure i responsable.
AJEC - CCOO - FAPAC - FAPAES - MRP - UGT

30 de novembre tothom a la Ciutadella
11h Concentració davant el Parlament
12h Lectura del manifest i lliurament dels
escrits i signatures dels centres, entitats i
col·lectius

Hi haurà música i animació!

El 3 i el 4 de desembre se celebra el
9è Congrés de CCOO de Catalunya
La setmana vinent, concretament els dies 3 i 4 de desembre, tindrà lloc al Palau de Congressos
de Barcelona el 9è Congrés de CCOO de Catalunya. Aquest Congrés aprovarà el Programa d’Acció
del sindicat per als propers quatre anys, element estratègic clau en un moment de forta crisi econòmica com l’actual. El Congrés també escollirà el nou secretari general, que agafarà el relleu de
Joan Coscubiela després de 13 anys al capdavant del primer sindicat de Catalunya. Recordeu que
podreu seguir tot el Congrés en directe mitjançant el nostre canal de televisió per Internet “Visió
Sindical”, que podeu trobar al web de CCOO de Catalunya, www.ccoo.cat.

editorial
9è Congrés:
s’obre una nova
etapa
Els propers 3 i 4 de desembre
celebrarem el 9è Congrés de la
Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, les nostres CCOO de
Catalunya.
Arribem a aquest Congrés amb
una situació d’enfortiment del

sindicat, tant en afiliació com en
representativitat, i en un moment
d’intensa actuació derivada especialment de la situació de crisi
que patim.
Aquest 9è Congrés també significa el final d’una etapa del sindicat caracteritzada pels 13 anys
de la direcció de l’actual secretari
general, Joan Coscubiela, que ha
estat molt satisfactòria tant pel
que fa a l’arrelament del sindicat
entre les persones treballadores i
amb la societat en general, com
per la capacitat de renovació en
l’elaboració i l’actuació del sindicat, tot refermant i actualitzant el
nostre caràcter de sindicat nacional i de classe del segle XXI.
Amb el Congrés iniciem una nova
etapa, que sens dubte també serà
positiva per al sindicat, amb els
objectius de “Fer Organització,
Conquerir Drets i Construir
Solidaritat”.
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més.....
Es presenta la revista catalana
d’història Segle XX
Organitzat per la Fundació Cipriano
García Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya i Segle XX, es presenta el proper dimarts, 2 de desembre, la revista
catalana d’història Segle XX, especialitzada en la història del segle passat.
Aquesta revista neix d’una col·laboració
professional i independent entre historiadors universitaris i CCOO de Catalunya.
Segle XX vol ser un espai de relació entre
la Universitat i la societat i donar a conèixer la recerca històrica i els principals
debats historiogràfics amb una voluntat
crítica i plural. La presentació es farà en
un acte que començarà a les 9.30 del
matí al Palau de la Virreina, Rambla 99,
de Barcelona.

Assemblea nacional de delegats i delegades
de CCOO i UGT, on es presentaran les
propostes sindicals davant la crisi
Els últims temps s’estan produint
a Catalunya diverses problemàtiques que afecten de diferent
manera empreses de casa nostra
i els seus treballadors i treballadores, tant en els sectors industrials com en la construcció i els
serveis.
El sindicalisme majoritari a casa
nostra, que representen CCOO i
UGT de Catalunya, hem volgut, en

el marc d’una gran assemblea de
treballadors i treballadores, fer
una crida al conjunt de l’opinió
pública, a les diferents administracions i als poders econòmics,
sobre les nostres propostes i
solucions, i impulsar les nostres
reivindicacions laborals i socials.
Per això convoquem aquesta
Assemblea Nacional de delegats i
delegades de CCOO i UGT a la

Fira de Barcelona – Gran Via
(l’Hospitalet de Llobregat) el proper 10 de desembre, on intervindran, entre altres, els secretaris
generals de CCOO i UGT de
Catalunya.
Perquè som molts i perquè
volem ser molts més, participa
a l’Assemblea.
T’hi esperem.

Antònia Pascual rep la medalla al
treball President Macià

DIA:

Avui, divendres 28 de novembre, a les 18
h, tindrà lloc el lliurament de les medalles
al treball President Macià. Per part de
CCOO de Catalunya rebrà la distinció
Antònia Pascual Moreno. Amb aquesta
distinció, la Generalitat vol reconèixer el
compromís social de les persones que
han destacat per les seves qualitats o
mèrits personals i que han contribuït amb
el seu esforç i especial dedicació a la
realització i la consecució de les noves
realitats socials.
L’Antònia està afiliada a CCOO des de
l’any 1977. Destacada sindicalista en el
sector del tèxtil i la pell, ha format part
de diferents òrgans de direcció del nostre
sindicat. Des de l’any 1996 és la responsable nacional de Formació Ocupacional i
Contínua de CCOO de Catalunya.

LLOC: FIRA DE BARCELONA – GRAN VIA
Avda. Juan Carlos I, 58. L’Hospitalet de Llobregat
(Entrada pel carrer Botànica)

Problemàtiques industrials a
Catalunya
Les darreres setmanes s’estan succeint
els anuncis d’expedients de regulació
d’ocupació (ERO) a la indústria del nostre
país. Nissan va anunciar un ERO que
afecta 1.680 treballadors i treballadores.
També SEAT, té en marxa un ERO que
suposa la suspensió temporal dels contractes dels treballadors afectats. A més,
continuen mobilitzant-se, com a protesta
pels expedients anunciats a les seves
empreses, les plantilles de Pirelli, ONO,
T-Systems o Plastal Spain, entre d’altres.

dimecres, 10 de desembre HORA: 10.30 hores

TRANSPORTS: Ferrocarrils: Europa - Fira
Autobús: línia 79
Aparcament: el mateix recinte permet l’entrada gratuïta
del vehicle (entrada pel carrer Botànica)
Hi intervindran els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya.

El Pla d’Infraestructures del Transport no respon a les
necessitats reals de mobilitat a Catalunya
El principal objectiu del Pla
d’Infraestructures del Transport de
Catalunya (PITC) és desenvolupar un
sistema de transport organitzat com
a xarxa integrada i multimodal,
segura i sostenible i viable econòmicament. Però, segons CCOO, el PITC
no respon al canvi real que necessita la mobilitat a Catalunya, sinó a les
pressions que proclamen el dèficit
d’infraestructures de mobilitat.
En base a les propostes del PITC,
CCOO de Catalunya va presentar
una sèrie d’al·legacions que s’han
traduït en una anàlisi comparativa
de les infraestructures ferroviàries

programades en el Pla, atenent a
aspectes com ara l’estat d’execució
de la infraestructura, el cost estimat
o l’Administració implicada, i també
atenent als diferents àmbits territorials (regió metropolitana de
Barcelona, Comarques gironines,
Ponent, Bages i Camp de
Tarragona). L’estudi fa patents les
diferències en les inversions de la
Generalitat en referència al que
CCOO considera com a elements
prioritaris. Mentre el PTIC destina
diners majoritàriament cap a l’alta
velocitat —en detriment de les
inversions en Rodalies, tant a la

regió metropolitana de Barcelona
com a la resta del territori de
Catalunya— les propostes de CCOO
requereixen una mínima inversió en
infraestructures, centrant-se sobretot en la gestió dels serveis de proximitat i l’accessibilitat al territori.
Des de CCOO es creu que les inversions han d’anar destinades a nous
modes ferroviaris, com les Rodalies
o els tren-tramvia, per reequilibrar
el territori i canviar el model de
mobilitat; a més, aquestes inversions són generadores de més ocupació que el model desenvolupat
pel PITC.

