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ESPECIAL 11 DE SETEMBRE
Manifest 11 de setembre de 2010

DEFENSAR EL DRETS SOCIALS I LABORALS
I RECUPERAR LA INTEGRITAT DE L’ESTATUT
Enguany celebrem la Diada
Nacional en un moment d’especial
transcendència, en què és necessari defensar els drets dels treballadors i treballadores, greument
amenaçats per una reforma laboral
injusta i regressiva, i on cal fer respectar la voluntat del poble de
Catalunya expressada en el referèndum que va ratificar l’Estatut.
Amb la reforma laboral aprovada
pel Govern central, i avui en procés
de tramitació parlamentària, l’acomiadament serà més fàcil i més

no han generat, mentre els autèntics responsables continuen amb
els seus privilegis i imposant les
regles del joc.
Paradoxalment, pel Govern i la
patronal les mateixes causes que
van provocar la crisi són ara la
solució. I volen tornar a competir
amb més baixos salaris i més desregulació en lloc d’optar per un
canvi de model productiu que el
que requereix és més inversió, formació i estabilitat laboral. S’aposta
per una competitivitat basada en la

tinguts de la reforma laboral i frenar altres mesures regressives
entre les quals hi ha l’amenaça a
les futures pensions. Com decisiva
ha estat la resposta de la ciutadania de Catalunya expressant el seu
rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional i afirmant el seu dret
a decidir.
Tant per la forma en què s’ha
produït, com pel seu contingut,
aquesta sentència és una agressió
a l’autogovern de Catalunya, vulnera la voluntat democràtica de la

s’impulsi el procés de transferències convençuts que l’exercici de
l’autogovern és la millor manera
de donar resposta a les necessitats i als problemes de la ciutadania des de la proximitat de les
seves institucions.
També demanem per part del
Govern de la Generalitat un desplegament de l’Estatut que prioritzi els
aspectes que tenen a veure amb
els drets de les persones. En
aquest sentit s’ha de posar en
marxa la Renda garantida de ciuta-

barat, augmentarà encara més la
precarietat laboral i s’afeblirà la
negociació col·lectiva com a marc
de protecció i millora de les condicions de treball. És una reforma
que no és bona per als treballadors
i treballadores, ni per reactivar l’economia i crear ocupació, ni per a
la cohesió social.
En lloc d’incrementar els ingressos fent pagar més als que més
tenen, el pla d’ajust del Govern
retalla els sous dels empleats
públics, congela les pensions i
redueix les prestacions socials. Per
aquesta via són els treballadors i
treballadores els únics que paguen
les conseqüències d’una crisi que

reducció dels costos empresarials
a costa dels drets dels treballadors
i treballadores.
Per a CCOO, l’Onze de Setembre
sempre ha estat un bon moment
per defensar els drets socials i
nacionals del poble de Catalunya i
poques vegades com en aquesta
ocasió aquests drets s’han vist tan
qüestionats. Els drets laborals
amenaçats per la reforma laboral i
els drets nacionals posats en
entredit per la sentència del
Tribunal Constitucional.
La massiva mobilització dels
treballadors i treballadores secundant la vaga general del 29-S serà
decisiva per desautoritzar els con-

ciutadania i posa en qüestió l’encaix entre la realitat nacional de
Catalunya i l’Estat espanyol.
Comissions Obreres reafirmem
la plena validesa de l’Estatut, fruit
d’un pacte polític entre el
Parlament de Catalunya i el
Congrés dels Diputats, i exigim que
s’instrumentin les vies que permetin un desenvolupament ple de les
seves competències i la millora de
l’autogovern.
Valorem positivament el traspàs
de les competències de la
Inspecció de treball, les autoritzacions inicials de feina per a
estrangers o el servei de Rodalies
de Renfe, però reclamem que

dania, per garantir a les persones
sense recursos l’accés als mínims
d’una vida digna.
La ciutadania fa temps que
expressa un fort distanciament de
la política per la seva desconnexió
de les necessitats de les persones.
Cal transformar aquest malestar en
una força mobilitzadora que impedeixi un greu retrocés en els drets
dels treballadors i treballadores i
que permeti recuperar la integritat
de l’Estatut i satisfer les aspiracions de més autogovern.
Per a CCOO els drets socials i els
drets nacionals són indestriables, i
l’Onze de Setembre és la millor
ocasió per posar-ho de manifest.
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ESPECIAL 11 DE SETEMBRE
Ofrenes florals de CCOO
als territoris i altres actes
El Prat de Llobregat
10 de setembre, 19 hores al Parc
Fondo d’en Peixo
Esplugues de Llobregat
12 hores al Parc Onze de setembre
Girona
19.30 hores, CCOO participa a la
manifestació convocada per l’Ateneu
d’Acció Cultural (ADAC). Plaça de
Catalunya.
Granollers
11 hores a la Plaça 11 de Setembre
Mataró
10.30 hores a la Plaça Rafael
Casanova/Av. Puig i Cadafalch
Lleida
9.15 hores a la Seu Vella, davant del
pont llevadís.
10.30 hores, manifestació unitària
convocada per Òmnium Cultural i
altres organitzacions, entre elles
CCOO de les Terres de Lleida, per
defensar l’Estatut. Surt del Roser i
anirà fins a la Seu Vella, plaça de la
Mitja Lluna.
Tarragona
10.30 hores davant el monument de
Rafael Casanova
11.30 hores davant el monument de
Salvador Allende
Terrassa
18.30 hores a Vallparadís, monòlit
Lluís Companys
Sabadell
13 hores al Parc de Catalunya,
Masia de Can Rull
Sant Boi de Llobregat
10 hores a la tomba de Rafael
Casanova, església de Sant Baldiri
Santa Coloma de Cervelló
17 de setembre, 12 hores Paellada a
la Colònia Güell (Confirmar assistència al sindicat comarcal)

Tradicional ofrena floral al monument de Rafael
de Casanova
El proper dissabte, 11 de
setembre, Diada Nacional de
Catalunya, una delegació de
CCOO de Catalunya, encapçalada pel seu secretari general,
Joan Carles Gallego, participarà en la tradicional ofrena floral davant el monument de

Rafael de Casanova a
Barcelona. L’ofrena serà conjunta amb UGT. Si voleu participar tingueu en compte que
CCOO de Catalunya es concentrarà a les 9.30 hores del
matí a la Ronda de Sant Pere
amb Plaça d’Urquinaona, des

d’on ens desplaçarem en
manifestació fins al monument. Us hi esperem.

Divendres, 10 de setembre

El Seminari Salvador Seguí debatrà sobre l’Estatut
CCOO de Catalunya, a través
de la seva Fundació Cipriano
García, celebrarà el proper
divendres 10 de setembre, a
partir de les 11 h, la 8a jornada del Seminari Salvador
Seguí. Enguany el tema de la
jornada és “Autogovern i drets
socials. Balanç i futur de
l’Estatut”, i hi intervindran el

director de l’Institut d’Estudis
Autonòmics, Carles Viver PiSunyer, i el secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego. A més, hi
haurà una taula rodona amb
representants dels grups parlamentaris del PSC (Miquel
Iceta), CiU (Oriol Pujol), ERC
(Anna Simó) i ICV (Dolors

Camats) al Parlament de
Catalunya.
L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de la seu del sindicat a
Barcelona (Via Laietana, 16).

CCOO de Tarragona homenatja Salvador Espriu l’11 de
Setembre amb motiu del 25è aniversari de la seva mort
CCOO, des de fa nou anys,
organitza un espectacle amb
motiu de l’11 de setembre.
Enguany, a més, s’homenatjarà Salvador Espriu amb motiu
del 25è aniversari de la seva
mort. Es tracta d’un acte cultural gratuït amb motiu de la
Diada de Catalunya, conjuntament amb Òmnium Cultural
del Tarragonès i UGT, i que
compta amb el suport de

l'Apellc. Enguany, coincidint
amb el 25è aniversari de la
mort de l'escriptor, ha semblat
necessari oferir-li un homenatge amb dos espectacles. El
primer, a les 12.30 h, al pati
del Teatre Metropol, on hi
haurà un espectacle d'animació per a totes les edats, en
què dues de les tres cosines
pobres i desemparades
d'Espriu, les Ginebreda, expli-

caran la simbologia del poeta
amb jocs de paraules, com si
fos un joc i una festa. El segon,
a les 21.30 h, al Teatre
Metropol, on la companyia
Exlibris oferirà Nigell l'Espriu
de Sinera, un espectacle sobre
dos contes del llibre
Narracions i una selecció de
poemes de l’autor, acompanyats de música composta per
ordinador.
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VAGA GENERAL 29 S

Els delegats i delegades de CCOO
es mobilitzen per la vaga general
Aquest mes de setembre serà intens per als delegats i delegades de CCOO i culminarà
amb la vaga general del 29 de setembre, que de ben segur serà un èxit i aconseguirem
aturar el país en contra de la política antisocial del Govern Zapatero.

9 DE SETEMBRE A MADRID
El proper 9 de setembre tindrà
lloc a Madrid, concretament al
Palacio de Vistalegre, un important acte confederal de delegats
i delegades de CCOO i UGT de
tot Espanya. L’acte comptarà
amb les intervencions dels
secretaris generals de CCOO i
UGT, Ignacio Fernández Toxo i
Cándido Méndez, així com de

John Monks, secretari general
de la CES. CCOO de Catalunya
desplaçarà mig miler de delegats i delegades a aquest
important acte de Madrid i que
significarà un cop d’efecte precisament el dia que el Parlament
espanyol tindrà com a punt principal l’aprovació de la reforma
laboral que hem de combatre i
que ha provocat la vaga general
del 29-S.

ASSEMBLEA DE DELEGATS
I DELEGADES EL 14 DE
SETEMBRE A LA FARGA DE
L’HOSPITALET
Pocs dies després, concretament el 14 de setembre, la

Farga de l’Hospitalet acollirà, a
partir de les 10.30 del matí, una
assemblea de delegats i delegades de CCOO i UGT de Catalunya
per impulsar encara més la convocatòria de vaga general.
L’assemblea comptarà amb les
intervencions de Toxo i Méndez i
dels secretaris generals de
CCOO i UGT de Catalunya, Joan
Carles Gallego i Pepe Álvarez,
entre altres participants. A la

Farga de l’Hospitalet s’hi pot
arribar en metro, línia 1, a les
parades Rambla Just Oliveres i
Avinguda Carrilet, o en tren, amb
Renfe Rodalies, a la parada de
l’Hospitalet.
El Gabinet Jurídic de CCOO de
Catalunya ha aconseguit una
important sentència del Tribunal
Suprem que condemna l’Estat a
pagar a un treballador, en concepte de danys i perjudicis per
responsabilitat patrimonial, la
quantitat (amb interessos) que
en concepte de salaris de tramitació per acomiadament declarat improcedent no va cobrar de
l’empresa, com a conseqüència
de la supressió d’aquests salaris
pel decret de mesures urgents

per a la reforma del sistema de
protecció de l’atur i millora de
l’ocupabilitat, més conegut con
a decretazo, dictat pel Govern
de José María Aznar.
El decretazo va suprimir els
salaris de tramitació tot i que es
van reintroduir, mesos més tard,
amb l’aprovació de la Llei
45/2002. El decret, però, ja
havia estat recorregut al
Tribunal Constitucional, que,

posteriorment, el va declarar
inconstitucional i nul. Però, el fet
és que els treballadors acomiadats entre l’entrada en vigor del
decret (26 de maig de 2002) i
l’entrada en vigor de la Llei
45/2002 (14 de desembre de
2002) no van tenir dret a cobrar
els salaris de tramitació. A la
vista de la nul·litat del decretazo, un treballador va formular
una
demanda
contra
l’Administració de l’Estat per
responsabilitat patrimonial com
a conseqüència dels perjudicis
econòmics ocasionats en aplicació d’una norma legal declarada posteriorment inconstitucional. Ara el Tribunal Suprem li
ha donat la raó.

Intensa acció informativa
de la vaga general a
l’estiu
L’extensió informativa de la vaga general
no s’ha aturat durant el mes d’agost.
CCOO ha estat present als espais on es
concentraven els ciutadans i les ciutadanes per explicar la necessitat de donar
una forta resposta contra la reforma laboral el proper 29 de setembre. Així hem
vist efectius de CCOO repartint octavetes i
informant de la vaga general a diferents
platges catalanes com el Prat,

Castelldefels o Salou, on es va fer una
acció conjunta amb CCOO d’Aragó. Els
mercats i les grans superfícies han estat
altres objectius del sindicat aquest estiu.
La informació de la vaga ha estat present
a centres comercials de Barcelona com
Heron City, la zona comercial d’Avinguda
Gaudí, el Passeig de Gràcia, el Portal de
l’Àngel, Portaferrissa, el Carrer de Sants,
Pedralbes Centre o l’Illa Diagonal. Els
mercats setmanals de Blanes, Girona,
Palamós i Platja d’Aro també han rebut la
visita de membres de CCOO que han
explicat als estiuejants la importància de
l’èxit de la vaga general. Fins i tot les festes majors, com la de Sants a Barcelona,
han rebut la visita de representants de
CCOO, entre els quals hi havia el secretari
general, Joan Carles Gallego.
Totes aquestes accions han deixat clar
que es prepara una resposta històrica
contra la reforma laboral i les mesures
antisocials del Govern Zapatero. I això ja
s’ha començat a notar quan durant el
mes d’agost hem vist notícies sobre l’ajornament dels concerts d’U2 i Miguel
Bosé per causa de la vaga general del 29
de setembre.
Amb l’arribada del setembre arriba també
l’empenta final per assegurar l’èxit de la
vaga amb la permanent informació a l’opinió pública, però sobretot als treballadors i les treballadores a totes les empreses i centres de treball del nostre territori.
UGT de Catalunya.

Llu!ta
obrera digital

4

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

El Tribunal Suprem dóna la raó a
CCOO en relació amb l’aplicació
de la revisió salarial i la inflació
El Tribunal Suprem ha resolt en una
sentència els dos temes que han tingut
bloquejats els convenis col·lectius
durant els anys 2009 i 2010. El TS ha
donat la raó a CCOO en relació amb
l’aplicació de les clàusules de revisió
salarial i a les previsions d’inflació,
després del recurs presentat pel sindicat contra l’empresa Sorea del Grup
Agbar. La sentència invalida les pretensions empresarials d’aplicar en els
convenis vigents la inflació passada (un
0,8%) i no el que s’havia pactat, un 2%
segons la previsió de l’IPC.

CCOO de Catalunya rebutja el
recurs presentat contra la Llei
d’acollida
CDavant del recurs presentat pel
Defensor del Pueblo contra el caràcter
de llengua preferent del català que
recull la Llei d’acollida de les persones
immigrades, CCOO de Catalunya vol
refermar el seu suport a aquesta llei.
En el seu moment, CCOO ja va valorar
positivament la seva aprovació per part
del Parlament de Catalunya, i considera
que és un avenç important com a política d'inclusió social i de ciutadania. A
més, CCOO va participar activament en
tot el procés d'elaboració d’aquesta
norma legal que busca fomentar l'autonomia de les persones i garantir la
igualtat d’oportunitats. El coneixement
de les llengües oficials
–especialment del català com a llengua
comuna- és fonamental per a la inclusió i la igualtat d'oportunitats i per a la
promoció laboral i social de les persones immigrades.

CCOO reclama un carril bus a
la B-23
CCOO de Catalunya considera imprescindible i urgent el desenvolupament d’un
carril bus a la B-23, entre Barcelona i
Sant Feliu de Llobregat, per millorar l’accés del transport públic a Barcelona.
Aquesta via és actualment la que registra
més circulacions d’autobusos d’entrada
a Barcelona, per la qual cosa endarrerir
el projecte és perjudicial per al desenvolupament del transport públic i la mobilitat sostenible. A més, el cost és mínim,
ja que aquesta és una via amb carrils
pensats per circular a 120 km/h quan no
es pot circular a més de 80 i, per tant,
només s’hauria de canviar la senyalització dels carrils i fer-ne un de més.
Aquest carril bus milloraria el temps per
anar i tornar de la feina en autobús i
obriria una via ràpida per a les emergències. Actualment, en hora punta al matí,
el 70% dels vehicles que entren a
Barcelona estan ocupats per una sola
persona..
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La reforma laboral dispararà la precarietat
en la indústria
La indústria ha experimentat una
certa recuperació en el segon trimestre del 2010, amb un augment de l’1,4% interanual. Però
malgrat aquest creixement, els
acomiadaments són superiors als
nous contractes amb la qual cosa
no s’ha creat ocupació neta en el
sector. A més, la temporalitat en
els contractes de feina ha augmentat, ha passat del 65% a
principis del 2009 al 85% del
juny del 2010. És a dir, al juny,
només el 15% dels nous contractes que es feien eren indefinits.

Amb aquestes dades és ben clar
que s’està produint una precarització de la indústria, que s’agreujarà si finalment tira endavant la reforma laboral. Amb la
reforma laboral augmentarà més
la precarietat perquè l’acomiadament serà més fàcil. Això, junt
amb la pujada de l’IVA i la retirada d’estímuls per part del
Govern, frustrarà aquesta recuperació que ha viscut el sector.
Per CCOO de Catalunya, la sortida
de la crisi passa pel canvi de
model productiu, potenciar un

tipus d’activitat empresarial basada en la formació, més i millors
infraestructures i innovació en el
procés productiu, per tal de produir béns i serveis amb més valor
afegit. Un retrocés en les condicions laborals i en l’estabilitat dels
llocs de treball derivat de la reforma laboral, lluny d’apropar-nos a
aquesta sortida, ens n’allunya, de
manera que perpetua el model de
baixa qualificació, baixos costos i
precarietat laboral i ens torna a
posar a la cua d’Europa quant a
benestar social i model laboral.

La retallada en obra pública posa en perill
20.000 llocs de treball a Catalunya
La retallada prevista en les inversions en obra pública a Catalunya
pot suposar la pèrdua de 20.000
llocs de treball. Aquesta és una de
les conclusions d’un informe elaborat per CCOO de Catalunya
sobre l’evolució del sector de la
construcció a casa nostra.
D’aquests llocs de treball, 15.000
correspondrien a la reducció de
1.000 milions d’euros per part del
Ministeri de Foment, mentre que
5.000 llocs es perdrien com a
conseqüència de l’endarreriment
de les obres previstes per la

Generalitat, com ara la línia 9 del
metro de Barcelona. En aquest
sentit, CCOO reclama al Govern
català saber les obres a les quals
s’aplicarà l’endarreriment, ja que
en termes d’ocupació és clau
saber si s’aplicarà a obres con el

desdoblament de l’Eix transversal,
una inversió de gairebé 900
milions d’euros.
La proposta del sindicat passa per
un nou model productiu en la
construcció, que es basi en el fet
de potenciar la industrialització
del sector i l’obra pública, la reestructuració del teixit empresarial i
l’augment de la inversió. A més,
s’han de reajustar els subsectors
de la construcció, alleugerir el pes
de l’edificació i potenciar la rehabilitació i el manteniment dels
habitatges.

CCOO inicia una campanya a Facebook per
defensar la neutralitat d’Internet
CCOO de Catalunya ha impulsat
una campanya a Facebook per
defensar la neutralitat de les
xarxes de comunicació i
d’Internet després dels recents
acords entre Google i Verizon i
del posicionament d’empreses
de telecomunicacions com
Telefónica.
El concepte de neutralitat a la
xarxa fa referència a la necessitat que Internet operi amb tres

principis: No discriminació: tot
el trànsit d’informació serà tractat de la mateixa manera al llarg
de la xarxa; Interconnexió: l’operador de cada xarxa té el dret
i el deure de connectar-se a
qualsevol altra xarxa d’Internet;
Accés: els usuaris tenen el dret
a establir comunicacions amb
altres usuaris en igualtat de
condicions.
En aquests moments en què

comencen
a
aparèixer veus
poderoses que
qüestionen el model d’Internet
tal com el coneixem fins avui,
CCOO de Catalunya hem iniciat
aquesta campanya pública que
es pot veure a:
http://www.facebook.com/pa
ges/Per-la-neutralitat-de-laxarxa/143577678999084?ref
=mf
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L’atur augmenta a l’agost fins arribar als 555.894
desocupats a Catalunya
El mes d’agost ha deixat una xifra
de 555.894 persones registrades
com a aturades a les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya,
36.765 aturats i aturades més que
fa un any, el que significa un
increment interanual del 7,1%.
Respecte al mes anterior hi ha
hagut un augment del 3,1%, amb
16.703 persones més en situació
d’atur. Les males notícies per
Catalunya no acaben aquí:
Barcelona és la província que presenta un augment de l’atur més
elevat en nombres absoluts de tot
l’Estat (12.692 persones) i Girona,
en canvi, és la que més augmenta
en percentatge, amb un 4,4%.

Fins i tot aspectes positius, com
ara l’augment del 10,3% en la
contractació total a Catalunya respecte del 2009, es tornen negatius quan desglossem les dades:
mentre la contractació temporal
augmenta un 11,9% (14.249 contractes temporals més), la indefinida registra una caiguda del
3,6% (-471 contractes). Amb
aquestes dades, es torna a fer evident, un mes més, la tendència
que la creació de nova ocupació
–insuficient, per altra banda- és
només de caràcter temporal. A
més, si ens fixem en els resultats
respecte del mes anterior, podem
veure com la situació és molt

negativa, ja que tant la contractació temporal com la indefinida
cauen de manera destacable, al
voltant del 40%. En aquest sentit,
CCOO recorda que la reducció de
l’atur només es consolidarà si s’adopten mesures que impulsin la
reactivació econòmica i el canvi
de model productiu, que suposi
ocupacions estables i de qualitat i
que acabi amb la temporalitat
injustificada.

La llei sobre la prestació d’atur per als autònoms
és discriminatòria i injusta
La llei de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms
és discriminatòria, injusta i
redactada sense tenir present la
realitat del col·lectiu. Per començar, les prestacions estaran gestionades per les mútues d’accidents de treball i no pels serveis
públics d’ocupació. A més, el
temps màxim per a percebre una

prestació, independentment del
temps que faci que es cotitza,
serà de sis mesos (enfront dels
dos anys dels assalariats), i els
imports mínims i màxims de la
prestació també seran més baixos que els fixats per als assalariats/ades.
La llei no preveu cap tipus de
recurs de reclamació davant les

decisions que prenguin les
mútues, de manera que es crearà una situació d’indefensió per a
les persones afectades. D’altra
banda, si un TRADE (treballador
autònom dependent) ha cobrat la
prestació i torna a treballar, en el
termini d’un any, pel darrer client
que va tenir, haurà de tornar a la
mútua l’import de la prestació.

CCOO alerta que amb l’aprovació del Decret llei
sobre caixes es perden competències i s’obre la
porta a la seva privatització
Amb el Decret llei del Govern de la
Generalitat que adapta el Real
decreto del Govern de l’Estat
sobre modificació de la Llei de
caixes, s’han obert les portes a la
seva privatització i a la futura desaparició de les caixes tal com
s’han conegut històricament.
CCOO de Catalunya hem rebutjat
aquesta reforma des de l’inici perquè suposa la privatització de les
caixes. S’obre la possibilitat de
donar entrada al sector privat i, el
més perillós, a la transformació de
les caixes en bancs. Es debilita la
seva funció social com a instru-

ments de desenvolupament territorial i inclusió financera de les
persones amb menys recursos, es
rebaixa la participació de la societat en els òrgans de govern, es
debilita la funció de supervisió de
la mateixa Generalitat i redueix les
competències establertes en
l’Estatut.
Es posa en perill la contribució de
les caixes catalanes a través de
l’obra social i del suport a projectes empresarials i de desenvolupament territorial de Catalunya, ja
que, si entren en joc inversors privats, el repartiment de beneficis

als inversors anirà en detriment
dels recursos destinats a obra
social.
CCOO critica que el procés de
modificació de la llei, tant a l’Estat
com a Catalunya, s’ha fet d’amagat del conjunt de la societat, s’ha
aprofitat la necessitat de capitalització d’algunes entitats per transformar tot el sector i obrir la porta
a la seva total privatització futura
en societats anònimes. El més
greu es que s’ha impedit l’ampli
debat social sobre els efectes que
la pèrdua d’aquest sector tindrà
per al conjunt de la societat.

augmenten les desigualtats
en les llistes d’espera de
la sanitat
CCOO de Catalunya ha alertat de les
diferències abismals entre els temps
d’espera en la sanitat pública catalana,
depenent de la regió sanitària i l’hospital assignat. Aquestes desigualtats es
deuen, entre altres factors, a la falta de
recursos econòmics i materials; la
regulació que porta a terme el mateix
sistema públic de sanitat a través d’aquestes llistes d’espera o, fins i tot, a
l’actitud d’alguns metges, que afavoreixen la lentitud del sistema per atraure
clients a les seves consultes privades.
Per aquest motiu, el sindicat ha reclamat més inversions, que es facin públiques les llistes i els temps d’espera i
que s’informi sobre la durada de tot el
procés mèdic, des de la visita al metge
de capçalera fins a la intervenció quirúrgica. Així mateix es demana que es
doni l’opció de
derivar les proves
diagnòstiques a
altres centres
menys saturats. A
tall d’exemple, i
segons les dades
del CatSalut
corresponents al
2009, a l’Hospital
de la Vall d’Hebron de Barcelona el
temps d’espera per a una intervenció
de varius era de 430 dies, enfront els 3
dies de l’Hospital Sant Rafael, situat a
només 100 metres.

ERC presenta el seu
programa electoral a
CCOO de Catalunya
LUna delegació d’Esquerra Republicana
de Catalunya, encapçalada pel seu president, Joan Puigcercós, va presentar a
Joan Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya, i altres membres de la direcció del sindicat, el seu
programa de cara a les eleccions autonòmiques que s’han de celebrar aquesta tardor. Entre els temes que van centrar la reunió, a més, hi va haver la
situació dels serveis socials a casa
nostra, la reforma laboral i la vaga
general que tindrà lloc el proper 29 de
setembre.

