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Contra les retallades, defensem els
serveis públics!
Prop de 20.000 persones es van concentrar el dijous 14
d’abril al centre de Barcelona.
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EDITORIAL
La mobilització continua
Contra les retallades socials, contra els acomiadaments, defensem el teixit industrial, defensem
els serveis públics defensem l’estat del benestar i
l’ocupació.
Per això cal continuar la mobilització
Manifestant-nos el proper 1er de maig,
Continuant amb la recollida de signatures de la ILP
per fer reversible la reforma laboral que ja ha demostrat la seva inutilitat per garantir l’ocupació.

I el proper 14 de maig a les 11 hores a la
Plaça Catalunya fem una gran manifestació
en defensa de l’Estat del Benestar contra les
retallades del govern de la Generalitat.
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1 DE MAIG 2011:
COMBATRE L’ATUR SENSE RETALLAR DRETS
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Presentat el manifest “Prou retallades!”, CRIDA A LA MOBILITZACIÓ DEL
signat per diferents entitats socials
14 DE MAIG
El divendres 15 d’abril s’ha presentat en roda de premsa el manifest “Prou retallades!”, signat per una trentena d’entitats socials
del nostre país. En el manifest es rebutja el desmantellament dels
serveis públics, es demana una sortida social a la crisi i es fa una
crida a la ciutadania a participar en la manifestació que tindrà lloc
a Barcelona el dia 14 de maig.
A la roda de premsa, que ha tingut lloc a les 11 hores a la seu de la
CONFAVC, hi han intervingut:
Julio Molina, de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
Àngels Martínez, de DEMPEUS per la salut pública.
Pere Farriol, de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes
d’Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES).
Víctor Albert, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC).
També han assistit a la presentació els secretaris generals de CCOO
de Catalunya i la UGT, Joan Carles Gallego i Josep M. Àlvarez.
Les entitats signants del manifest són: AICEC-ADICAE, CAPS,
Casals de joves, CCOO de Catalunya, CNJC, CONFAVC, Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, DEMPEUS, FAPAES , FAVB, FETS, L’OCUC, MLP, UCC i UGT de
Catalunya, i pel sector cultural, Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya (AADPC), Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), Associació Col·legial d’Escriptors
de Catalunya (ACEC), Associació d’Escenògrafs de Catalunya
(Ad’EC), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC),
Associació de Fotògrafs Professionals (AFP), Associació de Músics Animadors d’Espectacles Infantils (AMAPEI), Associació de
Músics de Jazz i de Música Moderna de Catalunya (AMJM), Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), Associació
de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), Associació
Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), Guionistes Associats de Catalunya – Sindicat de Guionistes de Catalunya(GACSIGC), SindicART (Organització sindical de l’espectacle de Catalunya).
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Volem i hem de ser molts i moltes més: Us convidem i
animem a sumar-vos a aquesta gran plataforma ciutadana
d’entitats i organitzacions socials. Podeu enviar la vostra adhesió a: catprouretallades@gmail.com

14 DE MAIG, a les 11 h, a Plaça de
Catalunya!!
Hem d’omplir els carrers de
Barcelona i cridar:
PROU RETALLADES !
Fem córrer la veu!!
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MANIFEST 14 DE MAIG: PROU RETALLADES
Des de l’esclat de
la crisi el 2007 fins
ara, aquesta s’ha
anat fent més persistent i profunda.
Ara, el 2011, tots
els governants parlen d’ajustaments pressupostaris, retallades socials i
fons de rescat per a ïsos amb problemes
de finançament.
Malgrat que els governs i la ciutadania sabem que el
culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la
complicitat dels poders públics i els organismes internacionals neoliberals, totes les mesures impulsades per
la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers
i bancaris, i a desballestar el model social europeu.
Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica
i fins i tot econòmica, els líders europeus s’aplanaven
davant les exigències del sistema financer internacional
i s’oblidaven de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en nom dels quals governen, perquè els han votat
en diferents conteses electorals.
A Catalunya, el nou Govern anuncia cada dia noves retallades amb l’excusa de la mala gestió del Govern anterior i de la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat.
Aquestes retallades sembla que són més que solucions
per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model
social, davant la transició d’una gestió pública i pública
concertada a una de privada i mercantilitzada.
Si el nostre model social fos destruït, els ciutadans i
ciutadanes viuríem conseqüències gravíssimes, ja que
perdríem una sèrie de drets conquerits i reconeguts, i
patiríem la falta de resposta adequada dels serveis de
primera necessitat, com ara la sanitat, l’educació o
l’assistència social.
Per això, les entitats socials signants, representants de la
societat civil organitzada catalana, creiem que ha arribat el moment d’exterioritzar el nostre rebuig i la nostra
denúncia més enèrgics a aquests tipus d’actuacions.
No podem acceptar ni acceptarem resignadament la
inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos i
volem demostrar el nostre rebuig a les retallades fiscals.
L’eliminació d’impostos executada pel Govern només
federació de serveis a la ciutadania

beneficia els rics i buida el tresor públic. Ens manifestem per un model redistributiu que, entre d’altres,
prevegi un sistema de fiscalitat progressiva,ambiental
i solidària.
La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis
públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat
d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania, ni a costa de la desaparició de la cultura, gairebé totalment, de l’àmbit públic.
Per sortir de la crisi no tolerem les retallades a
l’ensenyament públic ni la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient; no permetrem la fractura social
ni l’exclusió de les persones més febles de la societat.
Exigim que es preservi el sistema de salut públic, universal i de qualitat. I per això refusem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic: mesures com el
copagament, la retallada indiscriminada de la despesa,
la precarietat laboral, la retallada de prestacions i de
serveis necessaris, els concerts a proveïdors privats,
etc.
Estem en contra de la culpabilització dels treballadors
i treballadores dels serveis públics, que pateixen injustament en la seva pròpia pell les retallades salarials i la
destrucció d’ocupació pública de qualitat. Donem suport a les seves justes reivindicacions i mobilitzacions,
que no han fet més que començar, així com la dels sectors privats i l’economia social que hi estan directament
relacionats.
Un cop més, estem convençuts i convençudes que una
sortida social de la crisi és possible. Una societat democràtica, com la nostra, és capaç de repartir els seus
costos en termes de justícia, equitat i solvència a mitjà
i llarg termini. No creiem en una sortida que comporti
afeblir l’actual model social ni hi donem suport.
Per tot plegat, fem una crida enèrgica i decidida al conjunt de la societat catalana perquè es rebel.li en contra
de les retallades socials que volen imposar-nos i, més
concretament, a participar activament a la manifestació
que hem convocat el proper dia
14 de maig a la ciutat de
Barcelona.
Prou retallades!
Defensem els nostres serveis
públics!
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L’ONCE pretén captar els establiments col·laboradors del seu
personal venedor
L’operació podria posar en perill un 30% de la facturació anual de les vendes del personal

L’ONCE, a través de la unió temporal d’empreses de Logista i Gtech, encarregada de gestionar des del maig de l’any passat
les vendes de productes ONCE a través de benzineres, estancs o quioscos de premsa, pretén ara incorporar a aquesta xarxa
comercial –coneguda com a botigues “Gana Ya!”-, bars i restaurants que col•laboren històricament amb els venedors i venedores del cupó en la venda dels seus productes, via de comercialització que suposa un 30% de la facturació anual.
Una intensa campanya de cartes, acompanyades de visites d’agents comercials, ofereixen als bars o restaurants, col•laboradors
tradicionals dels venedors i venedores del cupó, incorporar-se a la xarxa de botigues Gana Ya!, dotar-los de terminals de
venda i obtenir una comissió per la venda de jocs actius (7/39 o Superonce) i loteries instantànies (rasques), cosa que, en
opinió de CCOO, trencaria la col•laboració amb el personal venedor del cupó, ja que obtindrien beneficis directes per la
venda dels altres productes ONCE, i posarien en perill vendes anuals superiors als 600 milions d’euros.
CCOO considera que aquesta operació es decideix després que les vendes a través de gasolineres, estancs i quioscos de
premsa amb prou feines arriben a un 20% de les previstes per a tot l’any 2010, el que posa en perill la important inversió
realitzada per Logista i Gtech, de manera que l’ONCE opta per posar en mans d’aquestes empreses la informació que ha
obtingut dels seus venedors i venedores, perquè es puguin dirigir als establiments col•laboradors del seu personal venedor,
i incompleix la paraula que els va donar l’any passat, per convèncer-los de les “bondats” de l’operació de les botigues Gana
Ya!, i assegura que la “xarxa complementària” només inclouria gasolineres, estancs i quioscos de premsa.
CCOO rebutja l’operació per considerar-la extraordinàriament arriscada ja que posa en perill la continuïtat d’un 30% de la
seva facturació anual del producte cupó, sense garantia que les vendes dels altres productes ONCE per aquests establiments
compensin aquestes pèrdues i produeixin beneficis nets (al primer trimestre del 2011, les vendes del producte cupó van ser
el 82,10% del total de les vendes i les botigues “Gana ya!”
només en van vendre el 3,37%)
i perquè suposa un nou atac als
drets dels venedors, amb risc
per a la seva economia familiar
i per a l’ocupació de milers de
persones discapacitades, en la
seva majoria.

(*) % de participació del tipus de producte sobre el total de vendes.
Vendes per canals diferents a la xarxa tradicional de venedors i venedores en el primer trimestre de 2011: 16,86 milions
(0,44 a través d’Internet, 0,022 a promocions yi16,40 milions por CFC).
Vendes a través de la xarxa tradicional de venedors i venedores en el primer trimestre de 2011: 474,37 (96,63 % del total
del vendes).
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El dia 13 d’abril ha estat signada l’acta de constitució de la Comissió
Negociadora del primer conveni col·lectiu autonòmic del cicle

integral de l’aigua de Catalunya.

CCOO amb majoria a la mesa, compta en aquesta
comissió, amb la participació de tots els membres
de l’executiva del sector, responsables de les quatre províncies per tal de representar tot el territori
afectat, esperem tenir la col·laboració de tots els
Delegats i Delegades durant tot el procés per poder tirar endavant el que es l’eix de la nostra acció
sindical a través de la qual es configuren els drets
individuals i col·lectius del nostre sector.

RTVE Ha arribat el moment d’exigir responsabilitats
Es pot gestionar una empresa pública i no exigir responsabilitats als qui per
determinades decisions causen pèrdues milionàries? És del tot inconcebible
que els responsables de les decisions que causen pèrdues irreparables per a la
CRTVE continuïn en els seus càrrecs de responsabilitat.
I més quan es podia haver fet bé, si haguessin posat un mínim d’interès. Ho van
fer malament amb coneixement, van abordar la digitalització de les redaccions
d’informatius de manera prepotent i negligent, van prendre decisions com si
estiguessin en un vedat de la seva propietat sense respectar els treballadors i
treballadores, la Llei... ni tenint en compte les conseqüències dels seus actes. Les decisions tècniques tampoc es van salvar dels despropòsits: van comprar màquines incompatibles, fet que va ocasionar molts problemes i el retard de la digitalització, no van assumir la seva
responsabilitat en aquell moment, potser perquè era difícil quantificar els perjudicis ocasionats, per a RTVE i per a les treballadores
i treballadors afectats, i ningú no va exigir responsabilitats. Avui sabem amb exactitud quant costarà part d’aquelles decisions que va
prendre la direcció d’Informatius de TVE i no podem imaginar que els causants continuïn en els seus càrrecs durant més temps.
Les sentències recents del “24H”, demanda presentada per CCOO-RTVE el 2007, i la dels “reporters” han suposat per a la CRTVE
assumir indemnitzacions per una quantitat que s’aproxima als 2 milions d’euros. Sí, heu llegit bé: 2.000.000 €. Aquest tipus de gestors
no se’ls mereix cap empresa, i menys si és pública. El senyor Oliart i el consell d’administració, ara sí, hauran de prendre una decisió
contundent i clara que no deixi cap tipus de dubte de les coses que no s’han de fer quan es gestionen diners públics i això requereix
cessar en els seus càrrecs els responsables d’aquesta trencadissa a la CRTVE. No han de continuar en els seus càrrecs de responsabilitat
els perpetradors d’aquest disbarat. Aquesta vegada l’excusa de les bones audiències no pot servir, en el passat molts han emigrat a la
competència pensant que amb ells arrossegarien els teleespectadors i teleespectadores. Una vegada i una altra no ha estat així, i aquesta
vegada tampoc ho seria. A la CRTVE hi ha professionals capaços d’assumir aquestes responsabilitats amb èxit i a més amb seny.
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QUINACRISI?
BENEFICIS I FRAUFISCAL
Les grans empreses que cotitzen a l’Ibex 35 van guanyar 50.000 milions d’euros el 2010, un 23% més que el 2009. Més de
la meitat d’aquest benefici se’l van repartir entre quatre empreses: Telefònica, el Banc Santander, el BBVA i Repsol. Des
que es va declarar la crisi, cap de les 35 empreses ha perdut diners. Els alts directius de les empreses de l’Ibex 35 s’han pujat
el sou un 20% en el 2010. El sou mitjà d’un conseller executiu havia crescut un 64% en els sis anys anteriors.
Els consellers executius cobren una mitjana de 2,3 milions d’euros anuals. El 82 % de les empreses de l’Ibex 35 tenen filials
en paradisos fiscals, el 18% restant té accionistes amb empreses domiciliades o participades en paradisos fiscals, segons les
informacions extretes per l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa de les memòries anuals d’aquestes empreses;
Repsol YPF, Grupo Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, ACS, Abengoa, Abertis, Inditex, Banco Sabadell, Telefónica,
Grifols, Banco Popular, Endesa, Acerinox, Iberdrola, Arcelor Mittal, Mapfre, Acciona, Banesto OHL, Sacyr, Criteria, FCC,
Gamesa, Red Eléctrica Corporación, Técnicas Reunidas y Telecinco tenen en conjunt 272 filials amb activitats no operatives en 27 països ocults a Hisenda. Les inversions de les empreses de l’Ibex 35 en paradisos fiscals han estat el doble entre
gener i setembre de 2010 a la de tot el 2009. La recaptació per l’impost de societats ha caigut un 55% entre 2007 i 2009.
Hisenda ha descobert 3.000 comptes bancaris de grans fortunes que havien evadit 6.000 milions d’euros il·legalment a
Suïssa i encara no ha sancionat a ningú

(ARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A TV3 )
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