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EDITORIAL
ELS AJUSTOS, LES POLÍTIQUES D’AJUST ENS EMPOBREIXEN
Segons darreres enquestes de l’INE sobre condicions de vida, el percentatge de
població espanyola que està per sota del llindar de la pobresa es situa al voltant
del 21,8% del conjunt de la població espanyola, un percentatge altíssim. Val a
dir que l’INE (Instituto Nacional de Estadística) utilitza com a paràmetres de
medició el concepte de que és pobre aquell que té una renda inferior al 60% de la
renda de les llars mitjanes de l’estat espanyol. Amb aquesta definició, pobre seria
en una parella disposar d’ingressos anuals inferiors a 11.300 euros. Aquest és un
paràmetre de medició com podria ser un altre perquè en una parella si un dels dos
és mileurista encara que l’altra membre de la parella no tingués ingressos ja no
formaria part del concepte de pobre segons l’INE.
A banda dels paràmetres de medició (per nosaltres caldria revisar-los i ajustarlos més a la realitat social actuals fet que ens donaria dades superiors encara),
si es pot dir que en menys de dos anys el nombre de persones considerades
pobres s’ha incrementat en un nombre superior al 2% i el que és més greu que
s’ha reduït la quantia d’ingressos a les llars de manera substancial fet que avui
puguem dir que la població és encara molt més pobra que fa dos anys, i això s’ha
produït en el marc de ple desenvolupament de polítiques d’ajust i de retallades
socials, salarials... Millorar la situació dels comptes no comporta, en absolut, la
obligatorietat de retallar serveis públics i socials, tothom sap que una situació
de dèficit es pot combatre també incrementant els ingressos. Països de la Unió
Europea, que han de servir-nos de referència, l’estat té una important intervenció
social basada en la combinació d’una alta fiscalitat molt progressiva i un alt
nivell d’intervenció social (alta fiscalitat i alta transferència social d’aquesta) i
és així com es pot reduir els percentatges de ciutadans que estan en situació de
pobresa.

escolars d’escoles privades (cas d’alguna comunitat) o en subvencionar i afavorir
escoles privades i sanitat privada ( concerts) que no pas en transferència social
del que es recapta. S’actua doncs, amb molta menys justícia social que els nostres
països veïns
Tanmateix però, si es manté aquesta situació d’increment de les desigualtats,
d’increment de la pobresa, tindrem una societat molt fràgil, sense parlar dels
drames personals i socials, en molts nivells , l’econòmic també, i per tant molt
més vulnerable. Segons el propi Fons Monetari Internacional, els nivells més alts
de desigualtat i pobresa s’associen a episodis de creixement inestable i de patir
en un futur més crisi. Així la roda continua

Combatre la desigualtat significa posar en primer lloc les persones, canviar el
model d’actuació política tal com CCOO ha reiterat constantment. Combatre
l’atur i les desigualtats, incrementar la taxa de transferència de la recaptació
fiscal en polítiques socials, lligat a una important reforma de la fiscalitat que
permeti un increment dels ingressos (fiscalitat vers les fortunes, alts nivells de
renda, patrimoni, societats), aquest és el model que ens permetria actuar amb
fermesa per canviar el rumb de l’estat actual . Tanmateix però, tenim enfront
aquells que durant dècades (diferents actors ateses les dates però mateixa línia
de pensament) han intentat traslladar una degeneració del concepte de laissazfaire a la realitat econòmica i per això necessiten que hi hagi cada vegada menys
estat,una reducció d’aquest (menys polítiques públiques, menys serveis públics)
i una actitud de retirada d’aquests davant de qualsevol regulació o control de les
empreses lucratives, i això ho veiem quotidianament en les polítiques dels actuals
governants especialment intenses a Catalunya i la Comunitat de Madrid.
Cal doncs, sabedors de la capacitat i fortaleses dels defensors de les opcions
neoliberals, continuar enfortint CCOO, continuar enfortint les posicions de
CCOO a les empreses i la societat, per manifestar que volem una societat més
justa perquè per CCOO el primer són les persones.
Nota:
Per ampliar dades sobre la pobresa, veure estadistiques INE, article PUBLICO 4/11/2011.
Per ampliar de manera interessant coneixements sobre mercats, llegiu el darrer llibre d’Eric Hobsbawn: CÓMO
CAMBIAR EL MUNDO (Ed. CRITICA)

Analitzant una mica més el que fins ara hem exposat veiem que l’Estat Espanyol
i en espacial algunes comunitats autònomes, malgrat tenir un sistema fiscal
teòricament guiat per el concepte de progressivitat (ens cal una important reforma
fiscal que faci de la fiscalitat una eina per afavorir la justícia social) a la pràctica
no redueix les taxes de pobresa perquè gastem més en subvencionar uniformes
federació de serveis a la ciutadania
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CRISI, SINDICAT, 15M
UNA NOVA CONJUNTURA QUE EXIGEIX UN CANVI DE POLÍTIQUES
I UN IMPULS DEMOCRÀTIC
Aquest any 2011, amb posterioritat a les
eleccions municipals i en molts casos també
autonòmiques, la Confederació de CCOO va
aprovar un manifest que per la seva càrrega
ideològica, pel seu contingut i les seves propostes
creiem necessari reproduir atès que potser
necessita una petita empenta difusora entre el
conjunt de l’afiliació del sindicat. Considerem
que és un manifest elaborat amb una gran
lucidesa en l’anàlisi i una gran capacitat de
propostes que algunes s’han anat configurant de
manera parcial com eixos de la nostra actuació

MANIFEST DE CCOO

els ajustos d’ocupació. Les conseqüències d’aquesta
política estan suposant l’empobriment d’amplis
sectors, particularment els pensionistes als quals se’ls
ha congelat la seva prestació, la contenció del consum
(no en va s’ha reduït el sou a més de dos milions
de empleats i empleades públics) un deteriorament
en els drets laborals de treballadors i treballadores només cal veure els continguts i efectes de la reforma
laboral- , la reducció dels recursos econòmics i humans
en els serveis públics el que implica el debilitament
i deteriorament de la xarxa de protecció social i
serveix com a pretext per justificar la privatització
dels serveis que l’Estat ha de proveir i garantir a la
ciutadania.

L

a persistència de la crisi, la insostenible taxa de
desocupació i la seva repercussió en col·lectius
com els joves, les dones i els immigrants, la gestió
de la crisi centrada en la reducció del dèficit en
uns terminis mancats de realisme que està suposant
una forta reducció de les polítiques públiques i
del personal que ha dur-les a terme, els resultats
electorals que mostren una severa penalització als
que han aplicat aquestes polítiques, els moviments
ciutadans que han vingut a qüestionar tant les formes
de fer política com la penosa situació per la qual
estan travessant centenars de milers de persones
i l’absència de perspectives de futur, obliga a una
profunda reconsideració sobre les formes d’enfrontar
la situació ja una ofensiva sindical i social amb la
vocació d’invertir l’estat actual de les coses.

E

n efecte, els indicadors econòmics asseyalen un
feble creixement, una alta taxa d’inflació, el 3,6%
i un volum d’atur que arriba al 21% de la població
activa, superant el 40% entre la població més jove.
Al mateix temps, les administracions públiques han
deixat d’invertir per estimular l’economia mentre
la iniciativa privada segueix amagada i persisteixen
les restriccions en el crèdit cap a famílies, autònoms
i petites empreses, de manera que s’allunyen en
el temps les possibilitats de recuperar l’activitat
econòmica, l’ocupació i la superació de la crisi.

L

es polítiques aplicades pel Govern no són altra cosa
que una translació acrítica de les dissenyades per
la Unió Europea. Primer va ser el Pacte d’Estabilitat,
ara el Pla de Governança i el Pacte per l’Euro Plus
que contemplen dotar les institucions europees dels
instruments per vigilar, controlar i castigar els Estats
membres que no compleixin els objectius de dèficit
públic i deute públic, i fer guanyar competitivitat als
països perifèrics mitjançant la reducció dels costos
laborals, l’afebliment de la negociació col·lectiva i la
pèrdua de qualitat dels sistemes de protecció social i
dels serveis públics.

L

es polítiques centrades en la reducció del dèficit i
en l’obsessió per calmar la voracitat dels mercats
financers, han tingut conseqüències desastroses
en una Europa que compta amb més de 23 milions
d’aturats i que ha imposat condicions draconianes per
al rescat de Grècia, Irlanda i Portugal.

A

Espanya aquestes mateixes polítiques s’han
materialitzat en la reducció de la despesa pública
i en donar més facilitats a les empreses per emprendre
federació de serveis a la ciutadania

E

n aquest sentit, l’anomenat moviment 15M ha
estat capaç de mobilitzar desenes de milers de
persones especialment joves que expressen el seu
rebuig a la situació actual i a l’absència d’expectatives
de futur al mateix temps que qüestionen les formes
actuals de fer política per la seva escassa connexió
amb les inquietuds de la gent i ho fan des d’un
compromís i una consciència ètica forta.

L

a conjunció de tots aquests elements configura
un nou escenari econòmic, polític i social que
ens porta a plantejar la necessitat d’una nova ofensiva
social i sindical per enfrontar la crisi d’una altra
manera, tant pel que fa a les solucions econòmiques
com a les formes de fer política. En aquest sentit
CCOO, després dels debats celebrats en el seu
Consell Confederal, aporta cinc eixos d’actuació en
què ja treballa però davant els quals cal incrementar
la capacitat de mobilització sindical i social.

1.- Sortir de la crisi de manera justa i equitativa

N
T

ot això contrasta amb la complaença amb què
s’ha tractat als responsables de la crisi, els
ingents recursos que s’han posat a les seves mans
per enfrontar la seva desastrosa situació financera
i amb això, la renúncia a practicar polítiques més
equitatives a l’hora d’assumir els esforços necessaris
per superar la situació. S’ha fugit d’una reforma fiscal
que permetés a l’Estat recaptar d’una manera més
justa els ingressos necessaris perquè els costos no
recaiguin en els sectors més febles de la societat, es
continua sense actuar en el sistema financer, limitant
les iniciatives a la reforma de les caixes a les quals
gairebé se’ls obliga a convertir-se en bancs i a perdre
el seu caràcter social, la persecució del frau fiscal,
tan tímida i inconnexa que fins als propis inspectors
d’hisenda la denuncien, i el pla d’aflorament de
l’economia submergida no passa d’una amnistia
per als empresaris que instal·la en la indefensió als
treballadors i treballadores.

L

es eleccions municipals i autonòmiques
celebrades el passat 22 de maig han estat en bona
mesura un plebiscit a les polítiques practicades i a la
situació generada.

H

an penalitzat greument als qui les han dut a
terme, el PSOE, que ha renunciat a aplicar el
seu programa fracturant, així, la seva base social
i electoral. D’aquesta situació s’ha beneficiat
majoritàriament la dreta política (principalment el
PP) que es ratifica com a clara alternativa.

D

’altra banda, tot i la lleu millora de la participació
segueix havent-hi una abstenció de més del
36% i un increment del vot en blanc i nul xifrat en un
2,54% i un 1,7% de les paperetes, el que expressa una
creixent contestació al sistema que alguna cosa tindrà
a veure amb les mobilitzacions ciutadanes que des de
mitjans de maig s’estan realitzant en bona part de la
geografia espanyola.

o hi ha una única manera d’enfrontar la crisi.
Es poden i s’han d’obrir pas altres polítiques
possibles que garanteixin un repartiment més
equitatiu dels costos de la mateixa, que no deixi les
solucions als mateixos que l’han provocat. CCOO
som conscients de la necessitat de reduir el dèficit
públic, però això, sent imprescindible s’ha de fer
compatible amb l’atenció a la primera de les prioritats
del moment que no és altra que la reducció substancial
de la desocupació.
Per a això és necessari:

F

orçar un canvi en l’orientació de les polítiques
europees, tal com ha establert el recent congrés
de la Confederació Europea de Sindicats.

A

mpliar l’espai temporal per a la reducció del
dèficit al període 2016-17, combinar l’eficiència
en l’ús dels recursos amb l’increment dels mateixos
a través d’una política fiscal europea, destinant l’1%
del PIB europeu per a inversions, instaurant una taxa
que gravi les transaccions financeres internacionals,
etc.

P

romoure una reforma fiscal que garanteixi els
ingressos necessaris a través d’una recaptació més
justa i equitativa, per tal de pal·liar les càrregues que
suposen les polítiques de reducció del dèficit entre els
sectors més febles de la població. S’ha de començar
combatent el frau fiscal amb determinació política i
els recursos necessaris, recuperant figures impositives
suprimides o deixades sense efecte, com l’impost
sobre el patrimoni o de successions, i articulant un
veritable pla d’aflorament de l’economia submergida
que garanteixi les necessàries contribucions a
l’erari públic alhora que es preserven els drets dels
treballadors i treballadores.
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MANIFEST DE CCOO (continuació)

P

rocedir a una reforma del sistema financer que alhora
que vetlla per la solvència de les entitats, posi límits
a les operacions especulatives i garanteixi que el crèdit
flueixi a les famílies, autònoms i petites empreses, de
manera que serveixi per activar el consum i la inversió.
Cal recuperar el caràcter de banca de proximitat que
han jugat tradicionalment les caixes d’estalvi i restablir
la seva vessant social.

E

stablir mecanismes de control dels preus. La
reactivació econòmica i la creació d’ocupació
estan íntimament lligades a la capacitat de competir
de les nostres empreses en el mercat internacional.
Quan el nostre IPC es troba dos punts per sobre de
la mitjana europea s’estan limitant seriosament les
possibilitats exportadores de les nostres empreses, per
això és indispensable disposar de tots els mecanismes
al nostre abast per controlar els preus de béns i serveis,
el que té de ser compatible amb el manteniment del
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. És
indispensable que els nostres preus creixin com a
màxim el mateix que els de la zona euro.

3.- Restablir drets laborals.
Iniciativa Legislativa Popular “per a l’ocupació
estable i amb drets “

L
D

a reforma laboral que ha fet més fàcil i barat
l’acomiadament cal esmenar.

es de la seva aplicació s’ha destruït ocupació
amb major rapidesa i s’ha incrementat la dualitat
en el mercat laboral entre contractes temporals, que
segueixen creixent, i indefinits que amb prou feines
ho fan.

D

esprés de la Vaga General del passat 29 de
setembre CCOO i UGT hem promogut una
Iniciativa Legislativa Popular “per a l’ocupació
estable i amb drets” que té per objectiu fer arribar
al Parlament el rebuig de la ciutadania i la radical
oposició del món del treball amb la reforma laboral
imposada i afavorir que les Corts hagin de revisar els
capítols més perniciosos de la Llei, restituint els drets
atropellats.

A

bordar un veritable canvi de model productiu,
de manera que el país recuperi el camí del
creixement sobre pilars diferents als que ens han
portat a aquesta situació: cal apostar per un sector
industrial fort, d’una política energètica que asseguri
el proveïment a costos competitius, prioritzant
les energies renovables, amb vista a passar d’una
economia alta en carboni a una altra, que des del
concepte de “transició justa”, aposti per la reducció
significativa dels impactes ambientals, en especial,
per la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
Un canvi de model de creixement requereix també
invertir en R + D + I i en un sistema educatiu de
major qualitat i més proper al sistema productiu,
replantejant substancialment el nostre sistema de
formació professional.

4.- Lluitar per mantenir i ampliar els serveis
públics de qualitat com a factor de cohesió social i
font d’ocupació

em de promoure grans aliances amb la societat
civil per la defensa dels serveis públics de
qualitat.

E

E

L

H

federació de serveis a la ciutadania

CCOO

també farà la seva particular
contribució en aquest sentit:
aprofundint la independència i autonomia sindical,
que és un dels nostres principals actius, millorant
l’ús dels nostres recursos i fent aquests totalment
transparents abans els treballadors i treballadores
i l’opinió pública, revisant, com ja estem fent, la
nostra participació en els projectes de formació per
l’ocupació i practicant “un sindicalisme de proximitat”
que prioritzant el contacte directe i quotidià amb els
treballadors i treballadores en el centre de treball,
no deixi d’establir àmplies aliances amb la societat
civil.

a política de retallades en els sectors públics ha
anat descendint a les CCAA i a les administracions
locals a mesura que el focus d’atenció de la reducció
del dèficit s’ha anat desplaçant cap a aquestes
institucions.

C

E

l nostre país ha aconseguit en només tres
dècades assentar un model democràtic, que
a la sortida de la dictadura era difícil d’imaginar;
només cal recordar l’intent de cop d’Estat del 23F del 1981. No obstant això, l’accelerat procés de
institucionalització de la participació ciutadana, una
llei electoral que ha fomentat el bipartidisme i per
tant ha dificultat l’expressió política dela pluralitat
de la societat, unes pràctiques polítiques distanciades
dels programes amb què els partits es presenten a les
eleccions, els fenòmens de corrupció i enriquiment
en l’exercici de la política, ... han contribuït d’una
banda, a una progressiva desafecció d’amplis sectors
de la ciutadania del fet polític i, d’altra, a l’aparició
de fenòmens populistes i xenòfobs. Fenomen aquest
que ja es ve donant en els països del nostre entorn.
n aquest sentit, CCOO considera que estem
davant una bona oportunitat per aprofundir
en la nostra experiència democràtica fomentant
mecanismes alternatius als actuals de participació,
a una revisió de la Llei electoral que estableixi una
major proporcionalitat i a una regulació que penalitzi,
de forma certa, la vulneració del “contracte” electoral
que contreuen els que es presenten a les eleccions
amb els ciutadans que els presten la seva confiança.
Particularment cal ser durs davant els casos de
corrupció política.

L

al, en aquest sentit, establir la transició entre
el sistema educatiu i el mercat de treball
procurant un accés al mateix a través de contractes
que permetin alternar l’activitat laboral i professional
amb l’ampliació o requalificació formativa, garantint
en tot cas, els drets laborals essencials (cotització a la
seguretat social, dret a la desocupació, retribucions
adequades, tutories qualificades, ...)

5.- Comprometre’ns amb la regeneració democràtica de
l’activitat política i sindical

E

2.- Crear ocupació digna i amb drets. Ocupació
per als joves
’ocupació no la creen les normes que regulen el
mercat de treball sinó la reactivació econòmica,
no obstant això, estem obligats a explorar fórmules
per a la integració en el mercat laboral d’aquelles
persones que fan augmentar les files del denominat
atur de llarga durada i dels joves, tant d’aquells que
finalitzen seus estudis com dels que han perdut el
seu lloc de treball, especialment els que no tenen la
qualificació suficient.

de creació d’ocupació que la dinamització d’aquests
serveis podria suposar. S’ha de perseguir una major
eficiència en la despesa a partir de la cooperació
entre administracions, prioritzant l’actuació sobre els
serveis essencials (sanitat, educació, dependència, ...)

ls serveis públics són part del salari diferit, però
també un dret de ciutadania que caracteritza el
model social europeu i que és factor d’integració i
cohesió social a partir d’una adequada distribució
de la riquesa. També hem de defensar l’ocupació
pública com un factor intrínsecament associat a la
qualitat dels serveis que es presten, tant pel que al
seu manteniment es refereix com a les possibilitats

l conjunt d’aquestes propostes les concebem
com un factor de mobilització social i per a la
negociació en la lògica d’imprimir un gir substancial
a les polítiques practicades fins al moment.

“El conjunt d’aquestes propostes les concebem
com un factor de mobilització social
per a la negociació”
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Pepe Galvez

Director de TRIBUNA

15M quelcom més
que una marca
Reflexionar sobre l’anomenat 15M
provoca una primera pregunta: Què és
el 15M? I és que pel seu tractament
mediàtic i la seva utilització per
determinats individus o grups
aquesta sigla gairebé s’ha convertit
en una marca, o sigui un logotip que
identifica una adhesió sense cap mes
compromís.
El 15-M neix en un moment en el que
el despotisme domina la gestió de la
política i de l’economia, les societats
del primer món han “descobert”
que els que controlen les finances,
controlen l’economia i la política, que
són una minoria i que són els mateixos
que després de prometre una mena de
paradís consumista els enfonsen en
la inseguretat i la precarietat, que no
només no assumeixen responsabilitats
sinó que continuen amb la pràctica
despòtica del seu domini.
El 15M neix com un moviment molt
obert, de resposta, s’aglutina sobre la
negació comuna a la gestió política
de la crisi. Focalitza la seva crítica
sobre la classe política, i en aquesta
reprovació es solapen molts nivells des
de la seva versió més simplista d’atac a
tots els polítics fins a la protesta contra
la degradació de la democràcia que es
planteja la necessitat de revitalitzarla.

l’aprovació del dret d’autodeterminació
va costar deu i ajuda, i sobre tot a molta
gent independent o que actuava a les
assemblees de forma independent, tot
i pertànyer a alguna formació política
o social d’esquerres.
També s’ha de dir que el 15M, malgrat
la presència de veterans de guerres
perdudes, té un clar component
generacional, és la resposta d’una part
significativa d’una generació educada
formalment en la democràcia i que
en el moment en que es fa adulta,
que s’incorpora a la societat amb un
aprenentatge de drets individuals
i col·lectius, veu com aquests se li
restringeixen de forma dràstica i es
qüestiona el seu futur.
La seva forma d’organització
assembleària correspon a la voluntat de
participació i al rebuig del mecanisme

ja que els mecanismes de majories
i minories haguessin fragmentat
ràpidament un moviment tant
heterogeni i amb manca de referències
pràctiques i d’alternatives elaborades i
contrastades. A més a més, el consens
ha estat una bona vacuna respecte de
l’actuació sectària tan sovintejada pel
ventall de l’esquerra grupuscular. Però
aquest tipus d’estructura sembla difícil
de mantenir fora d’una situació de forta
estimulació, d’agitació, sociopolítica
com és la que es va donar dins del
marc de la dinàmica d’acció reacció
als mesos de maig i juny. Perquè
la força del 15M no ha estat tant la
massivitat de les seves assemblees o la
seva permanència, sinó especialment
la seva capacitat de convocatòria, la
seva representativitat social. Ha estat
aquesta potencia mobilitzadora de
sectors populars la que ha trencat la
suposada versió del domini social de
l’apatia, la confusió i la resignació.
Després de la vaga del 29 de
setembre del 2010, les mobilitzacions
al voltant del 15M han estat una
demostració necessària de que hi ha
vida reivindicativa fora dels sindicats
o sigui que existeix base social
progressista, crítica amb la gestió de
la crisi i mobilitzable, sectors socials
que demanen participar a la política i
que ho volen fer des de bases unitàries
o com a mínim no manipulables per
interessos partidistes.

Es tracta d’un terreny de confluència
prou ampla i per tant indefinit, que
ha incorporat a restes del naufragi de
l’esquerra comunista, a petits grups
d’esquerra de limitada influència,
a gent propera a Ciutadans i UPD,

de delegació, molt identificada amb la
decepció amb el govern de Zapatero i
la manca d’autonomia del PSOE.
La voluntat de prendre decisions per
consens implica un grau de maduresa,

federació de serveis a la ciutadania

No sabem com evolucionarà aquest
moviment. Desprès d’un estiu de
fort, però minoritari, activisme, les
primeres mobilitzacions d’aquesta
tardor reflecteixen un descens en
la capacitat de convocatòria amb
l’excepció de la mobilització del 15
d’octubre. També és cert que han
aparegut posicions sectàries que s’
han volgut identificar amb el 15M i
l’han perjudicat, que l’evolució dels
esdeveniments ha estat molt forta per
a la seva feble estructura i que s’han

iniciat mobilitzacions contra retallades
en l’educació de tant o més repercussió
i seguiment. Però en la perspectiva
d’una necessitat de recuperar la
iniciativa, primer, i la hegemonia,
després, per a les alternatives de
transformació progressista, i amb un
molt probable fort conflicte social
després de les eleccions del 20N, o
sigui amb el domini de la majoria de les
institucions polítiques pel PP, és molt
previsible que el 15M o d’altres tipus
de mobilitzacions similars sorgeixin
un altre cop amb força. El repte per
a l’esquerra social, per a Comissions
Obreres, és el de potenciar-los, des
del respecte a la seva autonomia,
mitjançant propostes unitàries que
subordinin les sigles a la capacitat de
convocatòria.
Per acabar hem de parlar de les
relacions 15M i CCOO. Tot i que
mediàticament
s’han
ressaltat
els retrets que des de sectors del
moviment s’han dirigit als sindicats
“subvencionats”. S’ha de dir en primer
lloc que mols afiliats i militants de
CCOO han participat activament
en les assemblees i mobilitzacions
del 15M. D’altra banda una bona
part d’aquestes crítiques responen
a posicions infantils, sectàries, de
desconeixement de la realitat sindical,
d’altres repeteixen involuntàriament
elements de la campanya de desprestigi
impulsada des de la dreta. Però hi han
també crítiques que coincideixen amb
les que ens hem fet nosaltres mateixos
en el procés de reflexió després de la
vaga general del 29S del 2010.
Les demandes de transparència, de
comunicació amb la societat, de ser
conscients de la part negativa de la
institucionalització, de la necessitat de
conjuminar més presència als centres
de treball amb més visió general de la
problemàtica sociopolítica, responen
a la nostra pròpia experiència i alhora
comuniquen amb les inquietuds que
han impulsat al 15M.
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Juan Laborda Herrero

Professor de l’IEB i de la Universitat Carlos III,
col·laborador de la Fundació 1r de maig.

Bruno Estrada López

Director d’Estudis de la Fundació 1r de maig.

El Rei està nu
La menysvaloració de Standard & Poors del deute
públic americà aquest estiu va posar de manifest que
el Rei, en aquest cas els EUA, estava nu. És a dir que
la seva situació financera era tan dolenta o pitjor que
molts dels països europeus que pateixen atacs dels
mercats especulatius. En tot cas val la pena recordar
que la principal agència xinesa de ràting ja havia
baixat la qualificació dels EUA feia diversos mesos.

qual ha considerar la creació d’una nova
moneda de reserva mundial diferent
del dòlar a partir d’una cistella de
monedes de les principals economies
desenvolupades i emergents.
En perdre el dòlar el seu valor com a
moneda de reserva mundial s’accelerarà
l’adaptació a un nou ordre econòmic
mundial, és a dir a la translació de
l’eix econòmic des dels EUA al sudest Asiàtic, i alhora es facilitaria entrar
en una tercera fase en la relació entre
la política i l’economia en un món
globalitzat.
La primera fase es va iniciar a Bretton Woods, on
es va dissenyar el govern de la globalització en gran
mesura des dels paràmetres europeus de llavors,
britànics essencialment, en els que hi havia un clar
control de la política sobre l’economia.
Però la globalització es va interrompre després de
la 2a Guerra Mundial al dividir el món en dos blocs
econòmics desconnectats.

Però no és principalment el deute públic el que
qüestiona la solvència de gran part dels països
desenvolupats. L’enorme deute privat, en gran mesura
generada pel propi sistema financer, és el que està
llastrant realment la seva capacitat de recuperació
econòmica, de generació d’ocupació i per tant de
manteniment del seu estat del benestar.
Per això la solució menys costosa en termes socials
per als països desenvolupats altament endeutats,
per evitar que el conflicte social, organitzat, com
el 15-M a Espanya, o desestructurat, com hem
vist recentment al Regne Unit, dinamiti les seves
perspectives de recuperació i per tant generi una
contracció a escala mundial, és la constitució d’un
“Club de Pequín”. Aquest Club, de Pequín perquè la
Xina és el principal banquer del planeta, tindria una
finalitat similar al “Club de París” instaurat el 1956
per arribar a acords de “quita i demora” en el deute
que els països subdesenvolupats de mitjans del segle
XX tenien amb els llavors països desenvolupats, és
a dir, acordar una reducció global del deute privat i
públic, ja que és impagable a escala mundial, el que
conseqüentment significaria una reducció del sector
financer privat mundial.

A partir de la caiguda del Mur vam tenir una segona
fase en la qual la globalització es va accelerar però,
pel fet que en aquest cas l’hegemonia del món era
nord-americà, el pensament econòmic estava dominat
pels elements neoconservadors. Així es va plantejar
que la política no havia d’interferir en l’activitat
econòmica, i per tant assistim a la globalització sense
govern. Això va ser possible per la simbiosi establerta
per les èits polítiques dels EUA i Europa entre l’Estat
i les oligarquies financeres, cosa que no és nou en la
història econòmica d’Occident. És una cosa que ha
passat des de fa cinc segles en els principals nuclis
d’acumulació de capital d’Occident. Va sorgir en les
ciutats estat de Gènova i Venècia al segle XVI, es va
traslladar als Països Baixos al segle XVIII, després a
Londres al s.XIX i finalment va creuar l’Atlàntic per
recalar a Nova York el segle passat.
Però ara les èlits polítiques han d’entendre, per si
mateixes o per la pressió dels seus ciutadans, que la
seva supervivència ja no està vinculada a satisfer les
exigències de rendibilitat del capital que han vingut
imposant les oligarquies financeres. La supervivència
de la socialdemocràcia i de les forces conservadores
més socials, com els democratacristians, dependrà en
gran mesura de la seva capacitat per limitar aquestes
exigències i així poder satisfer les necessitats d’una
població que s’està empobrint. És a dir, plantejant un
Pacte Social i Mediambiental per al sXXI.

En aquest cas l’actual crisi financera podria permetre
passar a una tercera fase de govern de la globalització
en la que serà determinant el paper de la Xina i altres
països emergents. I per això cal tenir en compte dos
clars elements diferencials entre aquests nous actors
mundials i els actuals: el primer és que en aquestes
societats el control de la política per l’economia, és a
dir les limitacions a l’excessiu enriquiment dels seus
oligarquies econòmiques, és històricament molt major
al que estem acostumats en els països occidentals, i
en segon lloc cal tenir en compte que el capitalisme
asiàtic és intensiu en treball i molt més eficient en
termes energètics.
Però per arribar-hi ara cal prendre la direcció
correcta que ens allunyi de forma immediata d’una
gran contracció mundial. Això suposa un acord
mundial de reducció i renegociació del deute privat i
públic dels països desenvolupats, en el que quins han
finançat endeutaments excessius d’empreses i estats,
sabent el risc que això comportava, assumeixin una
part important del cost de la crisi.

“Però no és principalment el deute
públic el que qüestiona la solvència de
gran part dels països desenvolupats.
L’enorme deute privat, en gran mesura
generada pel propi sistema financer, és
el que està llastrant realment la seva
capacitat de recuperació econòmica,
de generació d’ocupació i per tant
de manteniment del seu estat del
benestar”

Però perquè això sigui possible els països
desenvolupats han d’oferir alguna cosa substancial
als països emergents, és a dir, una participació en el
desenvolupament d’eficaces institucions financeres
públiques i democràtiques d’àmbit global i sobretot
una nova política monetària a escala mundial en la
federació de serveis a la ciutadania
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Executiva sector Carretera FSC

Petit diccionari de la crisi
Agència de qualificació
Aquestes
agències
són
organismes
suposadament independents que puntuen el
risc i la solvència de qualsevol organització,
empresa o estat que vagi als mercats de capital
per al seu finançament. En teoria mesuren la seva
situació econòmica, realitzen les projeccions
corresponents i emeten un dictamen. Aquest
dictamen, en forma de qualificació o rating,
indicarà als possibles prestadors quina és la
fiabilitat del cobrament del deute i quant menor
sigui aquesta, major haurà de ser l’interès
demanat. Però, anem un pas més enllà: què
passaria si hi hagués alguna relació entre l’agència de qualificació i qui finalment
facilitarà aquest finançament?, Posem per cas que tot i saber que la solvència d’una
determinada organització (posem un estat, una empresa, etc.) no és excessivament
dolenta, i precisament per això, li posen una mala qualificació. Seguidament els seus
amics del sector financer (amb els que les agències mantenen molt bona relació),
li prestaran diners, però a un tipus d’interès alt, ja que el cobrament és “dubtós”.
Com aquest Estat ara està més endeutat, efectivament tindrà més dificultats per
pagar i tenim dos resultats: els organismes financers guanyen més i les agències
de qualificació han encertat (encara que en realitat sembla que el que han fet en
realitat no és “endevinar” la situació, sinó provocar-la).

Recessió
La recessió és la reducció de l’activitat econòmica d’un país, mesurada mitjançant el
PIB (que és la suma del valor dels béns i serveis produïts durant un any). A l’actualitat
es considera que un país està en recessió quan la taxa trimestral del PIB es redueix
durant 2 períodes (trimestres) consecutius.

Deflació

Nota: les qualificacions que emeten les agències són tan fiables
que setmanes abans de la fallida del banc Lehman Brothers
la seva puntuació era AAA (màxima puntuació = total fiabilitat).
Això ens pot donar una idea de la profunditat i criteri de les seves anàlisis.

La deflació és exactament el contrari de la inflació: una reducció de preus de béns i
serveis. Encara que aparentment podria semblar una cosa positiva per a l’economia, no
només no ho és, sinó que suposa un risc molt més gran que la inflació. La producció en
el sistema capitalista està sotmesa, entre altres coses, a mercats primaris i secundaris
de matèries primeres, béns i serveis, si el període de la pròpia producció devalua el
producte, és lògic pensar que ningú (o gairebé ningú) vulgui invertir per sufragar
l’activitat, la qual cosa frena totalment l’economia.

Prima de risc

Pla de rescat

La prima de risc és la diferència entre el preu de mercat dels diners i el que finalment
es cobra a un determinat client per la seva condició de risc d’impagament. En el cas
concret del deute públic és la diferència que exigeixen els inversors, per sobre de la
rendibilitat normal, per a la seva adquisició. Per exemple, si aquest estiu el Bonus
Estatal d’Alemanya es pagava al 2,416%, els inversors li demanaven a Espanya un
6,41%, per tant la prima de risc pujava fins a 4% (o com els agrada dir els entesos
“400 punts bàsics“).

Asfixiada Grècia pel seu endeutament original, per la seva falta de fiabilitat (aquí sí
que els diferents sembla van jugar un paper d’ocultació), no ha tingut més remei que
acudir a la recerca de noves fonts de finançament aliens. El problema és que la seva
valoració (veure nota sobre les agències de qualificació) ja no és dolenta, és pèssima.
La solució que ha buscat Europa (el conjunt de governs que la formen i que, com ja
és sabut, són incapaços d’actuar com una unitat) és el Pla de rescat, que no és ni més
que ni menys que posar els diners que Grècia necessita per pagar el seu deute amb
els bancs, per exemple. Així doncs potser hauríem de prendre amb precaucions el
concepte “Pla de rescat” si, però de rescat dels bancs (si, també dels bancs alemanys)
i no de Grècia.

Inflació, recessió i deflació

Per veure que als grecs i les gregues ningú els “rescata” de l’avarícia dels bancs només
cal veure les notícies o llegir la premsa. Com deia Joan Manuel Serrat “corren bons
temps per a aquests cavallers bojos per salvar la vida a costa de tallar el coll”.

Inflació
Es considera que es produeix inflació quan els preus de béns i serveis pugen en relació
a la moneda. Antigament això es produïa quan es realitzava una emissió monetària
per sobre de les reserves: el valor de la moneda baixava i, en conseqüència, els preus
pujaven. En l’actualitat el terme només defineix situacions d’augment de preus. És
fàcil entendre els riscos que comporta quan la inflació es fa forta: 900 euros cobrats
a final de mes serveixen per comprar, a dia 5 allò que el mes passat es comprava amb
700.
federació de serveis a la ciutadania
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Cal reduir la despesa sanitària. En uns 6.000 milions.

Comissió Executiva de la FSC de Catalunya,
adjunt a la secretaria de Negociació Col·lectiva

Aquesta crisi és selectiva i pot acabar provocant una
divisió social molt important.
En certa manera el que en aquests moments s’està
produint seria un trencament de les regles de joc que
estan establertes entre la ciutadania i els poders públics,
i més en concret la majoria de la classe política.

QUI ESTÀ PAGANT
AQUESTA CRISI?

I les regles del joc establertes en la Constitució,
diuen el següent:

El Banc d’Espanya afirma que la economia està en
fase d’atonia. Aquest titular correspon a l’edició del
diari El País del passat 28 de setembre. Segons el Banc
d’Espanya es constata el fre de la taxa de creixement de
l’economia espanyola entre abril i juny d’enguany degut
a l’evolució desfavorable de la demanda interna. I això
és conseqüència de la notable baixada en la demanada
nacional i de la forta caiguda de la despesa pública.
És a dir les mesures que fins ara s’han pres no han servit
per a generar ocupació, ni que aquesta sigui de major
qualitat, i ans el contrari el que s’ha aconseguit és que
baixi el consum intern.
Per tal de donar una pretesa tranquil·litat als anomenats
mercats, s’ha fet una contrareforma laboral, s’ha
modificat la negociació col·lectiva per decret i fins i
tot s’ha modificat en un sentit clarament neoliberal la
Constitució Espanyola, impedint que la ciutadania es
pugui expressar mitjançant un referèndum..
A més a més s’ha reduït (2010) i després congelat (2011)
el salari dels treballadors/es de les Administracions
Públiques, s’ha congelat les pensions (2010), i s’ha
deixat de fer inversió pública, renunciant a generar
ocupació i provocant el que ara el Banc d’Espanya
anuncia: baixa el consum interior.
Ara estem assistint a la crisi a les Administracions
Locals, donat que moltes tenen greus problemes
econòmics, i des dels Governs autonòmics s’estan
produint retallades en prestacions fonamentals com son
la sanitat, l’ensenyament i els serveis socials. En aquest
cas el Govern de la Generalitat de Catalunya és com no
capdavanter.
I tot això es fa perquè no hi ha més remei. Estem en
temps difícils i s’han de fer sacrificis. Ja se sap. Però
qui està patint la crisi? No els que impulsen aquestes
mesures, això està clar. I realment no queda més remei?
No es poden fer altres coses?.
El professor Vicenç Navarro en un article seu publicat
a Público el passat 29 de setembre ens dona unes dades
força il·lustradores: la congelació de les pensions ha
suposat estalviar 1.200 milions €. Però si s’hagués
mantingut l’ impost de Patrimoni s’haguessin aconseguit
2.100 milions d’€. És a dir les arques públiques tindrien
900 milions d’€ més. Si s’haguessin anul·lat les rebaixes
als impostos de successions s’haguessin recaptat 2.552
milions d’€, i si s’hagués revertit la baixada d’impostos
de les persones que ingressen més de 120.000 € a l’any
s’haguessin recaptat 2.500 milions d’€ més.
És a dir s’han estalviat 1.200 milions d’€ amb les
pensions, però han deixat de recaptar quasi 6.000
milions d’€.
Tothom està patint la crisi de la mateixa manera? La
forma d’enfrontar-la es solidària? O està beneficant a
uns quants, els que més tenen?.
Però està clar que ara el que toca, ens toca, és veure
reduït les nostres prestacions sanitàries, educatives i de
serveis socials.
federació de serveis a la ciutadania

Cal potenciar els serveis públics, no els serveis privats.

Artículo 40.
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones
favorables para el progreso social y económico y para
una distribución de la renta regional y personal más
equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una política
orientada al pleno empleo.
Però tornem a les dades del professor Vicenç Navarro.
Si s’hagués anul·lat la baixada de l’ impost de societats
de les gran empreses que facturen més de 150 milions
d’€ l’any (són el 0,12% del total de les empreses)
s’haguessin recollit 5.300 milions d’€.
I si s’hagués corregit el frau fiscal de les grans fortunes,
de la banca i de les grans empreses (71% del frau fiscal)
es podrien recaptar 44.000 milions d’€.
Molt més del que es vol retallar en sanitat, ensenyament
i serveis socials: 25.000 milions d’€.

Artículo 41.
Los poderes públicos mantendrán un régimen público
de Seguridad Social para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente
en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones
complementarias serán libres.
Artículo 43.
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

És a dir les coses es poden fer d’una altre manera, molt
més justa i equitativa, però no es vol fer així. Amb
aquestes dades no hi hauria cap problema amb el Deute
Públic.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto.

Per acabar amb les dades, les persones que ingressen
més de 300.000€ any han vist reduïts els seus impostos
duran els governs d’Aznar i Zapatero un 37%. La resta
no.

Perquè no cal oblidar que aquesta ha de ser la funció
principal de l’Estat, protegir i donar possibilitats
als més desprotegits. I això precisament és el que
alguns estan intentant carregar-se. O dit d’una altra
manera, aprofitant la conjuntura volen acabar amb
l’Estat del Benestar Social, senya d’identitat fins ara
del model europeu.

Com sempre hi ha dues maneres o una combinació de
les mateixes per enfocar el tema del deute. O bé gasto
menys o bé incremento els ingressos.
Fins ara a l’Estat Espanyol s’ha optat per la primera,
és a dir gasto menys. Però abans ja vèiem els efectes
que té en la economia el fet de que les Administracions
Públiques hagin reduït les inversions: No es genera
ocupació.
El fet d’haver baixat el salari dels treballadors/es públics
i de les pensions pensionistes afecta d’una manera
important al consum interior, que com hem vist està
baixant. Totes les retallades que ara ens anuncien o es
porten ja ha terme en serveis públics, està comportant
també un increment de l’atur i un minvament en el
consum interior. I així no sortirem de la crisi.
Cal doncs de potenciar polítiques reals que generin nous
ingressos a partir d’una aportació equitativa de tothom,
incloent-hi a les grans fortunes i les grans empreses, en
definitiva dels més afavorits.
Cal intervenir d’una manera contundent en contra del
frau fiscal.
En una situació com aquesta, amb a prop de 5 milions
d’aturats, dels quals molts tenen una qualificació baixa,
el que cal és enfortir les cobertures socials, no afeblirles com s’està fent.
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ENTREVISTES: Pepe Galvez
Xavier Navarro

El fet de que en els moments decisius
no es pogués o sabés contrarestar les
pressions d’uns, les pors o les resistències
d’altres no treu que la consecució de
la democràcia va ser un llarg procés
impulsat per la lluita de molta gent i que
va costar moltes detencions, tortures,
condemnes de presó i morts.

Pepe Galvez és economista, treballador de
l’Administració Local, guionista de còmics,
membre de la direcció de la FSC estatal i actual
director de TRIBUNA. Parlar amb ell és un plaer
i un moment per poder intercanviar idees i parlar
d’ideologia, cultura i lluita per aconseguir el
predomini cultural de les posicions de l’esquerra
social. Darrerament ha estat guardonat amb el
premi nacional de cultura de la Generalitat de
Catalunya amb l’apartat de CÒMIC per l’obra
sobre la vida de Miguel Nuñez: “Miguel Nuñez,
Mil Vidas Más”
Xavier Navarro: Pepe, ets de formació economista
però has desenvolupat gran part de la teva vida laboral
com treballador de l’Administració Pública i en
concret de l’Administració Local, i a més ets guionista
de còmics. Per què estudis de econòmiques, per què
treballador de l’Administració i a partir d’ací ets molt
més actiu sindicalment i per què guionista de còmics
un món que a priori sembla que no té res a veure amb
la resta?
Pepe Galvez: Bé tot està mes o menys relacionat, però
anem per parts. El tema dels estudis es fruit de eleccions
una mica mediatitzades pel fet de ser de família
treballadora i per una visió diguem-ne utilitarista de
la formació. Així al passar la revàlida de quart vaig
haver de triar entre lletres o ciències. Jo m’inclinava
més per la Història o la Filosofia, per allò de conèixer
la vida que no pas per la Física o les Matemàtiques,
però els meus professors van convèncer als meus
pares de que ciències tenia més sortides laborals. Ho
vaig fer, però al arribar a la universitat vaig fracassar
el primer i segon any i llavors a València (per diverses
circumstàncies vaig anar a València) em vaig matricular
d’Econòmiques que tenia un alt contingut humanístic
i un professorat força progressista, alguns fins i tot
lligats al PCE. Vull destacar que l’ economia, potser
per la mandra que provoca la seva vessant matemàtica,
es converteix per a la majoria de la gent en quelcom
abstracte i feixuc, quan realment no és així, ja que mes
enllà de l’estadística i macroeconomia a la pràctica
es tracta de prendre decisions concretes amb una
visió social sigui d’un signe o d’altre. L’economia
ben explicada és comprensible perquè forma part de
la nostra quotidianitat des de fa molt anys; així per
exemple, el concepte de especulació financera, es
fàcil d’explicar, una altra qüestió son els mecanismes
concrets que exigeixen coneixements molt específics.
Pel que respecte a la meva experiència laboral va
començar com alliberat d’un petit grup polític per un
sou de subsistència, després vaig entrar a RENFE.
Quan acabo la carrera, que havia interromput per
l’activitat política, opto a una plaça a l’Ajuntament de
Badalona en el departament de promoció econòmica.
A l’administració, igual que a RENFE, soc elegit com
a delegat per CCOO i com a membre de la executiva
de les respectives seccions sindicals. I un dia en Teo
Sanchez em va fer l’oferiment de donar el salt i passar
a tenir la responsabilitat d’Acció Sindical de la FSAP
a Catalunya i mira ... finalment he acabat a Madrid a la
direcció de la FSC.
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Sobre el tercer per què? El de guionista de còmics.
Doncs mira perquè jo mai vaig deixar de llegir TBOs,
tot i què com dibuixant soc dolent. La divisió que hi ha
entre el món del nen i l’adult, que quan passes a adult
tanques en una habitació al nen, jo m’he negat a fer-la
i he volgut continuar gaudint, amb nous valors i noves
estètiques, de moltes coses que m’agradaven de petit o
a l’adolescència com és el cas del còmic. A més a més
fa uns 25 anys aproximadament vaig fer un programa
a Ràdio Obrera (El dial que la CONC va tenir actiu en
els anys 80) que es deia TBEOS, CÓMICS Y OTRAS
HISTORIETAS, després vaig col·laborar com a crític
de historieta, primer en el MÓN i més tard a L’AVUI,
fins que un dia em vaig decidir a fer guions i així fins
avui. De manera que Ràdio Obrera per a mi va ser un
espai de llançament en aquest món dels còmics.
Xavier Navarro: És a traves del món del còmic que
arribes a tenir el Premi Nacional de Cultura a l’apartat
de CÒMIC amb un llibre biogràfic sobre la vida de
Miguel Nuñez del qual tu ets el guionista. Miguel un
dels dirigents de l’esquerra més lúcids.
Pepe Galvez: Miguel va ser un dirigent de l’esquerra
molt lúcid, avalat per una trajectòria exemplar que
es coneguda en àmbits concrets i desconeguda per
a la majoria de la nostra societat. El vaig conèixer a
Madrid quan vaig passar a formar part de l’executiva
estatal de l’antiga FSAP, i contacto amb ell perquè
estava organitzant una associació per la recuperació
de la Memòria Democràtica però amb voluntat de no
competir ni ocupar espais d’altres, ja que una de les
grans ensenyances de Miguel era que
el que ja està fet no cal tornar-lo a fer
i no cal lluitar per el protagonisme
sinó coordinar i coincidir i fer xarxa.
És tractava de treballar per superar
l’amnèsia existent sobre el que va
significar la lluita antifranquista,
perquè la democràcia no va ser
sols la legalització de partits i fer
eleccions, va ser sobre tot l’exercici
dels drets; des d’aquest punt de
vista la democràcia es va anar
imposant als barris, a les fàbriques,
a les universitats ... amb la lluita
quotidiana de ciutadans i ciutadanes
contra el règim franquista.

Llavors, com deia, faig amistat amb
ell, amb ell era fàcil establir amistat.
i comencem a parlar d’un projecte
destinat a explicar a la gent jove el que
va ser la dictadura. Allò va quedar parat
per la seva salut, problemes pulmonars
de quan treballava a la mina de sal.
Miguel davant l’empitjorament de la
seva malaltia ve a Barcelona a poder
morir com ell volia: amb dignitat, i és
aquí quan donem forma al llibre, que
el volíem molt visual i molt narratiu, al
voltant de les seves experiències, les mateixes que ell
utilitzava per a exemplificar les seves reflexions.
Xavier Navarro: Miguel, sempre, un home molt
proper, sempre intentava estar al dia de tot i molt
allunyat del dogmatisme.
Pepe Galvez: Miguel en la seva vida militant va haver
d’assumir durant un temps la negació del debat i la
imposició del dogmatisme , però ja de gran es produeix
un procés de rejoveniment intel·lectual i anímic i acaba
sent més antidogmàtic que mai, crític amb ell mateix i
vivint al dia de tot
Xavi Navarro: Es difícil saber que ens diria Miguel del
moviment 15-M i quina seria la seva posició, podem
especular una mica al voltant d’aquest tema.
Pepe Galvez: Sabem que especulem però coneixent
a Miguel estic convençut que hagués anat a Plaça
Catalunya i que hagués parlat amb ells i segur que
hagués escoltat amb molt de respecte. Especulo a més
dues coses: per una part el seu respecte a la autonomia
del moviment i en segon lloc que intentaria treballar
per crear una força política nova amplia i unitària sobre
la base de democràcia radical i amb una visió molt
internacional perquè Miguel tenia clar que el camp
de batalla supera el marc de les nacions i dels estats.
Una nova força política no per substituir a cap dels
partits existents, Miguel es sentia molt identificat amb
un d’ells, sinó en la perspectiva d’un ampli moviment
polític .
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ENTREVISTES: Pepe Galvez
Pepe Galvez: Les publicacions tant de l’antiga FSAP
com l’antiga FCT van complir amb escreix els seus
objectius, però el nou TRIBUNA necessitava un canvi
en la línia del que hem parlat perquè la realitat està
canviant i la nostra publicació necessitava estar en
més consonància amb els canvis socials que s’estaven
produint i que continuen produint-se.

(continuació)

Xavier Navarro. En aquesta línia
CCOO ha elaborat un manifest, molt
interessant que malauradament ha
tingut molt poc ressò fins i tot dintre
de la pròpia organització, i crec que
està lligat a alguns conceptes que
Miguel defensava de la política en
un sentit molt ampli.

Xavi Navarro: Per finalitzar ara els teus nous
projectes t’apropen molt a Barcelona i crec que tens
algun projecte lligat a Acció Jove i la Secretaria de
Cultura de la CONC

Pepe Galvez: El manifest de
CCOO és molt oportú i està molt
lligat al que està passant però el
seu desconeixement , perquè aquest
manifest hauria d’estar repartit i
debatut arreu, evidencia un greu
problema que tenim com sindicat.
El manifest explicita que estem en
una situació social excepcional,
vivim una greu crisi política que
repercuteix molt directament a la
nostra acció sindical, perquè si
no fos així el sindicat no faria un
manifest que planteja la necessària
regeneració democràtica.
El Sindicat ha viscut, s’ha enfortit i
ha pogut resistir gràcies a la nostra
actuació a les empreses, però el món
empresarial i les pròpies empreses
estan canviant i reorganitzant i la
pròpia CEOE cau front l’atac de
les grans empreses organitzades.
Davant de tot això el sindicat s’ha
d’adonar que no hi ha prou en
quedar-se a les empreses perquè
la societat està canviant i la missió
d’un sindicat i més d’un sindicat com CCOO que s’ha
enfortit a traves del diàleg social es pot veure molt
debilitada per les actuacions tant del gran empresariat
com dels legisladors.
Davant d’això CCOO ha de ser un element protagonista
i liderar les actuacions per el canvi social, no som un
partit polític però si hem de liderar el treball per el
canvi social i recuperar la dignitat de la política i la
democràcia social.
Avui estem en una clara situació de lluita, davant d’un
problema de forces, potser cal com deia Gramsci fer
una veritable acumulació de forces per poder actuar
en la línia de la transformació i CCOO ha de liderar
aquest moviment social.
Avui ens costa molt fer possible una vaga important i
encara més ens costa rendabilitzar el seu èxit i potser,
en un sentit metafòric, cal reivindicar un vell eslògan
del maig del 68 “ocupem les fàbriques” perquè cal
demostrar la força, cal reivindicar que els treballadors
són importants, decisius, protagonistes, que volem
codirigir la societat. Aquest seria el concepte metafòric
d’ocupar les fàbriques i per poder fer efectiu això
potser ens cal replantejar-nos moltes coses i molts dels
instruments dels que ens hem dotat.
Per això reivindico la importància del manifest de
CCOO i reivindico la necessitat de la seva difusió.
Xavier Navarro: Però Pepe, tenim un greu problema,
no tenim instruments de generar opinió
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Pepe Galvez: Sí, és un projecte confederal i es tracta
d’utilitzar el llenguatge del còmic per explicar a la gent
jove que és això del sindicat. Hi ha enquestes que ens
informen que molts joves desconeixen totalment que
és el sindicalisme i el sindicat i es tracta d’explicar-ho
de forma directe. És un nou repte, un altra forma de
pedagogia.

Pepe Galvez: Cert i ens cal més força, començar a
actuar i fer molta pedagogia i la pedagogia es fa
comunicant i comunicar no és només emetre. Tenim
un greu problema al respecte, tenim els mitjans de
comunicació controlats majoritàriament per la dreta i
com a molt una mica i molt poc pel centre-esquerra i en
aquesta situació a CCOO tenim necessitat d’autonomia
per comunicar i poder fer pedagogia activa. Per això
ens fa falta un mitjà propi i incidir molt més a la xarxa
social. I no és que no tinguem publicacions, tenim
moltes en número però poques per la seva eficàcia,
i potser cal ser responsables i tenir una comunicació
organitzada i ordenada amb una única publicació
seriosa capaç de recollir les diferents especificitats i
que a més permeti dotar als quadres sindicals d’idees i
capacitat d’avaluar la realitat. Aquest és un dels reptes
del sindicat: poder lluitar contra el pensament únic.

“ens cal més força, començar
a actuar i fer molta
pedagogia i la pedagogia es fa
comunicant i comunicar no és
només emetre. Tenim un greu
problema al respecte, tenim
els mitjans de comunicació
controlats majoritàriament
per la dreta i com a molt una
mica i molt poc pel centreesquerra i en aquesta situació
a CCOO tenim necessitat
d’autonomia per comunicar
i poder fer pedagogia activa.
Per això ens fa falta un mitjà
propi i incidir molt més a la
xarxa social”

Xavier Navarro: Pepe per anar acabant aquesta
agradable conversa. Al final hem acabat parlant gairebé
de temes comentats quan hem començat. En la teva
darrera etapa ja no estàs tan lligat al món de l’acció
sindical directa sinó com director de TRIBUNA molt
més lligat al que tan et preocupa de generar opinió, és
com una mena de cercle com un cicle.
Pepe Galvez: Segueixo sentint l’acció sindical com
quelcom bàsic, i per això ara crec que la pedagogia és
imprescindible per poder avançar en l’acció sindical.
Xavi Navarro: TRIBUNA en la nova etapa ja com
FSC després de la fusió dóna un salt qualitatiu en la
línia de treballar per generar opinió.
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ENTREVISTES: Tània Pérez
Es tracta d’una campanya de proposta, en
positiu, amb aquelles mesures que creiem
que poden ser adequades per a començar a
encarrilar aquesta situació.

Xavier Navarro
Tània Pérez és la responsable d’Acció Jove-Joves
de CCOO i amb ella parlem de joventut, crisi,
atur i sindicat.

Xavier Navarro; Quants joves són delegats i
delegades i en quins àmbits
Tània Pérez: : Actualment hi ha gairebé
2.500 delegats i delegades menors de 30 anys,
que es reparteixen entre els diferents sectors
igual com la resta de delegats: la majoria es
concentren en els sectors tradicionals i amb
una major cultura sindical, tot i que els i les
joves treballen principalment en sectors com
l’hosteleria o el comerç.

Xavier Navarro: Què és ACCIÓ JOVE i quin paper
juga o ha de jugar com a part de CCOO?
Tània Pérez: Joves de CCOO som un grup de joves
treballadors i treballadores que veiem en la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya l’espai des d’on
transformem les condicions de treball i vida del jovent
català. Ens arrelem en la realitat nacional de Catalunya
i en la riquesa i diversitat de la classe treballadora, i
situem la nostra actuació en la millora de les nostres
condicions laborals i socials.
ACCIÓ JOVE-Joves de CCOO, té com a objectiu
organitzar i crear un espai de participació i formació
d’aquells i aquelles joves que estan en un procés
d’estudis, dels i les que estan aturats i aturades i dels i les
que, en aquests moments tenen “la sort” de treballar, tot
i que moltes vegades en precari, que tingui un caràcter
corresponsable amb la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya.
És per aquest motiu que, a més de tenir una organització
pròpia dels i les joves de CCOO a les federacions i
territoris, treballem perquè cada cop amb més normalitat
s’incorporin persones en tots els àmbits del sindicat:
des de les llistes a les eleccions sindicals passant per
tots els òrgans de decisió. Si volem seguir sent una
organització representativa, hem de ser el reflex de la
realitat que representem.
Xavier Navarro: L’atur colpeja de manera significativa
els joves, molts d’ells encara cerquen la seva primera
feina malgrat tenir, en molts casos, una bona formació
acadèmica.
Tània Pérez: Les taxes d’atur que suportem avui
resulten veritablement sagnants: més de 4 de cada 10
menors de 25 anys estan en situació de desocupació.
De fet, som les persones joves les més afectades per
la crisi: gairebé el 79% dels llocs de treball destruïts
a l’Estat Espanyol entre el 2007 i el 2010 havien estat
ocupats per joves.
El lideratge d’Espanya en desocupació juvenil “posa en
dubte” l’eficiència de les mesures de la reforma laboral
destinades a tallar el greu problema de la desocupació
entre els joves. Mesos després de la seva aprovació,
les xifres no mostren un canvi de tendència, sinó tot al
contrari.
Els i les joves que no treballen no estan a l’atur pel
fet de ser joves, sinó perquè no hi ha feina. Quan ha
esclatat la crisi han estat els primers expulsats del
mercat laboral degut a les pèssimes condicions en
que s’hi van incorporar. És, per tant, imprescindible
que la sortida de la crisi vingui de la mà d’un canvi
de model, que superi determinats models productius i
garanteixi una ocupació de qualitat per als treballadors
i treballadores.
Fins i tot actualment, les persones que poden treballar
ho fan en condicions precàries: sense contracte o a
l’empara de beques que, amb el pretext de formar-nos,
només serveixen per a que algunes empreses disposin
de mà d’obra barata i sense drets.
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Les altíssimes taxes de temporalitat, porten a moltes
persones a encadenar contractes sense saber què serà
d’elles al mes següent, dificultant l’accés a la protecció
social (com les baixes laborals o la prestació d’atur) i
l’exercici dels drets (com per exemple els sindicals).
I amb una absoluta manca d’adequació entre la nostra
formació i la feina que realitzem.
Xavier Navarro: I com ho afrontem, com afrontem la
dicotomia formació i mercat laboral, i manca d’oferta
laboral o oferta d’ocupació precària o molt precària.
Tània Pérez: És necessari adaptar el sistema productiu
a les possibilitats que ofereix el fet de que siguem la
generació més ben preparada de la història (això fins
i tot ho sap la Merkel). La nostra formació és la millor
garantia per al futur del país. Malgrat això, avui en dia,
ni tan sols ens garanteix una vida digna. Tot i així, no
hem d’oblidar que el fracàs escolar a Catalunya frega
el 30%. És important ressaltar que en l’informe que
vam presentar al novembre passat sobre joves i mercat
de treball destacava el fet que es contracta abans un
treballador sense qualificar de qualsevol franja d’edat
que un jove qualificat.

“El lideratge d’Espanya en
desocupació juvenil “posa
en dubte” l’eficiència de les
mesures de la reforma laboral
destinades a tallar el greu
problema de la desocupació
entre els joves. Mesos després
de la seva aprovació, les
xifres no mostren un canvi de
tendència, sinó tot al contrari.”
Davant de l’atur, contra la precarietat juvenil i davant la
manca d’oportunitats, hem de reaccionar. El moment de
canvi social que estem vivint, amb el ressorgiment dels
moviments socials (com el moviment 15M o Joventut
Sense Futur), posa de manifest el descontentament de
les persones que senten les organitzacions (polítiques i
sindicals, perquè no dir-ho) i institucions cada cop més
allunyades.
En aquest sentit durant aquest mes de setembre es va
presentar la campanya de joventut “La resignació no
és una opció. Lluita!” elaborada des de la Secretaria
Confederal de Joventut.

Pel que fa a l’afiliació durant l’últim any ha
baixat i, fins a cert punt, és comprensible:
d’una banda hem de tenir en compte que els i
les joves hem estat els primers expulsats del mercat de
treball, i de l’altra, que les precàries condicions laborals
condicionen les quanties de les prestacions i, en molts
casos, han fet que molts joves no hagin cotitzat prou
com per poder cobrar l’atur.
Xavier Navarro: Com afrontem el repte d’incorporar
més joves al sindicat i a l’actiu sindical. Hem de fer
molts canvis a l’organització per afavorir aquesta
incorporació.
Tània Pérez: D’una banda, existeixen algunes dificultats
pròpies de la organització. Durant el curs 2010 – 2011
a ACCIÓ JOVE hem estat treballant en l’elaboració
d’un Pla de Participació, on hi han intervingut gairebé
400 joves afiliats i afiliades. Estem acabant d’elaborarne les conclusions i es presentarà a mitjans d’octubre.
L’objectiu d’aquest Pla és fer un diagnòstic de la
nostra organització: localitzar els punts febles (com per
exemple la comunicació amb els afiliats i afiliades) i
reforçar-ne els forts, com ara la formació. Cal també
que treballem per a aconseguir una organització més
permeable i millorar el feedback ja que, segons hem
detectat, això suposa una de les principals demandes
dels i les joves afiliats i afiliades. Així com l’habilitació
d’espais de participació i decisió entre Assembles, que
són cada 4 anys.
Com comentava abans, el principal repte del nostre
sindicat és ser representatiu. Per això és imprescindible
que, “sin prisa pero sin pausa”, anem incorporant els
diferents col·lectius als que volem representar en els
diferents espais de la nostra organització. Hem de ser
un mirall de la societat i per això, cal que trenquem
tòpics i, el primer, el del sindicalista home, “palillero”
i “barrigudo”, de les grans fàbriques. És responsabilitat
de tot el sindicat visibilitzar aquests i aquestes joves
sindicalistes, delegats i delegades de cinemes, botigues
de roba, telemàrketing, de cadenes de menjar ràpid...
D’altra banda, existeix una gran dificultat per a establir
contacte amb els i les joves degut a les altíssimes
taxes de temporalitat en la contractació: és complicat
contactar amb les persones quan aquestes canvien de
feina constantment. A més a més, el desprestigi social
que pateixen les organitzacions tradicionals com els
partits polítics o els sindicats tampoc no ajuda a que els
i les més joves hi trobin el referent i decideixin cercar
altres vies per organitzar-se.
Ens queda molta feina per fer i ni ens ho posen i ens
ho posaran fàcil. Tot i així els i les joves de CCOO no
ens resignem i continuarem treballant. Com diem a la
campanya: la resignació no és una opció.
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MOBILITZACIONS
L’inici de les dures retallades dutes a la pràctica pel govern de CiU van tenir una importantíssima
resposta el

14 d’abril a la Plaça Sant Jaume
en una convocatòria unitària que CCOO va encapçalar

federació de serveis a la ciutadania
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MOBILITZACIONS

La mobilització va continuar
l’1 de maig

i el 14 de maig vàrem omplir Barcelona,
PROU RETALLADES,
mobilització i propostes, així és CCOO

federació de serveis a la ciutadania
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MOBILITZACIONS

INDESINENTER (SENSE PARAR, INCANSABLEMENT), AIXÍ ÉS CCOO,
i la mobilització continuava en defensa dels serveis socials i els seus treballadors
i treballadores, en defensa dels serveis d’ambulàncies, del personal de la
Generalitat afectat greument per les retallades del Govern, perquè volíem votar
un referèndum sobre la modificació constitucional ...

federació de serveis a la ciutadania
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MOBILITZACIONS

Vàrem tornar a omplir VISTALEGRE, i presentar propostes per una fiscalitat
justa, en defensa dels serveis públics i una important proposta per l’ocupació
perquè per a CCOO primer són les persones.

I vàrem continuar amb la mobilització.

Propostes i mobilització amb banderes i sense, a les mobilitzacions del 15-M,
així és CCOO!
federació de serveis a la ciutadania
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SINDICAL
Expedient de Regulació d’Ocupació per causes econòmiques
Carlos Pellejero
Conèixer i saber com és l’actual Regulació i marc Normatiu per fer un ERO
per causes Econòmiques
Malauradament durant els últims anys el terme ERO ha passat, de ser un concepte
bastant abstracte per a la majoria de nosaltres a ser una realitat diària i una amenaça
constant en els llocs de treball.
Juny del 2011 va ser la data escollida pel govern del PSOE per a l’aprovació del
nou Reglament (RD 801/2011) que regula aquests procediments que s’engloba, sens
dubte, en l’estratègia d’abaratiment de l’acomiadament tantes vegades reclamada
des de les files de les diferents patronals i ara acceptada, reconeguda i legislada pel
govern de torn. No obstant això, tampoc es tracta d’una “finestreta” oberta per als
empresaris portin les llistes dels treballadors als que volen acomiadar impunement
i a baix cost. Com veurem, hi ha canvis importants, però hem de coneix-se’ls per
valorar quin és el seu abast real.

Es considera que concorren causes econòmiques “quan dels resultats de l’empresa
es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l’existència de
pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos, que
pugui afectar la seva viabilitat o la seva capacitat de mantenir el volum d’ocupació”.
I és aquesta frase final la de major importància, ja que una situació econòmica
negativa, actual o prevista, merament conjuntural (per exemple, una inversió puntual
insuficientment finançada) que NO afecti la viabilitat de l’empresa, NO seria una
causa suficient per al·legar causa econòmica en un ERO.
Ens veiem doncs en la necessitat d’estudiar detingudament la documentació
presentada, certament extensa en el cas de la causa econòmica “actual” (composta
per memòria explicativa, comptes anuals dels dos últims exercicis acabats i els
comptes provisionals de l’exercici en curs) però més encara en el cas d’una previsió
de pèrdues futures, ja que hauran d’afegir: “criteris utilitzats per a la seva estimació”
(...) “Informe tècnic sobre el caràcter i evolució d’aquesta previsió de pèrdues” (...)
“acreditar el volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues “.
La nova redacció del Reglament també introdueix el concepte de “Grup d’empresa”
quan es tracta d’al·legar causa econòmica, la qual cosa hauria de ser positiu, ja que
en massa ocasions ens trobem amb autèntiques corporacions que poden “desviar”
els seus facturacions a una única empresa del grup, fent caure sobre el seu patrimoni
(i sobre els seus treballadors) totes les pèrdues del conjunt. El nou Reglament és molt
concret en el que considera “vincle econòmic” de grup limitant aquesta figura a les
situacions en què “en el grup hi hagi empreses que realitzin la mateixa activitat o
pertanyin al mateix sector d’activitat” o “hi ha saldos deutors o creditors de l’empresa
sol·licitant amb qualsevol empresa del grup”.
Ja que la vigilància sobre les “enginyeries comptables” d’alguns grups d’empresa
(que correspondria a la Hisenda Pública) deixa molt a desitjar (sabut és que el terme
“preus de transferència” és un autèntic colador de desviar ingressos) com a mínim
amb aquest nou redactat potser puguem evitar que es pretengui, a més, “carregar-se”
els llocs de treball.
En el fons ens trobem davant d’un doble saqueig: d’una banda es furta al conjunt
de la ciutadania l’import dels impostos, que en condicions normals hauria d’abonar
l’empresa o el grup, i per altre es condemna a l’atur (a temps complet en les extincions
a temps parcial en les suspensions) als treballadors. En resum, tot un exemple de
“ISC” Irresponsabilitat Social Corporativa.

L’Expedient de Regulació d’Ocupació és el procediment pel qual l’empresari
procedeix a l’extinció d’un nombre determinat de llocs de treball al·legant causes
econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció. Hi ha principalment dues
vies per les quals ens podem trobar davant d’un ERO:
- Per iniciació directa per part de l’empresari
Complint els requisits establerts en el RD esmentat i quan les necessitats
d’extincions siguin:
a) 10 llocs en empreses de menys de 100 treballadors
b) el 10% del nombre de treballadors en empreses de 100 a 300 treballadors
c) 30 treballadors en empreses de 300 o més treballadors
- Per acumulació d’acomiadaments (ERO encobert)
Aquesta situació es donarà quan en un període de noranta dies, es produeixin
el mateix nombre d’extincions del punt anterior sense haver iniciat el procés
d’ERO.
La primera pregunta que ens fem davant d’un ERO per causes econòmiques és
sempre la mateixa: hi ha causa real per a la presentació d’aquest ERO? Això succeïa
abans la reforma del reglament i segueix succeint ara, perquè malgrat tot el que es
va parlar abans de l’estiu sobre el tema de les “previsions de pèrdues” en aquest punt
seguim tenint, des de la representació dels treballadors, molt a dir.
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“El que hauria de ser, donada la gravetat de les
seves conseqüències, un període d’anàlisi raonable i
assossegat, es converteix en una cursa contra-rellotge
amb l’amenaça final de la “sol • licitud final” que
l’empresa ha de presentar al compliment d’aquest
període (en un termini de 5 dies).”
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SINDICAL
Expedient de Regulació d’Ocupació per causes econòmiques
(continuació)

Així doncs, hi ha un important treball d’anàlisi
i qüestionament posterior durant el període
de consultes, però ai! Aquí si que la reforma
retalla (paraula lamentablement de moda) els
temps: els tradicionals períodes de consultes
de 15 dies per a empreses de menys de 50
treballadors i 30 per a les de més, han passat a ser
períodes màxims, de manera que, en la pràctica,
ni tan sols amb acord és possible establir una
pròrroga sobre aquests terminis.
El que hauria de ser, donada la gravetat de les seves conseqüències, un període
d’anàlisi raonable i assossegat, es converteix en una cursa contra-rellotge amb
l’amenaça final de la “sol·licitud final” que l’empresa ha de presentar al compliment
d’aquest període (en un termini de 5 dies).
Una altra novetat important d’aquest nou redactat és l’obligatorietat i contingut del
Pla d’acompanyament social, que en les empreses de més de 50 treballadors passa a
ser documentació obligatòria a la presentació de l’expedient

El nou Reglament també inclou alguna novetat sobre l’acreditació de les causes
tècniques, organitzatives i productives, però això, ja és matèria d’un altre article.

“En el fons ens trobem davant d’un doble
saqueig: d’una banda es furta al conjunt de
la ciutadania l’import dels impostos, que
en condicions normals hauria d’abonar
l’empresa o el grup, i per altre es condemna
a l’atur (a temps complet en les extincions
o a temps parcial en les suspensions) als
treballadors. En resum, tot un exemple de
“ISC” Irresponsabilitat Social Corporativa.”

L’article 9 del nou Reglament s’estén en les mesures que pot contenir aquest Pla
d’acompanyament social, agrupant-les en 3 grups:
- Mesures dirigides a evitar o reduir els efectes de l’expedient
- Mesures per atenuar les conseqüències en els treballadors afectats
- Mesures per fer possible la continuïtat i viabilitat del projecte empresarial.
Aquest pla també ha de ser acuradament analitzat, ja que si finalment la conclusió
de l’anàlisi de la documentació donés com a resultat que si es donen les causes
econòmiques que originen l’expedient, s’ha garantir que el pla d’acompanyament
compleix suficientment el paper que li atorga el reglament (minimitzar l’afectació).
Això cobra especial importància en els casos en què la causa no està clara o s’oculta
després complicats entramats d’empreses i en els que el Pla d’acompanyament,
fàcilment, pot respondre a intencions molt diferents de les reals. Per ser clars:
facilitar la “sortida” de treballadors i treballadores més “cars” i l’empitjorament de
les condicions de la resta de la plantilla.

federació de serveis a la ciutadania

17

Edició Especial

digital

ESPAI DE ROSA SANS

Escola pública, gratuïta, de qualitat i ... catalana!
L’educació durant la dictadura franquista estava basada en el nacional-catolicisme, en una
crítica radical al liberalisme i a la democràcia, en la negació del pluralisme social i lingüístic, en
la defensa d’una societat jerarquitzada, autoritària i amb un control polític i ideològic.
En la transformació del sistema educatiu a Catalunya en l’època de la transició va ser decisiva la
participació de la comunitat educativa en la construcció d’una proposta renovadora per construir
una escola pública catalana adaptada a les noves realitats i als nous reptes que es plantejaven a
la societat catalana amb l’assoliment de la democràcia i les llibertats.
Des del 1979, els nous Ajuntaments democràtics varen fer un gran esforç per escolaritzar els
nens, per cobrir la manca de places escolars que hi havia especialment a les poblacions que van
tenir un creixement ràpid per la immigració. Aquets Ajuntaments recollien les demandes dels
ciutadans, pares, mares i mestres que exigien una millora de la xarxa escolar (manca de places
escolars, massificació, manca de qualitat, situació laboral dels mestres...).
Els primers anys del govern de la Generalitat, la política educativa de Convergència era
continuista i amb una manca d’iniciatives. La justificació fins el 1981 va ser el retard de les
transferències però després l’excusa per a no actuar era la manca de pressupost. Gràcies a la
pressió ciutadana es va aconseguí bastir escoles de primària, instituts de batxillerat i centres de
formació professional.
A aquesta lluita per un sistema educatiu públic, gratuït, de qualitat, i compensador de les
desigualtats socials se li unia l’aspiració que aquest fos arrelat a la nostra terra: per l’escola
catalana.
Abans de la mort del dictador, en alguns centres s’inicia l’ensenyament del català i s’avança en
continguts més adaptats a la realitat catalana encara que amb moltes dificultats i prohibicions.
La normalització de l’ús del català va comptar amb una actitud molt favorable per part dels
pares i mares fins i tot en zones amb un gran predomini de la població nascuda a altres indrets
de l’estat espanyol.
Aquest procés es va avançar amb l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística del Català, per unanimitat en el Parlament en el 1983. Sortosament, l’acord
de la major part de les forces polítiques democràtiques i catalanistes en un model d’escola en què «L’alumnat no ha d’ésser separat en centres [...] diferents per raó
de la seva llengua habitual», segons que deia la Llei de normalització lingüística.
D’aquesta manera es va esvair la temptació, d’una gran part de la dreta catalana, de fer escoles per als «catalans» i escoles per als «castellans» o si es vol, deixar
que l’escola privada escolaritzés majoritàriament l’alumnat autòcton i l’escola pública s’encarregués dels immigrants (com, de fet, succeïa en l’entorn metropolità),
evitant així el procés de fractura social des de la infantesa.
El programa d’immersió lingüística va fer possible una sola escola. Es va fer amb l’esforç del col·lectiu docent però també amb la implicació i complicitat de les
famílies no catalanoparlants que van intuir que la immersió reportaria beneficis per als seus fills i filles, ja que s’assegurava una més gran qualitat de l’ensenyament
i la igualtat d’oportunitats pels infants que en acabar l’escolaritat obligatòria tindrien un domini equivalent en les dues llengües: la catalana i la castellana.
Els treballadors i treballadores i les classes populars dels barris obrers de Barcelona, den l’entorn metropolità El Prat, Cornellà, Badalona, Santa Coloma varen ser
els grans impulsors de la immersió lingüística, com una eina de cohesió social. El centre Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma que ja en el curs del mateix 1983-1984
va iniciar el curs donant classes en català. Ben aviat varen tenir el suport de l’Ajuntament, que llavors era governat pel PSUC, que amb el moviment de famílies i
mestres varen aconseguir que la Generalitat apostes per aquesta ciutat per iniciar la immersió.
El model escolar que es va realitzar durant la transició a Catalunya ha estat una de les contribucions de l’esquerra, i en ella de Comissions Obreres, reconegut per
tothom en la construcció d’una societat cohesionada al nostre país. Ara amb la nova immigració, en que un important nombre d’alumnes, que, en conjunt poden
parlar més de 100 llengües, son presents a la nostra escola ens reforça l’encert de la lluita d’aquells anys de no separar els alumnes per raó de llengua per configurar
un model educatiu integrador i de cohesió social.
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ESPAI DE ROSA SANS
Sabadell concedeix la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Periodístic a Xavier Vinader

El llibre recomanat
“A la ciutat d’or i argent”
de Kenizé Mourad -Edicions 62

Xavier Vinader ha rebut la Medalla de la Ciutat al Mèrit Periodístic, en
reconeixement al seu compromís com a ciutadà, en la lluita contra la
dictadura, per les llibertats democràtiques i, molt especialment, pel dret a
la llibertat d’expressió, a proposta d’ una seixantena d’entitats, entre elles
la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya.
Xavier Vinader Sánchez (Sabadell, 1947) va estudiar a l’Escola Oficial
de Periodisme de Barcelona i ha col·laborat a nombrosos diaris i revistes.
El seu compromís per la denúncia de les accions de l’extrema dreta va
provocar que la nit del 9 de juliol de 1975 una organització ultradretana
atemptés contra el domicili familiar del carrer de Sardà de Sabadell.
També ha escrit “Sabadell, febrero de 1976: una semana de huelga
general política”, que ben aviat serà publicat i ha col·laborat a nombroses
ocasions amb el nostre sindicat.
L’any 2007, Xavier Vinader va lliurar el seu
arxiu a la Universitat de Barcelona, un fons
que custodia el Centre d’Estudis Històrics
Internacionals-Pavelló de la República.
Amb els documents i les dades del fons
“Vinader”, Jaume Busqué Barceló va
escriure el llibre Xavier Vinader Sánchez:
periodisme i compromís, editat el 2009 per
la Universitat de Barcelona.
L’any 2007 el govern de la Generalitat li va
atorgar la Creu de Sant Jordi.

Kenizé Mourad trenca la imatge de la dona musulmana amb el relat del destí de
la begum Hazrat Mahal, quan en absència del monarca, pren el comandament
de la insurrecció contra el poder britànic, convertint-se en l’ànima de la revolta
posant en perill l’autoritat anglesa a tot l’Índia.
El 1856, l’imperi britànic pren el domini de la ciutat índia de Lucknow, coneguda
com la ciutat d’or i argent per la seva riquesa. Aquesta annexió hi genera un fort
moviment de protesta entre els habitants que liderarà Hazrat Mahal. Al llarg
de dos anys, amb l’ajut del rajà Jai Lal i dels soldats indis de l’exèrcit britànic
aconsegueixen resistir als anglesos.

Medalla d’or al Mèrit Periodístic

L’autora Kenizé Mourad, nascuda a Paris (1939) filla d’un rajà hindú i d’una
princesa turca, que no va conèixer fins els vint-i-dos anys és periodista,
corresponsal a Orient Mitjà, debuta com escriptora amb De part de la princesa
morta. També és autora d’El jardí de Badalpur i d’un recull periodístic: Le parfum
de notre terre dedicat al conflicte araboisraelià.
A la ciutat d’or i argent, és un cant a la tolerància i convivència entre religions
i cultures, i una denúncia de totes les formes de colonialisme dels abusos que
generen, les massacres, l’espoli de les riques i la destrucció de les cultures.
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Muntatge i Edició: Secretaria Comunicació FSC-CCOO
Il·lustracions: Ernest Priego

Xavier Navarro

Maria Rosa Lopez Valero

és conductora
d’autobusos de Barcelona, dona i sindicalista que veu la ciutat
des del volant de l’autobús
Xavier Navarro:
Quan fa que condueixes un autobús a Barcelona?
Maria Rosa Lopez:
El dia 16 de juny va fer deu anys.
Jo era carnissera, i animada per un familiar que era conductor em vaig treure el
carnet d’autobús. Per mi va ser millor que si m’hagués tocat la loteria.
Xavier:
En un món laboral tan masculinitzat com el teu, com et sents?
M. Rosa:
La majoria de les vegades en inferioritat numèrica, jajaja.
En termes generals bé, estic contenta amb la meva feina i crec que això
m’ajuda a minimitzar els matisos que té el fet de treballar amb un col·lectiu tan
masculinitzat.
Xavier:
Segurament cal impulsar més mesures que afavoreixin la igualtat?
M. Rosa:
Naturalment que si, però no es va fer Roma en un dia. Pensa que des de març del
2007 que va entrar en vigor la llei d’igualtat fins avui ha passada poc temps i han
estat moltes les mesures que han ajudat a afavorir la igualtat, amb això no vull
dir que fins a aquest moment no s’hagi lluitat perquè penso que la llei ha estat la
culminació a l’esforç de moltes dones recolzades per homes.
Xavier:
Com és veu la ciutat des del volant de l’autobús?
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M. Rosa:
Des de fora es veu molt estresant i ho és, cal preparar-se per a aquest tipus de
treball, Barcelona és una ciutat que va a mil per hora, tothom té pressa, crec que
somriem poc, exigim molt.
Des de dins es veu tot.
Xavier:
Conductora, mare i també sindicalista, una mica complicadet tot plegat i
enriquidor?
M. Rosa:
Doncs si, però ja saps que això és un avantatge que tenim les dones pel que fa als
homes. jajaja
Però si si “una mica complicadet”.
De vegades es fa molt difícil arribar a tot però també crec que és important i
enriquidor per a mi.
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