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EDITORIAL
CONGRESSOS A CCOO I ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA
El segon congrés de la FSC-CCOO DE Catalunya i el X congrés de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya ( CCOO de Catalunya ) han estat dues fites importants, potser no han estat portada
dels diferents mitjans de comunicació, però han estat més que uns congressos,- un de caire federal
i l’altre confederal, -de l’organització social més important del país.
Hem adaptat, en aquests congressos, l’organització, les estructures, a les necessitats a la realitat,
per poder intervenir més i millor als centres de treball, a les empreses a les administracions al
conjunt de la societat, per exercir la tasca que ens correspon que no és altra que la defensa dels
drets socials i laborals. Unes CCOO fortes per defensar els drets de ciutadania, els drets socials
i la democràcia.
Ens cal enfortir el sindicat per continuar fer front amb més fermesa i més abastament, les
polítiques destructives i antisocials i per fer palès amb rotunditat l’existència d’alternatives que
passen per:
1-Reforma fiscal profunda, que permeti incrementar de manera notable els ingressos (
successions, patrimoni, bens de luxe, grans fortunes, fons d’inversió, societats....). En aquest
aspecte és important aclarir algun concepte relatiu al nivell d’impostos a Catalunya, sense
valorar els que teòricament implementarà (tot i que tímidament )el nou govern. Des de sectors
neoliberals com d’altres, per motius sovint molt diferents i sovint coincidents, s’ha insistit que a
Catalunya es paguen molts impostos. Eurostat no recull dades de la pressió fiscal a Catalunya
però un estudi de la Fundació Catdem va situar-lo en un 31,4% del PIB per l’any 2009 . És a dir 7
punts sobre PIB per sota de la mitjana de la UE-27 que és un 38,4%. Amb les dades oficials més
actuals, la pressió fiscal total de l’Estat Espanyol és de 32,9%, molt per sota del 39,6% mitjà de
la UE i només superant a Portugal, Irlanda, Eslovàquia, Romania, Letònia, Lituània i Bulgària.
Tanmateix però hi ha mitjans de comunicació, sectors neoliberals inclòs el govern actuals i altres
sectors que continuen dient que a Catalunya es paga un IRPF més alt que a Suècia o Dinamarca,
i això no és cert. Com pot ser que els experts del diaris diguin que Catalunya és el lloc on més
impostos es paguen i que Eurostat digui que no. Mirem. No és el mateix comparar tipus aplicable
que els tipus mitjans efectius. Els tipus aplicables és el que diu la llei que has de pagar com a
màxim cada escala de renda i sense tenir en compte les desgravacions. El tipus mitjà efectiu és el
que pagues de debò, els euros que al final ingresses a hisenda.Eurostat recull l’estadística del que
paguem, mentre que els estimats opinadors del país miren només la literalitat d’un article d’una
llei. Aquest desfase que genera enrenou i què tant utilitzen alguns. Si mirem la llei catalana i la
llei estatal de l’IRPF i sumem el tram català i el tram estatal, els tipus aplicables són de 51% per
les rendes de treball de 120.000 €, per les de 175.000 € un 55% i per les de 300.000 € un 56%.
Vist així, sembla excessiu si tenim present el dèficit fiscal amb Catalunya.
Però no ens precipitem, perquè a la pàgina 650 de l’informe anual de l’AET veiem que al 2010
(liquidacions del 2009) el tipus efectiu de l’IRPF és del 15,1%. I quin era el tipus efectiu (és a
dir, quant pagaven)?
- Per la gent amb ingressos de 120.000 euros a l’any: 28,6% (-22,4% respecte tipus aplicable).
- Per algú que guanyi 175.000 euros a l’any: 29,9% (-25,1% respecte tipus aplicable).
- Les rendes de 300.000 a l’any: 30,3% (-25,7% respecte tipus aplicable).
Com canvia la cosa i que lluny que estem del 56% d’IRPF. O sigui que les rendes de 300.000 €
paguen menys d’un terç en impostos (i a part el que defraudin, clar està).
Els motius de les diferències els trobem per tota la llista d’exempcions, reduccions de quota,
deduccions i bonificacions. I també per la discriminació de les rendes de treball respecte les
rendes de l’estalvi (estalviar/especular) que paguen molt menys. Fiscalment, surt més barat viure
de rendes, viure d’especular a la borsa, d’invertir, surt més barat viure de gestionar el patrimoni
que has heretat. Ser ric surt més barat. Per això es paguen MOLTS menys impostos a Catalunya
que a Suècia i Dinamarca.
Els beneficis fiscals afavoreixen a qui més ingressos tenen, que s’amaguen darrera d’una xifra a un
text legal (el 56% d’IRPF), per tapar-se les vergonyes d’una tributació similar a la de Polònia.
Com en tot, la situació és de classe, i com diu Vicenç Navarro, un treballador de, per exemple,
la SEAT de Martorell ja paga el 70% dels impostos d’un treballador d’una planta de la Volvo a
Suècia. El problema són els rics i super rics que aquí paguen només el 20% del que paguen allà.
2. Banca Pública per afavorir el crèdit a PIME, Autònoms, famílies..... Les injeccions de diner
públic han de tenir un resultat positiu per el conjunt de la ciutadania, no podem salvar bancs amb
diner públic incrementant deute públic i malvendre un cop sanejats amb inversors privats. Primer
les persones.
3. Polítiques públiques per generar ocupació i jugar un paper de motor de l’economia real, fet que
permetria incrementar ingressos i alhora disminuir atur. Amb menys atur hi ha més ingressos.
Implementar polítiques industrials perquè sense indústria no hi ha país.
4. Persecució del frau fiscal, incrementant el cos d’inspecció i la seva capacitat d’actuació. Val a
dir que el frau es genera fonamentalment entre les grans empreses i les grans fortunes.
5. Implementar impost de transaccions bancàries
6. Reducció del dèficit de manera realista, no com una carrera d’alta velocitat, i a més sense
ingressos com estan fent ara, sinó en períodes de més llarg termini i acompanyats d’ingressos
fet que permetria la millora de l’economia real i per tant de les persones i sense retallar ni
privatitzar.
7. Nova llei hipotecària que permeti la dació en pagament i establir alhora una xarxa d’habitatge
de lloguer social.
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8. Enfortir la democràcia, reformes que permetin participació social en la presa de decisions de
polítiques fonamentals com per exemple les de forta càrrega econòmica i social.
Aquestes són algunes de les alternatives que plantegem i volem que arribin arreu. Tanmateix
però, l’alternativa necessita majories polítiques per possibilitar els canvis necessaris per restablir
l’estat del benestar i millorar l’estat actual de la nostra democràcia fortament malmesa hores
d’ara.

LA POLÍTICA A CATALUNYA
A Catalunya el primer govern d’en Mas, amb el suport del PP va iniciar les polítiques de retallades,
d’ajust, de privatitzacions i de destrucció de drets, seguint de manera dogmàtica les polítiques
dictades per els sectors neocon, neoliberals que governen a Europa i encapçala la Senyora Merkel,
tenint uns consellers monetaristes i privatitzadors carregats d’ideologia molt conservadora i
defensors de transferir tot el que és públic a mans privades.. No sols es, especialment en el cas
del govern del PP, ideologia monetarista, és també ideologia socialment conservadora com ho
demostren dia a dia amb diferents modificacions legals com les Taxes Judicials que restringeixen
a la ciutadania l’accés a la justícia així com la mateixa Reforma Laboral que sols ha generat més
atur, mesures totes que de manera majoritària també han estat recolzades per CiU.
El problema de les aliances neocon o neoliberals entre CiU i PP és què en el sí del PP existeix
ADN de caràcter franquista i altament centralista que xoca amb la voluntat absolutament
majoritària de Catalunya de modificar l’actual situació per ser injusta i poc equilibrada política i
molt especialment financerament amb Catalunya. El desig de decidir lliurament el destí del país
xoca de manera abrupta amb el desig centralista del PP.
Les eleccions del passat 25 de novembre han generat un nou mapa parlamentari, amb una CiU
que ha patit una gran patacada fonamentalment per les seves polítiques econòmiques i socials, i
un PSC que també pateix una forta davallada per la manca de definició tant en aspectes socials
com nacionals. L’increment d’ERC explicat en gran part per el discurs nacional, i l’increment
d’ICV-EUiA motivat fonamentalment per el seu discurs social tot i què també nacional, amb
l’aparició de la CUP amb un component social i nacional, i el manteniment del PP i creixement de
Ciutadanas per contraposició als postulats de CiU en la vessant nacional, fan del nou Parlament
un escenari de geometria complicada per un govern estable.
CiU ha optat per el pacte amb ERC enlloc del PP però ho fa sense grans canvis en política
econòmica, acceptant alguns elements correctors ( encara molt minsos ) en política fiscal. CiU
segueix amb el discurs de les retallades ( sempre existeix un enemic extern a qui culpar encara
que voti amb ell al Congrés la Llei d’Estabilitat Pressupostària o encara que l’evasor fiscal sigui
una gran empresa catalana ) discurs que sembla haver assumit ERC, tanmateix però serà en
el moment de l’elaboració dels pressupostos on caldrà avaluar l’abast de l’assumpció de les
polítiques neoliberals i el moment de tornar a veure a un Conseller com Mas-Colell defensor del
monetarisme dogmàtic que considera que no ha d’intervenir per combatre l’atur o l’increment
de preus que colpegen a la ciutadania i que considera que el salari dels treballadors públics ha de
tornar a nivells de 2007, pugui tornar a defensar uns comptes que a priori i segons ens anuncien
tornaran a dur destrucció social.

LA POLÍTICA A ESPANYA
El PP, no sols al govern central, també a algunes comunitats autònomes, estan duent a terme,
sempre fins ara al Congrés dels Diputats amb el suport de CiU, una total i absoluta destrucció de
l’estat social, de les polítiques socials, dels drets econòmics, transferint descaradament capital
públic a mans privades com és el cas de la privatització de la sanitat i l’educació ( La llei Wert a
banda d’atacar el model d’educació de Catalunya i la nostra llengua, a banda, també és una llei
classista afavoridora de l’escola concertada i de segregació per sexes..)
El president del govern espanyol i el seu equip segueix dogmàticament els dictats de la TROIKA
i aprofita l’avinentesa, per introduir altres elements ideològics com la llei de l’avortament i un
atac al model autonòmic.
Cal seguir resistint, com diu El Gran Wyoming, avançant en la construcció d’aliances socials,
exigint un REFERENDUM perquè la ciutadania pugui manifestar, el seu acord o no a les
polítiques econòmiques, explicitant les alternatives que hem anat explicitant, generant la majoria
suficient per tal que es pugui obligar al govern a canviar de rumb i això vol dir ,també ,continuar
la mobilització.,
Aquesta és la situació i els reptes que des de CCOO hem d’afrontar i per això, com hem dit als
nostres congressos, ens cal enfortir molt més la nostra organització perquè les idees i la lluita no
viuen sense organització.
*Alguns elements de l’editorial també els trobareu al blog de Jesús Hernandez en el seu post
penjat el 28 de desembre de 2012.
** Del tot recomanable l’article de Article de Joaquin Romero a EL PERIODICO del dia 28 de
desembre de 2012 LO QUE QUEDA DEL GOVERN DELS MILLORS dijous 27 de desembre
de 2012
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Gabriel Jaraba.
Professor de Periodisme
i Comunicació a la Universitat
Autònoma de Barcelona
i militant de CCOO.
___________________

Per un combat comunicacional
contra el retroliberalisme
“L’esperança arriba quan superes la por i trobes a les xarxes,
als carrers, molta gent que està com tu”. Manuel Castells.
Seguim necessitant una premsa obrera en aquesta era de
la informació? El moviment obrer organitzat ha de tenir
uns mitjans informatius propis, i si és així, amb quin
objecte i amb quina forma? Em feia aquestes preguntes
fullejant per enèsima vegada Comunicació i poder
(Alianza Editorial), obra del sociòleg Manuel Castells,
que és probablement el més important comunicòleg
del nostre temps, i que en la seva joventut va ser un
activíssim militant de CCOO al Baix Llobregat. Al
fer-me-les, recordo que fa 40 anys vaig ser el primer
redactor en cap de Lluita Obrera a la seva fundació, amb
Alfons Labrador, i que vaig tenir l’honor de presentar
un programa setmanal en aquella Ràdio Obrera que mai
hauríem haver deixat perdre. I m’adono que no tinc
respostes senzilles per a aquestes interrogants. Però sí és
cert que la qüestió comunicacional ha estat inseparable
del moviment organitzat des dels seus principis, que
entre molts dels seus dirigents d’avantguarda han figurat
tipògrafs i escriptors i que una revisió historiogràfica
de la premsa obrera dels dos últims segles llança una
perspectiva bastant precisa de l’evolució de les nostres
societats fins a la democràcia i a través d’ella. I més
cert és encara que una sola persona no pot concebre ni
articular el que podria ser el complex comunicacional
de les organitzacions dels treballadors avui dia. Per això
em limito a aportar unes breus notes que puguin ajudar
a pensar col · lectivament sobre això.
El vell dilema premsa obrera versus premsa burgesa
no té sentit. Ara tota la premsa és burgesa, i això no
és una afirmació ideològica maximalista: els diaris de
gran circulació pertanyen a interessos financers que
sobrepassen a les seves propietats nominals. Integrats
en grups multimèdia, les seves línies editorials i
informatives responen a les respectives posicions de
diversos grups de poder que es relacionen amb els
grups financers segons les aliances que s’estableixen
per entreteixir dinàmiques d’influència en l’opinió
pública i les elits decisòries. La premsa comercial ha
tornat a ser premsa de partit i els autoqualificats mitjans
independents sonen tan cínics com els que en segles
anteriors incorporaven la paraula imparcial en les seves
capçaleres.
La premsa impresa és avui un negoci ruïnós. Tal ruïna
ha estat propiciada per les pròpies empreses en absorbir
els beneficis que els diaris generaven i bolcar en
projectes multimèdia que han topat al seu torn amb el
retraïment de la publicitat tant en mitjans impresos com
en la televisió. El model de negoci de la comunicació
de masses ha canviat, i ja no pot basar-se, si més no
majoritàriament, en la venda de publicitat. L’alt preu
de paper i impressió fa inviable la iniciativa de grups
independents amb vista a la publicació de diaris
alternatius amb xifres considerables de difusió. Ni tan
sols un empresari del negoci de drets televisius recolzat
per l’anterior govern va ser capaç de fer durar aquesta
alternativa. A la ruïna contribueix el creixent desinterès
federació de serveis a la ciutadania

d’uns mitjans percebuts com en estreta col · lusió amb
interessos que no són els dels seus lectors, incrementat
per la desinversió de les empreses periodístiques en
informació mentre es desfan del seu capital informatiu
encarnat pels redactors experts que són contínuament
acomiadats.
El negoci de la informació retrocedeix, doncs, i ho
fa en benefici del negoci de l’entreteniment. El que
no retrocedeix és la lluita ideològica, plantejada des
dels dos àmbits alhora. La troballa que la cultura de
masses suposa per als interessos del capitalisme és la
possibilitat d’exercir influència ideològica entreteixint
informació i entreteniment, de manera que la segona va
suplantant progressivament a la primera. A l’incorporar
elements de cultura pop i llocs comuns del apoliticisme
populista, tal combinació va estenent i imposant com a

cultura hegemònica. El que un dia alguns considerem
com “pluja d’ideologia burgesa sobre les classes
treballadores” (Simplement Maria i la seva repercussió
sobre les classes treballadores, Manuel J. Camp, Ed
Avanç) s’ha convertit en alguna cosa més sofisticat:
la reelaboració del pitjor del populisme individualista
sorgit de les ideologies populars ingènues o sense
consciència de classe reorientada i presentada com un
èxit de la democratització de la societat. Ningú amb
seny gosaria avui influir des del poder sobre les classes
populars mitjançant una reedició dels “valors burgesos”
d’autoritat, ordre i prevalença dels diners, no al menys
directa i declaradament. El retroliberalisme utilitza la
informació per espantar, tergiversar i difamar al mateix
temps que empra l’entreteniment per fomentar el
conformisme i encoratjar la falsa sensació de que certs
valors “populars” (espontaneïtat, senzillesa, austeritat)
romanen. Tal pinça va més enllà del que van somiar
en dècades anteriors que van exercir el que des de les
esquerres es va cridar ingènuament “manipulació”,
en el si d’una estratègia que es proposa revertir
les conquestes democràtiques polítiques i socials
atenent que les classes populars han perdut capacitat
d’intimidació. Ja no hi ha “manipulació”, simplement
mentida, por i conformisme, i amb aquests vímets es
teixeixen majories parlamentàries retroliberals que no
cedeixen davant cap opinió pública
Perquè hi hagi una opinió pública digna d’aquest nom
cal que hi hagi una societat democràtica en què el
pluralisme sigui respectat i garantit per les institucions
i la divisió de poders. Però la condició no formulada
explícitament i però imprescindible perquè una opinió
pública s’erigeixi en tal és que els ciutadans creguin
que les fluctuacions d’aquesta opinió siguin capaços
de provocar canvis polítics i socials. Aquest va ser
el problema al qual es va enfrontar la premsa obrera
clàssica, no tant la possibilitat de ser publicada i difosa
sinó l’opció a influir en un ampli camp social, tant al
“interior” de la classe de la qual sorgia com en el seu
“ exterior “, en el camp general de la ciutadania. El
tancament de les classes dominants de llavors va fer que
la cultura del moviment obrer s’erigís en contracultura
que aspirava a erigir una contrasociedad, de manera que

la seva influència no era directa sobre l’opinió pública
sinó indirecta mitjançant la capacitat d’intimidació
de l’organització; quedava limitada així a tasques
d’agitació i propaganda.
Assistim ara a un tancament semblant per part del
retroliberalisme, encara expressat d’una manera més
sofisticat gràcies al descobriment de la integració i
utilització del populisme pop (encarnat en icones com
Belén Esteban, per exemple) el qual és qui vehicula
els autèntics valors oposats a la cultura del treball:
individualisme, ambició, irreflexió interessada i
menyspreu per la il · lustració. Fins i tot en plena crisi
del model de comunicació de masses i el seu negoci, els
mitjans massius són capaços de col · lapsar el moviment
d’opinió pública mitjançant la introducció del desànim,
la despolitització i la desautorització de qualsevol agent
de canvi possible (“tots els polítics són iguals “) donat
que compta amb un inesperat aliat: el moviment de
protesta que s’expressa en clau de desafecció però no
d’acció política organitzada. És així com, tot i que el
negoci de la comunicació de masses estigui en retrocés,
és útil encara per proposar tant models desitjables de
cultura pseudopopular insolidària com per llançar
missatges intimidatoris. I al mateix temps, els nous
espais comunicacionals en xarxa emergents a internet
es debaten entre la possibilitat de promoure i coordinar
accions de protesta i mobilització paral · lelament a
una nova contracultura de la dissensió i la queixa que
resulti ser un estancament de l’inconformisme en un
espai alternatiu. L’ambigüitat d’algunes propostes
d’indignació i la limitació del seu abast en els últims
dos anys respon a aquesta doble opció no excloent.
Els moviments disconformes en xarxa s’enfronten a
aquesta situació tan complexa. El descobriment d’internet
com a nou camp obert a l’activisme mobilitzador ia la
difusió de la consciència de canvi sociopolític topa amb
la sofisticació de les dinàmiques comunicacionals en
la societat xarxa. El retroliberalisme és precisament
una revolució política i econòmica que sorgeix de les
derrotes del maig del 68 a París i l’adveniment d’un
neogaullisme que culmina en Sarkozy, l’enfonsament de
la primavera de Praga i la transformació del socialisme
real a neocapitalisme autoritari, de la desaparició de la
nova esquerra nord-americana i l’ascens del reaganisme,
l’abandonament de la voluntat de canvi de les
socialdemocràcies que s’expressa amb la desaparició de
la tercera via giddensiana. L’esquerra ha estat derrotada
en tots els camps i el capitalisme financer emprèn una
doble ofensiva: contra el capital productiu i contra la
cultura del treball, agents de la combinació resulten les
democràcies liberals operatives. D’aquí la seva ofensiva
ideològica doble, respecte a la intimidació d’una part i
al foment de la insolidaritat d’una altra, així com de la
seva invulnerabilitat momentània a la disconformitat i
la protesta, que poden ser contingudes en un brou de
cultiu contracultural sense influència de canvi .
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Per un combat comunicacional contra el
retroliberalisme ( continuació )
La intensitat de la difusió disconforme a internet i les
mobilitzacions dels indignats en els últims dos anys
poden fer-nos creure que podem recolzar-nos en una
comunicació alternativa que descarti la incidència en
l’opinió pública en tota la seva amplitud i complexitat.
La veritat és que un any després de l’accés del
retroliberalisme al poder polític, les enquestes indiquen
que el Partit Popular no obtindria una majoria absoluta
avui en unes eleccions generals però sí una majoria
suficient per seguir governant. El moviment indignat
va donar probablement una última empenta cap a la
caiguda al govern Zapatero però no ha estat capaç de
transformar-se en una onada d’agitació sociopolítica
prou influent en l’opinió pública com per provocar
canvis. Cal preguntar quantes vagues generals serien
necessàries en una legislatura de quatre anys després de
les dues realitzades en el primer any d’ella.
En aquesta societat que Edgar Morin va qualificar
com de la complexitat, la bona notícia és que les
capes i sectors socials són molt permeables gràcies a
l’existència-encara-de la cultura igualitària pròpia dels
anys 60 i 70 i del poder de difusió i penetració d’internet,
veritable regal del cel al segle XXI per als que vam
ser activistes de la agitprop al XX. La mala notícia és
que aquesta permeabilitat és perfectament compatible
amb el manteniment de la cultura progressista en un
compartiment estanc sense influència en el que queda de
l’opinió pública gràcies al joc de miralls del policentrisme
comunicacional a internet. Mentre, el retroliberalisme,
amb Rupert Murdoch al capdavant, pugna per traslladar
a la Internet oberta, multidireccional i transformable,
les dinàmiques unidireccionals i inamovibles pròpies
del negoci de la comunicació de masses. Amb això, la
xarxa aniria assimilant progressivament a les antigues
formes que va pretendre superar de manera que els
espais alternatius existents al seu si esdevinguessin una
nova contracultura marginal a manera de la cultura del
fanzine dels anys 60 i 70, tan renovadora culturalment i
disconforme socialment com inoperant políticament.
Aquest és el ingent i complex panorama al qual s’enfronta
qualsevol reflexió sobre comunicació transformadora
des del moviment obrer organitzat. Tot plantejament
que es situï per sota d’aquest nivell de complexitat ha
de ser forçosament parcial, insuficient i inoperant. Què
fer, doncs? En primer lloc, plantejar interrogants com
els que segueixen.

immobilista de la cultura institucional i parlamentària?
Com podem lluitar contra la intimidació retroliberal
que passa pel desprestigi del sindicalisme, dels
sindicats i dels seus líders desvetllant la seva impostura
i alhora revelant el valor de les nostres posicions i
organitzacions?
Com podem oferir als mitjans massius una imatge de la
nostra activitat, idees i actors que trenqui el clixé que
no només imposa el retroliberalismo sinó la mandra
mental dels professionals de la informació?
Com podem mostrar davant el gran públic els avantatges
i serveis que el sindicat ofereix tant als afiliats com a la
població en general?
Com podem sumar la cultura del treball i la cultura
pròpia de la tradició de CCOO en particular a les
expressions de la cultura catalana que es difonen en els
mitjans, campanyes cíviques i inquietuds populars?
Com podem popularitzar noves cares d’activistes,
dones i homes joves dels àmbits i estils més diversos,
com a persones que arribin a ser conegudes en els
ambients ciutadans, de manera que posem cares i noms
identificables a les accions col · lectives?
Com podem obrir línies de treball conjuntes amb les
xarxes de biblioteques públiques per a la difusió de les
nostres activitats, idees i publicacions-hi?
Com podem rellançar les comissions de cultura i
difusió de manera que incorporin de manera regular
aportacions pròpies dels treballadors de la cultura i
dels acadèmics progressistes, amb vista a l’elaboració
de noves propostes, identificació de nous escenaris i
treball amb les idees i elaboracions crítiques actuals?
Tinc per a mi que les possibles respostes als interrogants
del principi d’aquest text només poden sorgir d’una
reflexió crítica al voltant de preguntes com les que
he anotat, que no tenen perquè ser les definitivament
pertinents sinó que només pretenen ser elements
animadors del debat .

Com podem transformar les nostres publicacions
institucionals en mitjans interactius i plataformes
coordinadores i mobilitzadores?

Però sí que estic convençut
que
la
complexitat
del repte que planteja
el
retroliberalismeintimidació,
desànim,
individualisme, destrucció
de la democràcia mereix
respostes a la seva altura,
que no s’expressin ja en
llenguatges i concepcions
pròpies de les dècades
anteriors en què la derrota
de l’esquerra va revelar la
seva inadequació.

Com podem despullar als nostres mitjans de l’aparença i
llenguatge propis d’institucions de govern o organismes
parainstitucionales i recrear un nou estil coherent amb
les tradicions culturals de la cultura del treball?

“la bona notícia és que les capes i sectors socials són molt

Com podem aprofitar i desencadenar l’enorme
poder d’internet per bastir un veritable policentrisme
comunicacional que vagi més enllà de la difusió de les
publicacions institucionals de CCOO?
Com podem crear xarxes de mobilització, solidaritat i
acció mitjançant aquest policentrisme en xarxa?

Com podem salvar la bretxa comunicacional inventant
nous mitjans impresos lleugers i barats que podrien
passar per l’adaptació dels flyers de la cultura rock
convertits en noves octavetes volants?
Com podem crear un nou llenguatge de l’agitació i
mobilització que es desprengui de clixés obsolets propis
d’un altre temps en què la terminologia de la lluita
sociopolítica encara no havia estat absorbida pel més
federació de serveis a la ciutadania

“la complexitat del repte que planteja el retroliberalismeintimidació, desànim, individualisme, destrucció de la
democràcia mereix respostes a la seva altura, que no
s’expressin ja en llenguatges i concepcions pròpies de
les dècades anteriors en què la derrota de l’esquerra va
revelar la seva inadequació”

permeables gràcies a l’existència-encara-de la cultura
igualitària pròpia dels anys 60 i 70 i del poder de difusió i
penetració d’internet, veritable regal del cel al segle XXI
per als que vam ser activistes de la agitprop al XX. La
mala notícia és que aquesta permeabilitat és perfectament
compatible amb el manteniment de la cultura progressista
en un compartiment estanc sense influència en el que
queda de l’opinió pública gràcies al joc de miralls del
policentrisme comunicacional a internet”
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CIBERACTIVISME
SINDICALISME

I

Les noves formes de comunicació estan
possibilitant canvis en els processos de
mobilització sindical. ¿Què li ha passat
al sindicalisme a les últimes dècades? i
com està afectant el ciberactivisme a la
renovació sindical? Aquest article pretén
donar resposta a aquestes preguntes.
Els
processos
de
globalització
econòmica i els canvis en l’estructura
ocupacional i en els models productius
i innovacions tecnològiques han donat
lloc a una creixent heterogeneïtat
en la base social dels sindicats, amb
grups aliens a l’organització sindical.
Aquests processos estan debilitant
la cultura de classe obrera, reduint
la cohesió organitzativa i contribuint
a una major individualització i han
afectat els sindicats en la seva doble
dimensió, com moviments sociopolítics
i organitzacions burocràtiques. D’altra
banda, les polítiques neoliberals i una
enorme allau mediàtica d’ideologia
neoliberal estan creant un entorn
econòmic, polític, social i ideològic
hostil al sindicalisme, l’argument
neoliberal inclou un intent de separar
els sindicats de la seva funció defensora
dels interessos dels treballadors.
Els sindicats són desqualificats com
un obstacle a la modernització i al
desenvolupament econòmic, ara bé,
passa tot el contrari: les societats amb
sindicats forts i poderosos generen
més ocupació i benestar que altres amb
règims neoliberals i antisindicals.
La base social del sindicalisme, el
proletariat industrial, està desapareixent,
el treball ja no s’estructura sobre
l’organització fordista de la indústria,
la pressió sobre la patronal i la seva
influència política s’estan esvaint
amb la globalització. L’etapa actual es
caracteritza per la submissió als mercats
financers, el capital s’ha emancipat
del control dels Estats-nació. Amb la
internacionalització de l’economia,
les empreses no són controlades i de
la influència sindical i governamental.
Les empreses transnacionals són les que
imposen els seus criteris de competitivitat
als governs, sindicats i empreses locals,
amenaçant amb la “sortida”, expressió
ja utilitzada en la dècada dels setanta
per Hirschman. També es reorganitza
l’activitat empresarial, les plantilles
d’assalariats cada vegada més volàtils
escapen a un sindicalisme tradicional
basat en col · lectius grans i estables. Amb
la flexibilització dels mercats de treball
és difícil organitzar als treballadors
i la vida laboral es converteix per a
molts en lluita individual en un entorn
competitiu sense protecció col · lectiva
i la individualització deixa als sindicats

sense una font essencial de la seva
força. Hi ha una elevada sensibilitat
al cicle econòmic del mercat laboral
espanyol caracteritzat per la inseguretat
en l’ocupació, precarietat laboral,
temporalitat i nivells salarials molt
baixos i tenim una insuficient capacitat
del teixit productiu per generar llocs de
treball més exigents en qualificacions.
Els projectes empresarials que utilitzen
tecnologies poc sofisticades i descansen
en la reducció de preus i costos tenen una
competència d’altres països a la qual és
difícil fer front sense canviar el model i
exigeix, per tant, uns elevats nivells de
precarietat laboral. Aquest és el principal
repte de l’economia espanyola, d’aquí
la necessitat d’incentivar les polítiques
d’R + D + I, però en el context actual
les polítiques públiques van en el sentit
contrari, són polítiques suïcides que no
aconseguiran treure’ns de la crisi. La
sortida de la crisi passa per un canvi
de model productiu (cap a la societat
del coneixement) i és necessària la
intervenció política en el mercat.
En els països escandinaus i els Països
Baixos es mantenen les taxes d’atur
més baixes de la UE i tenen els majors
despeses públiques en polítiques actives
d’ocupació, tenen altes taxes d’activitat,
alts salaris i impostos elevats, la qual
cosa indica que, en contra de les opinions
neoliberals, la quantitat i qualitat de
l’ocupació segueixen sent un problema
polític d’intervenció en el mercat.
En aquest context la xarxa com a canal
de comunicació horitzontal, no controlat
i relativament econòmic, és considerada
com un vehicle ideal per a l’acció col ·
lectiva sense límits organitzatius i fora del
control empresarial. En el sindicalisme
actual les xarxes socials juguen un
paper cada vegada més important,
possibiliten canvis en les formes de
comunicació i mobilització, i ofereixen
múltiples possibilitats per dinamitzar la
comunicació entre l’organització i els
afiliats i individus no organitzats.
Per tot això, els actors defensors
dels interessos dels treballadors són
conscients de la necessitat d’afegir
una dimensió d’organització en xarxa
al sindicalisme per dinamitzar les
estructures organitzatives i fomentar
estructures sindicals transnacionals
que portin a la internacionalització
de l’acció sindical. Les xarxes socials
estan afavorint la democràcia sindical
interna, permetent fórmules més
descentralitzades, obertes i puntuals
per a la col · laboració a través de
campanyes a la xarxa, protesta virtual,
videosindicalismo i ciberactivisme.

federació de serveis a la ciutadania

En el sindicalisme en xarxa sorgeixen
nous actors, els ciutadans connectats
que utilitzen unes noves formes de
comunicació per a un nou sindicalisme,
un sindicalisme d’internet que avança
cap al sindicalisme globalitzant. La
globalització del sindicalisme és un
fenomen en auge. Les xarxes poden
beneficiar els sindicats de diverses
formes: informar a temps real sense
intermediaris, rebre informació, facilitar
el diàleg, fomentar la participació,
crear grups i sentiment de pertinença
a una comunitat, arribar a centenars de
milers de persones i sobretot pot ajudar
els sindicats a mobilitzar ia lluitar
contra l’ofensiva antisindical i l’allau
mediàtica neoliberal. Els majors nivells
de precarietat laboral es concentren en
aquells espais de més difícil accés per
als sindicats, per la qual cosa cal anar
construint xarxes digitals interactives
com formes d’organització i mobilització
d’aquests col · lectius no organitzats.
La xarxa com a canal de comunicació
horitzontal, no controlat i relativament
econòmic, és considerada com un vehicle
ideal per a l’acció col · lectiva sense
límits organitzatius i fora del control
empresarial.

Però estan fent els sindicats a Espanya
un esforç suficient en les noves formes
de comunicació? Fins fa poc els sindicats
utilitzaven Internet principalment com
a tauler d’anuncis per publicar la seva
informació, sense fer un veritable esforç
d’interacció real, però en l’etapa actual
la situació està canviant, eines com
Facebook, correu electrònic, Twitter
o Youtube possibiliten que hi hagi
una interacció real i són molt útils per
conèixer, donar suport, connectar i
difondre l’acció sindical, així mateix
ajuden a trobar noves audiències. Les
xarxes socials permeten una comunicació
més ràpida entre els afiliats de manera
que aquests seran més exigents amb
les seves organitzacions, utilitzen amb
major freqüència Internet i busquen
les últimes notícies i informacions per
formar la seva pròpia opinió.
Els sindicats han començat a participar
en xarxes socials com Facebook o
Twitter, aquestes no substituiran,
per ara, els mètodes tradicionals de
comunicació per al treball sindical, però
si suposen un important valor afegit.
La vaga general del 29 setembre 2010
va suposar el motiu d’incorporació de
la Confederació Sindical de CCOO
a les xarxes socials, com Facebook i
Youtube. Les visites a Youtube s’estan
incrementant de manera notable perquè

s’està produint una subordinació del
relat escrit a la cultura del vídeo ja que
les imatges són un element fonamental
en els processos cognitius i simbòlics
que busquen romandre en la memòria
i són més fàcils d’interpretar i recordar
que les paraules. Internet ofereix un
potencial extraordinari al sindicalisme
actual i contribueix a la democratització
sindical, es poden compartir espais de
socialització i atreure a aquells col ·
lectius que utilitzen aquests espais com a
eines de comunicació amb l’objectiu de
difondre els plantejaments del sindicat i
conèixer les preocupacions i demandes
de els ciutadans.
El sindicalisme està atrapat per la lògica
industrial en una societat postindustrial,
en les últimes dècades hi ha diverses
propostes (Richard Hyman, Colin
Crouch, Björkan, Huzzard, Waterman,
Wills, Robin Cohen i Shirin M. Rai) per
un canvi i renovació sindical. Aquestes
propostes coincideixen en la necessitat
d’adaptar els models organitzatius i
comunicatius a la realitat actual. Els
sindicats que vulguin adaptar-se als nous
temps han d’abandonar les seves formes
d’organització ja que històricament s’han
basat en les burocràcies racionals de grans
organitzacions verticalment integrades
com grans empreses i Estats. Els
sindicats espanyols encara s’estructuren
segons el model organitzatiu industrial
dels segles XIX i XX que es basava en
estructures de direcció centralitzades
i cultura organitzativa jeràrquica. El
model organitzatiu dels sindicats al
segle XXI s’hauria de basar en el talent
compartit i intel · ligència col · lectiva,
cal omplir el buit deixat per la crisi de les
organitzacions verticalment integrades,
heretades de l’era industrial. Els sindicats
que renovin les seves estructures
organitzatives i comunicatives poden
recuperar el protagonisme polític i
públic.
La xarxa suposa una gran oportunitat
per possibilitar un canvi en la cultura
organitzativa dels sindicats, per poder
avançar cap a estructures organitzatives
més flexibles i innovadores.
Les xarxes socials exerceixen una força
creixent per mobilitzar els treballadors,
amb elles el que més poder té és el que
més capacitat de relacionar i major
creativitat té. La societat tendeix a
organitzar-se en base a nous atributs de
poder, cal plantejar-se el treball sindical
a les xarxes socials, el sindicat ha
d’apropar als individus no organitzats
per compartir valors sindicals en una
societat on predomina l’individualisme.
Cal afegir una dimensió d’organització
en xarxa al sindicalisme i avançar cap a un
model d’acció basat en les noves formes
de comunicació. El repte més important
del sindicalisme afecta la comunicació,
no serveix una comunicació tradicional
amb les noves eines en Xarxa L’ús
sindical de les xarxes socials determinarà
en gran mesura aquesta nova forma de
superar els reptes de la comunicació i
avançar cap a una major mobilització ,
com a única manera de lluitar contra les
nefastes polítiques neoliberals.
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Consells Europeus: crònica de
la mala governança d’Europa
La cimera del Consell Europeu, que es va reunir a
Brussel · les durant els dies 13 i 14 de desembre, va ser
una de les menys resolutives dels últims temps, la qual
cosa, si es té en compte el que han estat les conclusions
de bona part d’aquestes cims, vol dir que no va resoldre
res. Això és literalment el que es desprèn de la lectura
dels 12 folis del document de conclusions.

Les decisions sobre la Unió Bancària, les va adoptar
l’Ecofin a la reunió del dia anterior, el 12 de desembre.
En les conclusions de la cimera de caps d’estat i de
govern ni tan sols hi ha un paràgraf que afirmi que
ratifiquen les decisions adoptades per l’Ecofin. Però és
que l’Ecofin va adoptar alguna decisió precisa reflectida
per escrit en algun document de conclusions? Cal dubtar,
perquè al dia d’avui, sis dies després de la reunió, no
existeix tal document. Tot el publicat en els mitjans de
comunicació sobre les decisions adoptades en les dues
reunions-Ecofin i cimera-es basa en notes de premsa i
declaracions de portaveus i líders, europeus i nacionals,
i en la interpretació del document de conclusions de la
cimera que no reflecteix sinó un debat encara obert que
pot culminar amb una versió limitada de Unió Bancària
el 2014.
Si decisions del Consell, que apareixien reflectides
en anteriors documents de conclusions amb una certa
precisió, després han estat reinterpretades o simplement
no complertes o aplicades-sempre en benefici de la versió
alemanya-, a partir de les consideracions sobre la Unió
Bancària que va fer aquesta cimera caben diversos ports
d’arribada, allunyats tots ells de les propostes de partida
més ambicioses del document dels “quatre presidents
(presentat pel president del Consell, Van Rompuy, amb
l’acord dels altres tres” presidents “europeus: Barroso,
Juncker i Dragui).
Cal recordar, ja que les “conclusions” del Consell també
parlen d’altres aspectes del reforçament de la Unió
Econòmica i Monetària, que sobre l’harmonització
fiscal de la UE o / i de la zona euro-el pilar més marginat
fins ara en els debats-l’única concret que ha aprovat,
federació de serveis a la ciutadania

fins ara, una cimera del Consell va ser el juny del 2011.
Llavors va encarregar a la Comissió que presentés
una proposta sobre establiment d’una base imposable
comuna de l’impost de societats perquè fos aprovada
a la cimera de desembre de 2011. No es va fer. A la
cimera de juny de 2012 es deia que prosseguissin els
estudis sobre aquest i altres aspectes impositius molt
parcials. En les dues últimes cimeres ja no hi ha ni la
menor al · lusió al tema.
El Pla de Creixement i Ocupació, simplement un
engany
I sobre el creixement? I sobre les ajudes als països
que estan en una pitjor situació econòmica? El Pla de
Creixement i Ocupació, aprovat en la cimera de juny
de 2012, no només és radicalment insuficient sinó
simplement un engany: dels supòsits 120.000 milions
d’euros que s’havien de dedicar al seu finançament,
només 10.000, el 0,1% del PIB europeu, eren realment
nous. Són els destinats a la capitalització del Banc
Europeu d’Inversions (BEI). La resta, pur artifici
comptable mitjançant el qual se sumava un càlcul sobre
la potencial capacitat de palanquejament del BEI i els
fons estructurals i de cohesió no gastats. Doncs bé, el
reforçament de la capitalització del BEI no s’ha realitzat
encara Se suposa que es farà a partir de començaments
de 2013. És a dir, quan la Zona Euro i la UE han entrat
en recessió, les mínimes mesures que poden fomentar
la inversió ni tan sols es consideren urgents: van a trigar
gairebé un any a començar a aplicar!
Sobre les ajudes als països en pitjor situació econòmica,
l’apartat 12b) de les conclusions parla de “mecanismes
de solidaritat que puguin sustentar els esforços que
realitzen els estats membres que estableixin aquests
acords contractuals a favor de la competitivitat i el
creixement”. Però es tracta d’un dels apartats de la
proposta que el president del Consell, ha de presentar
a la cimera de juny de 2013. És a dir que, com a molt
aviat, podran implementar el 2014, tot i la dramàtica i
urgent necessitat d’ajuda que tenen alguns països del
Sud i de l’Est d’Europa. Però tot i això, la cancellera
Merkel, en persona, va dictaminar que tindran “un
pressupost molt limitat ... de 10.000, 15.000 o 20.000
milions d’euros com a màxim”, i que, per descomptat,
els països haurien d’acceptar condicions addicionals.
En això va quedar la proposta de Van Rompuy de
crear un “fons de solidaritat” per als Estats amb més
problemes.
Els altres tres apartats de les propostes que la cimera
hauria d’examinar aquí a sis mesos es refereixen a la
coordinació de les reformes nacionals, la viabilitat dels
contractes negociats de competitivitat i creixement ia
“la dimensió social de la UEM, inclòs el diàleg social”
(ni una sola paraula més en aquest apartat).
La Unió Bancària
Doncs bé, el suposadament acordat sobre la Unió
Bancària per l’Ecofin comprèn, entre altres aspectes:

als Estats membres participants d’aquest (almenys
els de la zona euro) i el finançament es basi en les
contribucions del propi sector financer.
• El rebuig a la proposta dels quatre presidents de crear
un fons de garantia de dipòsits europeu. Només es
procurarà harmonitzar els criteris de funcionament dels
fons de garantia nacionals.
A tots i cada un dels punts de controvèrsia, el govern
alemany va imposar el seu criteri. El resultat global és
que quan hi hagi Unió Bancària, si finalment es resolen
tots els problemes tècnics i polítics pendents, allà el
2014, aquesta serà limitada, fragmentada i Espanya no
podrà transvasar als bancs espanyols el deute públic del
seu rescat bancari. Una de les principals “concessions”
de Merkel en la cimera de juny ha estat finalment
revertida. Només va ser una concessió en el paper i
temporal.
La retallada d’un modest pressupost
El Consell va posposar el debat sobre el marc
pressupostari de la UE 2014-2020. Els termes del debat
estan centrats en la magnitud de la retallada que s’ha
d’aplicar a la ben modesta proposta de la Comissió
Europea, és a dir pel que fa disminueixen respecte als
pressupostos vigents ia la modestíssima xifra de l’1%
del PIB europeu.
Les reunions de l’Ecofin i de la cimera del Consell
que comentem i les seves conclusions, o el que se
suposa d’elles, són un altre nou exemple del mal
govern d’Europa. Per la persistència en les fracassades
polítiques d’austeritat, reformes estructurals regressives
i retallades socials i laborals. Per l’oblit, insuficiència
o / i no aplicació de mesures per afrontar la recessió
econòmica promovent el creixement i l’ocupació. Per
negar-se tan sols a abordar la creixent divisió territorial,
social i política que posa en crisi el mateix projecte de la
UE. Per la marginació de tot el social i del diàleg social
a les decisions dels òrgans de la UE. Per aprofundir en
la manca de transparència i democràcia en la presa de
decisions de les institucions de la UE. Només s’avança
en la cessió de sobirania-ni més ni menys que la política
pressupostària nacional es cedeix al nou Tractat-a les
institucions europees, sobretot per part dels països
més endeutats, mentre que es perd democràcia. El
mètode intergovernamental, l’únic realment vigent
dels procediments de presa de decisions de la UE,
està adquirint cotes realment alarmants de falta de
transparència i de democràcia. No n’hi ha ni en l’àmbit
europeu ni en els àmbits nacionals sobre decisions
que estan incidint com mai, i molt negativament, en la
història de la UE en les condicions de treball i de vida
de la gran majoria de la ciutadania
I no obstant això, el president del Govern d’Espanya,
Mariano Rajoy, va declarar a la sortida de la reunió del
Consell, a manera de balanç anual nadalenc: “Ha estat
un bon any per a Europa”. Sorprenent.

• La creació d’un Mecanisme Únic de Supervisió
(MUS), dependent del BCE. En contra de la proposta
dels quatre presidents, el MUS només supervisarà
els bancs “sistèmics” (amb actius superiors a 30.000
milions d’euros), nacionalitzats o intervinguts.
• El manteniment de l’Autoritat Bancària Europea
(ABE), amb seu a Londres, amb funcions imprecises.
Sembla precisa l’opinió que el seu manteniment només
s’ha fet per “acontentar els britànics”.
• La creació d’un mecanisme únic de resolució d’entitats
bancàries amb els poders necessaris per liquidar bancs
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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).

700.

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 l’estiu passat 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.
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, recessió i deflació
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
federació de serveis a la ciutadania
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Sobirania, crisi i construcció europea
Si algú busca les arrels del poder, que les cerqui, per
començar, en els processos de formació de l’agenda
pública i definició social dels problemes. Decidir de
quins temes parlem i com en parlem: heus aquí la forma
primera d’exercir el poder. En segon lloc, que les busqui
en els implícits, en les coses que donem per fetes, en els
conceptes que ningú s’atreveix a discutir, en les idees
que no cal ni justificar. En definitiva, que les busqui en
els mecanismes pels quals es decideixen les preguntes
que ens fem com a societat i les respostes que hi donem.
És així com el poder es converteix en consensual, en
culturalment hegemònic. Les absències clamoroses,
doncs, les coses de les que hauríem de debatre però de
les que no parlem ni per equivocació, són el símptoma
més subtil de les relacions de poder. I cal admetre que
la capacitat del nostre debat públic per a ocultar els
aspectes clau del dilemes que tenim plantejats sembla
il•limitada.
Des d’aquest punt de vista, no hi ha silenci més sonor
en aquests moments en el debat públic català i espanyol
que el que s’ha instal•lat a l’entorn de la peça clau de
la crisi econòmica a la zona euro: el problema de la
sobirania fiscal.
Comencem pel principi. Dins de la zona euro hi ha,
com és natural, zones que estan estructuralment en
superàvit i zones que estan estructuralment en dèficit:
zones que exporten més del que importen i zones que
importen més del que exporten. Això és el que passa
sempre i a tot arreu. Passa per al conjunt de l’economia
mundial, passa dins dels estats, passa dins de Catalunya
i passa, també, a l’escala de la zona euro. El centre de
la zona euro (Alemanya en particular) s’ha convertit en
una màquina exportadora de primer ordre i la perifèria
de la zona euro en el seu principal mercat (i per tant
en importadors nets). Les causes d’això són diverses.
En citaré algunes: les contra-reformes precaritzadores
del govern Schröder, que van contraure els costos
laborals i reduir la inflació a Alemanya, la falta d’una
política econòmica comuna a la UE que permetés
superar els desequilibris macroeconòmics (començant
pel diferencial d’inflació) i l’arribada de diner barat a la
perifèria de la zona euro amb la posada en funcionament
de la moneda comuna, que va permetre finançar (a
crèdit) el dèficit i va contribuir a generar una bombolla
inflacionista que va reduir la competitivitat de les nostres
exportacions. De totes maneres, aquí ens interessen
més les conseqüències que les causes. Les economies
no poden estar permanentment en dèficit i mantenir la
solvència. I recordem que la insolvència no interessa
tampoc als exportadors, que naturalment necessiten que
els seus clients siguin capaços de continuar important
Quan la unitat econòmica estructuralment deficitària és
un estat sobirà (amb tots els atributs de la sobirania),
el seu govern compta amb alguns instruments per a fer
front a una situació així. Pot devaluar la moneda per a
guanyar competitivitat en les exportacions o pot utilitzar
el seu banc central com a prestador d’últim recurs, per
exemple. De totes maneres, cal afanyar-se a afegir dues
precaucions. En primer lloc, aquestes opcions no estan
lliures de problemes, en particular per a l’economia
amb superàvit. De manera que és probable que, per
tal d’evitar-les (com a mínim parcialment) aquesta
estableixi mecanismes de reciclatge del superàvit que
li permetin reenviar-ne una part cap als seus clients
(deficitaris), per tal de finançar el creixement de la seva
economia (i per tant les seves pròpies exportacions).
federació de serveis a la ciutadania

Això és exactament el que van fer els EEUU amb Europa
i el Japó entre el 1945 i la crisi del sistema de Bretton
Wood i el que van fer Europa i Japó amb EEUU des de
llavors fins el 2008. De la forma com s’articulin aquests
mecanismes en depèn en bona mesura les relacions de
poder entre blocs polítics i econòmics i la forma més o
menys progressiva de les relacions entre capital i treball.
En segon lloc, cal tenir molt present que els estats de
la zona euro van decidir en el seu moment deixar de
ser plenament sobirans, de manera que no tenen a la
seva disposició cap de les opcions de política monetària
apuntades abans.
L’altra possibilitat és que les unitats econòmiques
estructuralment deficitàries i les que estan estructuralment
en superàvit formin part d’un mateix estat (federal,
per exemple). En aquests casos, els mecanismes de
reciclatge de superàvits estan codificats i encarnats
en les estructures federals: sistemes compartits de
seguretat social, prestacions d’atur que depenen de
la caixa comú (d’una hisenda federal), inversions
federals en infraestructures o en política industrial, etc.
En definitiva, en el sí dels estats hi ha transferències
fiscals que permeten que les zones deficitàries puguin
mantenir la seva solvència, en el seu profit i en el de les
zones que els exporten productes.
La zona euro és un híbrid entre aquestes dues situacions.
El pitjor híbrid possible, de fet. Per una part els estats
han cedit part de la seva sobirania per a crear una
gran zona monetària, de manera que no tenen cap dels
instruments de política monetària. Per una altra, no
han cedit la seva sobirania fiscal a la UE: han volgut
mantenir les seves hisendes separades i evitar la creació
d’una unió de transferències. La nostra moneda no té
els instruments de la política fiscal i la nostra hisenda
no té els instruments de la política monetària. Estem
desarmats i el resultat és el que coneixem: després de
molts anys d’importar més que exportar, la perifèria de
la zona euro ha perdut la capacitat per a finançar el seu
dèficit (que en el cas espanyol és molt més privat que
públic, però això és el de menys en aquest context). El
problema de fons, doncs, l’explicació sobre per què la
crisi s’ha instal•lat amb més força a la zona euro que
en cap altre lloc, fins al punt d’amenaçar el conjunt de
l’economia global, és l’existència d’una multiplicitat
de sobiranies fiscals en el sí d’una única sobirania
monetària.

veure que trencar la zona euro portaria a un trencament
de la UE i que això desencadenaria conseqüències del
tot imprevisibles per a tothom –i molt en particular per
a les classes populars. La segona opció és traslladar
la sobirania fiscal dels estats a la UE; crear una
hisenda comú amb capacitat per a albergar alguns
estabilitzadors automàtics (prestacions d’atur, per
exemple), fer polítiques de despesa i endeutar-se en
nom de tots (els famosos eurobons). En suma: avançar
cap a una Europa federal. Això té dues implicacions:
per un cantó, cal que els contribuents nets entenguin que
pagaran (que tindran un dèficit fiscal) per a mantenir la
solvència de la perifèria de la zona euro (que al cap
i a la fi comparteixen amb ells projecte polític i són
els seus principals clients) i que tothom assumeixi
que perdrà sobirania nacional en favor de la sobirania
europea. La tercera opció és continuar com fins ara. És
a dir, mantenir aquesta situació en la que la perifèria
manté una ficció de solvència basada en nous crèdits
proporcionats per uns creditors que tenen la capacitat
per a imposar-los unilateralment les polítiques que més
convenen als seus interessos econòmics (recuperar
els diners) i polítics (els propis de la dreta neoliberal
europea). Aquesta opció és ja ara incompatible amb el
manteniment dels nostres drets socials i, a mig termini,
incompatible amb la democràcia: si les polítiques
econòmiques no les tria el parlament sinó els creditors
caldrà desnaturalitzar els procediments electorals fins a
límits fins fa poc insospitats.
Això és el que hi ha en joc, en el combat sobre la
sobirania fiscal: la democràcia i els drets socials. I a
pesar de tot, no trobareu en el debat públic espanyol
cap referència a aquest assumpte (a diferència del que
passa, amb més o menys distorsions, en altres països).
I no em digueu que, en un tros de món on ens discutim
sobre qui ha de tenir la caixa i la clau de la caixa i sobre
hisendes pròpies i sobiranies fiscals no sobta que ningú
pensi en la UE. Ni que sigui perquè aquesta és la crisi
que marcarà les nostres vides i les nostres societats
durant molts i molts anys. Potser, potser, és que en el
nostre debat públic hi ha massa resistències a trencar
la idea segons la qual la sobirania és una cosa que es
disputen Barcelona i Madrid. Com si la UE no existís,
com si no estiguéssim perdent sobirania popular cap als
mercats a cabassos.

S’obren, en conseqüència, tres opcions mútuament
excloents, per a gestionar la crisi a la zona euro. En
primer lloc, retornar als estats la sobirania monetària;
trencar la zona euro. Els costos d’aquesta opció són
literalment incalculables, tant políticament com
econòmica i socialment. No cal ser europeista per a
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PLÀ D’ACCIÓ CCOO
DE CATALUNYA
El Pla d’acció aprovat pel X congrés
de CCOO de Catalunya conté les
línies de treball pels propers 4 anys
emmarcades en dos grans objectius. El
primer l’expressa el lema del congrés
“Defensem drets, construïm futur,
CCOO l’eina” i les nostres pràctiques
diàries, en les mobilitzacions per
defensar drets laborals i socials, en
les propostes alternatives per sortir
de la crisi i en les nostres actuacions
perquè el sindicat continuï sent
l’eina útil per als treballadors i les
treballadores. El segon gran objectiu
és el d’avançar cap a un sindicat
més proper i participatiu a l’afiliació
i a la societat. En aquest sentit hem
fet un procés congressual obert a
la participació impulsant espais de
reflexió mitjançant les xerrades dels
dilluns del Cipri o través de vuit
sessions de debat obertes a persones
representatives de diversos sectors
socials i també utilitzant nous mitjans
de comunicació com les xarxes
socials i la web.
El pla d’acció té com a punt de
partida una situació de profunda crisi
econòmica i social que genera atur,
desigualtats i precarietat laboral, que
obre l’escletxa entre rics i pobres i ha fet augmentar
la població que està sota el llindar de la pobresa. Una
crisi que no té el seu origen en els salaris, ni en les
condicions laborals, ni en els serveis públics sinó en
la fallida del sistema financer i la implantació d’un
model econòmic basat en el creixement de l’economia
especulativa, en la competitivitat en baixos costos i en
la bombolla immobiliària, com a conseqüència de les
polítiques neoliberals de desregulació dels mercats i de
supeditació als poders econòmics i financers. Un model
de creixement que generava llocs de treball precaris
i amb poca qualificació i que ha acabat provocant que
l’atur sigui avui el principal problema del país.
Estem vivint un escenari polític marcat per l’hegemonia
de la dreta impulsant unes polítiques d’ajust, retallades de
drets i privatitzacions que són injustes per a la majoria de
la població i agreugen la situació de crisi. Alhora estem
vivint un retrocés de drets democràtics i de llibertats
personals, col•lectives i nacionals. Un escenari que fa
créixer la desafecció ciutadana en vers la utilitat de la
política i de les institucions per fer front als lobbys de
poder.
CCOO de Catalunya des de la força que ens dona
continuar sent el primer sindicat de Catalunya, després de
34 anys, encarem el repte d’avançar en un sindicalisme de
proximitat als centres de treball i a la realitat i necessitats
dels treballadors i les treballadores, adaptant el sindicat
als nous reptes, reforçant les polítiques d’afiliació per
garantir la nostra suficiència i independència sindical
i avançant en les noves tecnologies per afavorir la
comunicació i la participació horitzontal.

federació de serveis a la ciutadania

Les propostes centrals de CCOO tenen per objectiu:
•Lluitar contra l’atur i defensar l’Estat del Benestar
com a base d’una societat més justa i amb cohesió
social.
•Recuperar drets laborals i restablir els equilibris en
les relacions laborals. Falcar i reforçar la negociació
col•lectiva i desenvolupar el marc català de relacions
sociolaborals.
•Construir propostes alternatives al model neoliberal,
aprofundint en la unitat sindical i teixint aliances amb
les entitats i els moviments socials.
•Adaptar l’organització per ser més útils i propers a
les persones i més representatius dels treballadors i
les treballadores.
•Reafirmar les nostres senyes d’identitat i
els valors (ètica, transparència, cooperació,
compromís,diversitat) del sindicalisme de classe i
nacional.
El pla d’acció desenvolupa tots aquests objectius
mitjançant 80 propostes agrupades en 4 eixos de treball
perquè volem seguir avançant en ser un sindicat útil que
està al costat i dona resposta als problemes i necessitats
dels treballadors i les treballadores i és un referent pel
conjunt de la societat.
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CONC ( CCOO de CATALUNYA)
Entrevista a Joan Carles Gallego
Secretari General de la CONC

sament, si volem superar aquesta realitat i si creiem que la unitat
ens dona més força front als poders econòmics o polítics, el que
cal es establir unes regles que evitin que la diferència de posició
acabi convertint-se en divisió sindical i, per tant, intentar establir
uns protocols que ajudin a construir posicions comunes.

Xavi Navarro

__________________________
Xavier Navarro:- El X Congrés de la CONC ha aprovat un
programa d’acció valent, ambiciós, introduint elements importants com el sindicalisme de proximitat, o com optimitzar
recursos per arribar al màxim de centres de treball
Joan Carles Gallego:- El X Congrés de la CONC ha aprovat un
Pla de treball amb 80 propostes concretes que volen donar resposta als reptes laborals, socials, econòmics i organitzatius que tenim
per davant. Ho fem a partir de l’anàlisi del context laboral, social
i econòmic, on la principal preocupació és d’una banda l’atur i
les seves conseqüències i d’altra la necessitat de confrontar unes
polítiques laborals i socials enormement regressives pel que fa a
drets individuals i col•lectius.
Les propostes volen reforçar la capacitat dels treballadors i treballadores d’organitzar-nos més i millor a les empreses. La força
sindical a les empreses ha de permetre evitar l’aplicació del aspectes més negatius de la reforma laboral.
Des de la força organitzada a les empreses hem d’aconseguir fer
de la negociació col•lectiva el marc on evitem retrocessos de drets
i on establim les bases per redistribuir la riquesa creada amb el
nostre treball, fent possible la millora de les condicions de treball,
així com la reinversió de part de l’excedent empresarial per garantir la viabilitat futura de les empreses.
És des d’aquesta capacitat d’incidir en les relacions laborals que
podem defensar millor els interessos dels treballadors, en actiu
i en atur, en la societat, impulsant propostes i accions que facin
avançar un model social de drets i llibertats que garanteixi la cohesió social i el progrés.
Es per això que bona part de les propostes tenen també una vessant organitzativa: sindicat de proximitat, entès com l’arrelament
del sindicat en el centre de treball, d’on es deriva el concepte de
sindicalisme de proximitat i, per tant, forçar-nos a tenir presència
organitzada també en els petits centres de treball, on malauradament moltes vegades els drets sindical no hi entren, però on els
treballadors malgrat no tenir dret a escollir el seu delegat sindical
han de tenir garantit el dret a disposar d’un referent sindical.
XN: Ha estat un congrés on des del punt de vista organitzatiu
s’han introduït canvis significatius
JCG :Els canvis organitzatius que hem introduït es deriven fonamentalment de l’anàlisi de la situació en que ens trobem i de la
necessitat, tant de reivindicar-nos i renovar-nos. Ens hem de reivindicar com a eina útil per fer avançar els drets dels treballadors i
treballadores. Però també hem de renovar el discurs, donant cabuda als problemes reals de la diversitat de situacions i expectatives
vitals dels treballadors i treballadores del nostre país, i algunes
pràctiques, per projectar els valors del sindicalisme que volem
representar (dedicació i compromís, ètica i transparència, etc.) i
per organitzar més i millor des de la proximitat.
Per això alguns canvis tenen a veure amb figures com el sindicalista de referència, que permeti l’atenció als treballadors i treballadores dels petits centres de treball. La qual cosa reclama un major
treball cooperatiu i col•laboratiu de les diferents estructures sindicals. El que ens porta a un aprimament de les mateixes estructures
per guanyar en agilitat, flexibilitat i, per tant, proximitat.
Canvis també importants pel que fa a posar les persones treballadores en situació d’atur en el centre de la preocupació sindical.
D’aquesta constatació es deriven importants reptes, d’una banda
en relació a les propostes per reactivar l’economia i la creació
d’ocupació. I, d’altra, l’atenció personalitzada de els persones que
es troben en aquesta situació, per tant pro
postes en relació a la afiliació, a l’establiment d’una carta de drets
socials o l’impuls d’una xarxa solidària que doni resposta a les
necessitats vitals d’aquestes persones. .
XN:-A banda del programa d’acció i canvis organitzatius,
s’han aprovat 3 importants resolucions que caldria valorar
cadascuna d’ellas per el seu contingut
JCG:-El Congrés va aprovar tres resolucions, una en relació a la
unitat d’acció sindical, una altra sobre el dret a decidir i una tercera referida a la lluita contra l’atur i per a la creació d’ocupació.
La resolució sobre la unitat d’acció vol deixar clara la necessitat
de disposar de protocols i regles d’actuació en les empreses i en
les negociacions dels convenis, per evitar que, quan hi ha divisió,
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XN:-El congrés ha tingut també una prèvia en diferents debats oberts que han ajudat a la discussió i elaboració.

els empresaris siguin els qui en treguin profit i els treballadors
s’afebleixin.
La del dret a decidir reafirma el posicionament històric favorable
al dret d’autodeterminació i, per tant, que el poble de Catalunya
pugui decidir democràticament el seu futur i com avançar com a
país, considerant vàlides qualsevulla de les opcions que es puguin
legítimament presentar, així com el respecte a la voluntat que s’hi
expressi.
I la resolució “Contra l’atur i per la creació d’ocupació” pretén
comprometre el sindicat en actuar sobre el que és el principal problema del país i ho vol fer amb propostes que donin respostes
concretes a les persones. Sabem que l’atur només es combat creant ocupació, però avui cal donar també respostes a les demandes
de les persones que estan en atur. Necessitem una “Carta de drets
de les persones en atur” que consideri la necessitat de polítiques
actives d’ocupació suficients i de qualitat (formació, orientació,
informació, programes de formació i treball i pràctiques laborals,
sobretot per a joves, uns serveis públics d’ocupació eficients) i
el dret a disposar de rendes alternatives al salari. Avui, més del
30% de les persones en atur no perceben prestacions i creix el
risc de pobresa i exclusió social. Ens plantegem també establir i
reforçar aliances amb les associacions i les entitats que agrupen
persones en atur, i treballar de forma coordinada amb les diverses
plataformes i organitzacions de persones aturades. Si els orígens
del sindicalisme van íntimament lligats a les societats d’ajut mutu
i de resistència, per protegir les persones treballadores davant de
situacions de necessitat, mitjançant la solidaritat, avui, davant la
situació de crisi social, d’atur i de vulnerabilitat social de molts
treballadors i treballadores, hem d’impulsar, crear i participar-hi
una xarxa (amb d’altres entitats i organitzacions) de solidaritat
amb les persones en risc d’exclusió social. Avui hem de defensar,
perquè és un dret de ciutadania, la protecció social i econòmica
de les persones en situació de risc de pobresa i exclusió social,
situació en la qual poden trobar-se un creixent nombre de persones sense feina.
XN:-La resolució sobre la unitat d’acció amb UGT ha generat
força discussió, més discussió que debat, i ha generat el rebuig
d’una part important o significativa i sobretot ha generat titulars.Segurament la realitat de la negociació col.lectiva i als
centres de treball juntament amb alguns termes o defensa de
la mateixa han ajudat a que es conformés aquest posicionament..
JCG:-La resolució precisament el que vol és evitar que les diferències intersindicals que es produeixen en les negociacions
d’empresa o de convenis col•lectius acabin afavorint la posició
empresarial i afeblint la posició dels treballadors i, per tant, buscar les fórmules per la resolució de les diferencies entre les organitzacions sindicals sense interferències empresarials o polítiques. Per això la resolució proposa establir unes regles d’actuació
sindical que ho evitin.
Es lògic que s’hagi produït una forta discussió en relació a la resolució plantejada, perquè la realitat és complexa i en moments com
l’actual, de duresa de les posicions empresarials, la divisió sindical ha acabat afeblint al conjunt dels treballadors. Per això encara
hi ha desconfiances entre les organitzacions, perquè els poders
econòmics han acabat aprofitant-se de la divisió per utilitzar una
o altra organització en benefici dels seus interessos. Però, preci

JCG:-Hem volgut fer un Congrés obert a la participació dins i
fora de l’organització. Per això hem utilitzat les xarxes socials i
sessions de debat obertes.
Amb les xarxes socials hem volgut donar veu al conjunt de l’afiliació, més enllà dels delegats i delegades al congrés o de les estructures pròpies del sindicat. Ha estat una experiència interessant
que ha permès fer aportacions al debat de forma molt horitzontal.
Una experiència que a futur caldrà seguir aprofundint..
Però també ens hem volgut obrir les portes des sindicat per reflexionar amb gent amb qui compartim objectius generals però que
ho fem des de òptiques diverses. Ens hem obert i, per tant, hem
estat subjecte de qüestionament en alguna de les nostres posicions
i hem pogut conèixer altres valoracions i propostes que no havien
estat ateses prèviament pel sindicat. Creiem que és una experiència positiva, permet posar en comú visions diferents per compartir
objectius, i això enriqueix, però també permet consolidar una xarxa de relacions que a futur caldrà mantenir i eixamplar.
Les sessions de debat obertes ens han permès aprofundir en reflexions relacionades amb l’educació, la salut, la justícia, la història,
l’economia, la pobresa, la cultura, el fet nacional, etc. Ha permès
que més de 200 persones de diferents àmbits, associacions, moviments, algunes de les quals era la primera vegada que es relacionaven amb el sindicat, intercanviéssim lliurament anàlisi i propostes sobre diferents qüestions i que interpel•lessin al sindicat en
relació a els nostres posicions sobre algunes de els mateixes.
XN:-Un congrés que l’hem d’emmarcar en un escenari de
greu situació social i econòmica on les classes populars, els
treballadors i treballadores estant sent terriblement castigats
per unes determinades polítiques neoliberals.
JCG:-Quan celebrem el Congrès hi ha 840.000 persones en atur,
el 22% de la població activa; més de la meitat dels i les joves
catalanes que volen treballar no tenen oportunitats de fer-ho i es
veuen convidats a marxar a l’estranger per poder treballar; el mercat de treball és incapaç de crear llocs de treball; el 30% de la
població està en situació de risc de pobresa i exclusió social; més
de 120.000 llars a Catalunya no tenen cap ingrés.
Els atacs als drets laborals i socials pretenen, consolidar la tendència a l’acumulació de poder i riquesa cada cop en menys mans.
Es evident, per tant, que les polítiques d’austeritat, que tenen com
a objectiu reduir el dèficit públic per la via de la contenció de la
despesa social i de la reducció dels costos laborals, estan generant
més recessió i més atur, fan augmentar les desigualtats socials i
de gènere, la pobresa i l’exclusió social, i qüestionen l’actual model social de drets i llibertats. Per dur a terme aquests objectius i
aplicar la recepta neoliberal els governs no han dubtat a atacar les
llibertats personals, col.lectives i nacionals.
Per això el X Congrés de CCOO de Catalunya ha volgut incidir
en propostes per transformar la realitat injusta. Més enllà dels documents i plans de treball aprovats l’’haurem d’encertar en el dia
a dia. Ens hem posat també com a fita reforçar el sindicat. Perquè
entenem que si l’organització dels treballadors i treballadores és
més forta podrem a l’empresa discutir les condicions de treball
en sentit ampli i incidir en l’estratègia empresarial. I si som forts
a les empreses serem més útils als interessos que representem i
podrem actuar també en la societat per exigir un repartiment més
just de la riquesa creada.
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CONGRESSOS :X CONGRÉS DE LA
CONC ( CCOO de CATALUNYA)
Nova Comissió Executiva de CCOO de Catalunya:
Llista de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya, escollida al X Congrés del sindicat (16-12-2012):
-Joan Carles Gallego Herrera, secretari general
-Dolors Llobet Maria, secretària de Comunicació i Xarxes Socials i portaveu
-Josep Maria Romero Velarde, secretari d’Organització i Recursos
-Cristina Faciaben Lacorte, secretària de Socioeconomia
-José Cachinero Triviño, secretari d’Acció Sindical
-Montse Pérez Cregenzan, secretària de Dona i Cohesió Social
-Ricard Bellera Kirchhoff, secretari d’Internacional, Migració i Cooperació
-Laura Pinyol Vidal, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura
-Vicenç Tarrats Masó, secretari del Barcelonès i Política Territorial
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Carles Périz
Secretari de Coordinació
Òrgans de Direcció FSC-CCOO
_________________________

LES PONÈNCIES DEL CONGRÉS
DE LA FSC
Confederada dins les CCOO de Catalunya i per tant amb el pla d’acció aprovat pel X
Congrés de la CONC, la Federació de Serveis a la Ciutadania va expressar en el lema
del seu II Congrés que cal combatre la resignació per guanyar el futur, cal canviar la
perplexitat i la indefensió en participació i organització per ser més i més els i les que ens
sumem a CCOO com a eina per defensar els nostres drets laborals, socials i democràtics
tot construint un futur amb més justícia social, defensant l’Estat del Benestar com a base
d’un Nou Contracte Social per Europa.
El II Congrés pren consciència del paper capdavanter que ha de jugar la nostra Federació
a Catalunya en la defensa dels drets laborals i dels professionals als serveis públics, de
la qualitat del treball i dels serveis així com dels drets laborals i la qualitat de tots aquells
serveis a la ciutadania que han esdevingut drets democràtics, drets públics garantits
sovint des de l’àmbit de l’empresa privada (informació, comunicació, transport, atenció
domiciliaria, cultura...).
Així doncs, les ponències aprovades desenvolupen tres grans apartats: un primer on
s’analitza en el context de crisi econòmica i de model social com s’ha de seguir responent
des del Sindicat, necessari i útil per la societat, davant dels canvis polítics i socials; un
segon bloc que proposa una estratègia d’acció sindical al servei de l’ocupació, els drets,
les polítiques d’igualtat i les condicions de treball i un tercer bloc que proposa per la
pròpia Federació un model organitzatiu eficient, auster, participatiu, arrelat al centre de
treball i que organitza la diversitat.
El sindicalisme de proximitat és un concepte transversal que es desenvolupa en tot el
procés congressual de la Confederació de CCOO i que imbueix tant l’acció sindical com
l’adequació de l’estructura organitzativa per ser més útils i eficients per l’afiliació i per la
classe treballadora.
En aquest sentit, el II Congrés de la FSC de Catalunya ha aprimat l’estructura de la
federació tot reforçant els àmbits d’intervenció directa en l’acció sindical i en la negociació
col•lectiva, és a dir, els sindicats territorials, les organitzacions sectorials i les seccions
sindicals.
Potenciar el creixement i fidelització de l’afiliació, la militància i el respecte al medi natural
i l’austeritat en la gestió dels recursos sindicals i alhora enfortir la nostra representativitat
en les EESS ens ha de permetre seguir tenint independència respecte les institucions de
govern, bancs i patronal en la defensa dels interessos de la gent treballadora.
I aquesta independència organitzativa i arrelada al centre de treball ens ajudarà a anar
canviant la correlació de forces que ens permeti defensar en la NNCC i a nivell social:
la pròpia negociació com a dret democràtic i de cohesió social, els convenis sectorials
com a garantia de drets mínims davant el xantatge patronal que facilita l’eliminació de
la ultra activitat, mantenir els convenis d’empresa per sobre de les condicions sectorials,
garanties de polítiques salarials que permetin la reactivació i el creixement econòmics,
salaris mínims en conveni superiors als 1000 euros, la ocupació i contractació dignes,
la intervenció en la organització del treball, la intervenció davant les externalitzacions,
les polítiques de gènere i d’igualtat, la prevenció i salut laborals i la formació contínua,
incidir en els compromisos de responsabilitat social de les empreses i administracions
públiques, els drets sindicals i representatius, la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat, l’atenció a la diversitat...
En definitiva des de la negociació col•lectiva i seguint l’estratègia de continuïtat i
sostenibilitat de les mobilitzacions en el temps, en els centres de treball i a nivell social, cal
seguir lluitant contra la gran estafa de la gestió de la crisi com són la reforma laboral i els
atacs classistes contra la gent treballadora (a la ocupació de qualitat, als salaris, a persones
sense feina, al sistema públic de pensions, a les persones pensionistes, a l’ensenyament
i a la sanitat públiques universals i de qualitat, als sindicats...) mentre es rescata amb
ingents quantitats de diner públic els mateixos responsables i institucions que van generarla i mentre es mantenen o s’incrementen les exempcions i el frau fiscals per les grans
riqueses, el capital financer i especulatiu i les grans corporacions transnacionals.
Un altre concepte en la qualitat de la organització i en l’acció sindical de la FSC que ens
ajudarà a créixer i tenir un Sindicat més útil, més eficient i més fort és la transversalitat,
de l’estructura orgànica en l’acció sindical i de l’acció sindical en la organització. En
aquest sentit alguns dels reptes són establir mecanismes de coordinació i col•laboració
entre sectors , territoris, òrgans de direcció i secretaries potenciant la polivalència sectorial
i territorial, la presa de decisions consensuades, els sindicalistes o seccions sindicals de
referència , reforçar la visió de gènere en totes les polítiques internes...
Finalment guanyar qualitat en el funcionament intern i en els serveis per una banda i
de l’altra a través de l’ús racional de les noves tecnologies, tot acompanyant el procés
de optimització de recursos, ens proposem millorar de forma tranversal les eines i el fet
comunicatiu tant en l’àmbit de coordinació dels òrgans de direcció, estructura sindical,
afiliació i representació com en el de divulgació de propostes, negociacions, mobilitzacions,
conflictes, valoracions, etc . cap a la opinió pública.
federació de serveis a la ciutadania
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Sens dubte, des del nostre tarannà orgànic de sobiranies compartides i alhora corresponsable
amb la FSC de l’Estat podem assegurar a Catalunya la voluntat i contribució de la Federació
en refermar les senyes d’identitat i els valors del sindicalisme de classe i nacional de la CONC
(ètica, transparència, cooperació, compromís, diversitat...) participant de forma activa en
la construcció de propostes alternatives al model neoliberal i en el desenvolupament de la
unitat sindical i de les aliances amb entitats i moviments socials.
Combatre la resignació, guanyar el futur.
Defensem drets, construïm futur, CCOO l’eina.
Ànims a totes i a tots i bona feina!
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Entrevista a Manuel Fajes
Secretari General FSC-CCOO
Xavier Navarro

____________________________
Xavier Navarro:-Segon congrés de la FSC, una mica diferent del que hauria
d’haver Estat fonamentalment perquè la lògica era que el company Jose Luis
Moure continuès
Manuel Fajes:-En principi si que el congrés ha estat diferent, de fet han estat diferents
els últims mesos des que José Luis Moure va tenir l’accident cardio bascular, hem
passat una època de provisionalitat, en la qual es van ajuntar elements molt importants,
com va ser la preparació del congrés, la vaga general, les retallades en drets sindicals,
és a dir la situació ha estat complicada, però crec que la federació ha donat mostra de
la seva maduresa en aquest període, així com ha servit per anar valorant la composició
de la futura executiva, en quant al desenvolupament del congrés, ha estat en la línia
del que s’esperava i sobretot per a mi ha estat d’un gran valor l’afecte i respecte que
tot el nostre actiu, a si com els convidats han demostrat cap a José Luis Moure, en el
fons ha servit també com un homenatge a la seva persona i un dir José Luis endavant
t’esperem, perquè aquest sindicat necessita persones com tu.
XN:-Aquest ha estat un congrés de consolidació del procés de fusió que vàrem
endegar fa més de tres anys entre FCT i FSAP
MF:-Quan fa quatre anys vam donar el tret de sortida a la fusió de les antigues FCT i
FSAP, érem conscients que el procés recorregut fins ara, era simplement l’inici, que la
veritable fusió començava en aquell moment, quatre anys més tard crec que el temps
ens ha donat la raó, no sense problemes hem arribat a aquest congrés amb els deures
bastant avançats, i el congrés ha de ser el punt final de la fusió i ara toca consolidar
l’FSC, i créixer, tant en el desenvolupament organitzatiu de la mateixa , com afilia
tivament i en representativitat, per fer un instrument més fort i més útil als nostres
afiliats i afiliades i als treballadors i treballadores en general.
XN:-Les Ponències fan una posta per l’acció sindical, per un sindicalisme de
proximitat adequant l’organització a aquest i fent una FSC més forta enfortint
Sectors i Territoris.
MF:-El desenvolupament del congrés però no només l’acte final sinó tot el procés des de
la primera assemblea de centre de treball, fins al moment final del congrés el quatre de
desembre han servit per afinar el nostre projecte i adequar-lo al difícil moment que vivim,
és un projecte totalment continuista pel que fa als objectius, però que necessitava una
adequació a la situació actual, el sindicat no pot ser aliè a la realitat en què es mou, però
tampoc pot ser notari de la mateixa, sinó que ha de ser un agent actiu en seva modificació,
i en aquesta línia van les propostes aprovades en els nostres documents, com la federació
es posa al capdavant del conflicte i agrupa i dirigeix als treballadors i treballadores, per
donar-li la volta a l’actual situació.
I per això és necessari que la nostra presència en els centres de treball es reforci i que la
nostra estructura tant sectorial com territorial es consolidi, tot això en un moment en què els
recursos disponibles són menors, per tant, és imprescindible que els gestionem de manera
més eficient i col • lectiva. Aquelles empreses i sectors que disposin de més recursos, han
de tenir clar que aquests són col • lectius i per tant la seva utilització s’ha d’adequar a les
necessitats de tota l’organització i que les decisions sobre ells es prenguessin en els òrgans
de direcció adequats, no podem mantenir els desequilibris actuals.
XN:-La idea de simplificar estructures és per cercar més eficiència i eficàcia
MF:-La reestructuració dels nostres òrgans de direcció era necessària de tota manera,
partíem d’uns òrgans molt amplis fruit de les dinàmiques de la fusió, d’altra banda
l’evolució general del sindicat recomanava un funcionament més dinàmic dels mateixos
i per a això és fonamental la seva simplificació , ara bé crec que hem de fugir d’aquestes
postures demagògiques de contraposar òrgans de direcció a activitat sindical en els centres
de treball, jo em pregunto, els membres de les executives dels nostres sectors i territoris,
no estan fent sindicalisme de proximitat?, no són sindicalistes de referència per a moltes
petites i mitjanes empreses?, per poder realitzar un bon sindicalisme als centres de treball,
no cal que hi hagi unes estructures de suport, en assessorament, comunicació, etc. El nostre
secretari general Enrique Fossoul en la seva intervenció al congrés ho va dir ben clar, un
sindicat sense presència als centres de treball no pot existir però tampoc pot funcionar
sense direcció.
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XN:-Una nova executiva, de molts canvis, molt més reduïda, és una aposta per
enfortir la cohesió
MF:-La nova executiva que jo encapçalo i que vaig proposar, és una executiva que es
caracteritza, per la possibilitat de treball en equip i de cohesió, de vegades el món del
sindicat té funcionaments molt endogàmics, i és bo que es produeixin canvis i renovació
dels òrgans de direcció, les persones que s’incorporen, tenen totes elles una trajectòria
sindical dilatada, en diferents responsabilitats, i poden aportar un aire fresc, que era molt
necessari per al projecte. En la proposta valori aquesta frescor per sobre de l’experiència,
que d’altra banda és una cosa que se sol adquirir amb el temps i amb el desenvolupament
de la responsabilitat adquirida. Tant les persones que estem, com les persones que han
deixat l’executiva, hi va haver una primera vegada en què ens incorporem a l’executiva
federal i que érem tan inexperts com les persones que ara ho fan.
D’altra banda hem de ser conseqüents amb el que diem en els nostres documents i valori
que part de les persones que composaven l’executiva anterior, amb una àmplia experiència
acumulada, podia desenvolupar una activitat molt més útil per al sindicat reforçant les
nostres estructures de primera línia, sectors i territoris, estic convençut que realitzaran un
magnífic treball en les seves noves responsabilitats.
Com ja he dit abans és el moment de reforçar el sindicat, d’augmentar la cohesió i de ser
eficients, és obvi que com qualsevol organització dinàmica, hi ha tensions i sobretot en els
processos congressuals, però aquests ja han passat, i és el moment d’enfortir i fer front als
reptes i als atacs que des de la dreta política i econòmica ens llancen i que durant aquest
2013 seguiran llançant. Com vaig dir en la meva intervenció en la clausura del congrés,
si volem fer front a tots aquests reptes cal tres elements com són la generositat amb els
companys i companyes, la lleialtat amb l’organització i l’esforç solidari, és a dir és el
moment de la militància en la seva màxima expressió.
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NOVA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FSC-CCOO

Manuel Carlos Fages Marta:
Secretari General
Rui Manuel Valentin Ribeiro:
Secretari Organització i Recursos
Carles Périz
Secretari de Coordinació Òrgans de Direcció
Xavier Navarro
Secretari Comunicació
Pepe Galvez
Portaveu FSC
Juani Cerezo
Elaboració i seguiment pressupostari
Antònia Vives
Secretària de la Dona
Mercè Paredes
Promoció i seguiment plans d’igualtat
Salvador Candela
Secretari Acció Sindical i Negociació Col àmbit Públic
Marian Rodriguez
Secretària Salut Laboral
Juan Perez Bernabé
Secretari Acció Sindical i Negociació Col àmbit Privat
Lourdes Montes
SecretàriaRSE, Plans de Pensions i Cooperació
Jaume Alvarez
SecretariMedi Ambien i Mobilitat
Francisco Sanchez
Secretari Defensa dels Serveis Públics
Pep Boadella
Atenció delegats i afiliats àmbit Salut Laboral
Francesc Ascaso

Secretari d’Eleccions Sindicals
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SINDICAL
El secretari general de CCOO exigeix una reunió urgent amb el President de la Generalitat
CCOO de Catalunya vol traslladar al president de la Generalitat la seva total i
absoluta repulsa a qualsevol mesura que impliqui
l’acomiadament de treballadors, i en definitiva, el
deteriorament del Servei Públic.
CCOO, juntament amb la resta de Sindicats
presents a la Mesa General d’empleats públics de
l’Administració de la Generalitat, va manifestar
durant el mes de desembre, la necessitat de conèixer
la posició del Govern respecte a les previsions
pressupostàries pel 2013 i el seu impacte en els
empleats i els Serveis Públics, i va denunciar la
negativa del Govern a convocar aquesta Mesa.
Les noves retallades salarials, la venda o la
privatització de Serveis Públics, gairebé sempre en condicions lamentables com
demostra la de ATLL a Acciona, i els acomiadaments massius, com els que ara sembla
que s’anuncien, incideixen greument en la liquidació de l’Administració i del Servei
Públic, senyal identificativa de qualsevol “estructura d’estat”, i colpejarà brutalment els
drets dels treballadors i dels ciutadans.
Igualment greu és l’impacte brutal que sobre l’economia del nostre país tindrien aquestes
mesures, que acabarien afectant com sempre sobre els més desprotegits, personal interí
i laboral, la majoria amb salaris molt baixos.
També posarien en evidència la ineficàcia dolosa de les mesures preses amb anterioritat,
com la retallada del 15% de la jornada i del salari que pateixen els treballadors interins,
que haurien d’haver evitat acudir a aquesta situació. L’equació retallar salaris per evitar
acomiadaments s’està demostrant perversament falsa.
CCOO no podem acceptar polítiques de fets consumats i exigim al Govern i als grups que
li donen suport, la paralització de qualsevol mesura que pugui retallar els drets socials
i els laborals; així com un ferm compromís real, més enllà de la retòrica, d’oposició al
desmantellament programat dels Serveis Públics.
Por tot això CCOO instarà a la resta de sindicats a exigir la convocatòria urgent de la
Mesa General i a fer una crida als treballadors públics de Catalunya a defensar els seus
drets laborals, lligats als drets dels ciutadans a uns serveis públics de qualitat, molt lluny
de la beneficència a la que se’ns vol tornar a portar.
CCOO considera també absolutament demagògica les declaracions del govern on parla
de noves rebaixes salarials per salvar llocs de treball.
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SINDICAL

EFECTES DE LA REFORMA LABORAL A BSM ( Barcelona
Serveis Municipals), acomiadament per absentisme fruit de baixa
mèdica
El Comitè d’empresa de BSM ha tornat a convocar els treballadors a participar en les concentracions, per protestar contra l’injustificat acomiadament
objectiu d’una treballadora en situació de baixa per malaltia. La Direcció ha utilitzat,els aspectes més agressius, coercitius i retrògrads de la reforma
laboral a l’hora d’aplicar aquest acomiadament.
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SINDICAL
GRAN LLUFA CONTRA LES RETALLADES
El passat dia 28 la Plataforma PROU RETALLADES va entrebar una carta al
President Mas contra les retallades anunciades i va escenificar a la Plaça Sant
Jaume l’entrega d’una gran Llufa contra les retalldes
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