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EDITORIAL
Abans del dia 29 de març el
Conseller d’Interior sortia als
mitjans dia si altre també advertint de possibles aldarulls i actes
de violència durant el dia de la
vaga general. Era una constant,
sempre de manera poc dissimulada, feia referències genèriques
a l’acte democràtic i constitucional de la vaga tot i que parlava
de grups radicals tot afirmant
fins i tot que sabien quins eren.
L’èxit i la tranquil·litat de la
vaga general, duta a terme de
manera exemplar per els treballadors i treballadores, per els
ciutadans doncs ha estat en gran
part una vaga de la ciutadania, va
tenir un final pronosticat per el
Conseller Puig, curiosament pronosticat tot i afirmar que sabien
quins eren. Del que significa la violència i les valoracions d’aquesta i els oportunismes polítics
parlarem tot seguit, abans però
dos apunts molt significatius:
- Van demanar la identificació
al diputat Joan Coscubiela, antic secretari general de
CCOO de Catalunya, i això
pot ser una casualitat o no.
- Els únics encara detinguts i
en presó preventiva són 3 joves que participaven en piquets informatius de la universitat, detinguts al matí
sense ser partícips de les actuacions violentes d’aquells
que el Conseller Puig deia
que sabien quins eren.
Fetes les dues consideracions, tornem a la valoració dels
fets violents, pronosticats, i malament tractats per el comandaments dels Mossos. Els fets
violents van servir i serveixen
encara per distreure informativament de l’enorme manifestació
del Passeig de Gràcia (el Passeig
de Gràcia té la virtut de ser elàstic doncs si en la convocatòria
d’una manifestació participen
els partits de la coalició dretana

governant CiU poden arribar a
caber fins 2.000.000 de persones, però si és una convocatòria
sindical i ciutadana com a molt
cabem 80.000, és una curiositat).
Les actuacions d’aquests grups,
tan criticada per tothom, és especialment perjudicial per els treballadors i treballadores i per la
ciutadania que lliure i democràticament expressa el seu rebuig a
les dures polítiques dretanes del
PP i de CiU doncs donen arguments (des del punt de vista de la
dreta evidentment i des del punt
de vista de la ciutadania amb por)
a aquells que a l’endemà criden
per fer un canvi en el Codi Penal
i gairebé dur-nos a una situació
de pseudolegalitat democràticavigilada doncs plantegen la regulació del dret
de manifestació i poden arribar a qualificar de delictes
greus convocatòries per la
xarxa, ells diuen convocatòries violentes però en el
fons parlen de
totes. Aquestes propostes
involucionistes i antidemocràtiques
tenen
l’excusa perfecte
en l’actuació
dels violents
que tant i tant

anunciava,
curiosament, el Conseller Puig. Clar
el PP no es queda
enrere, planteja el
mateix perquè tant
uns com altres tenen el mateix concepte de llibertats
democràtiques (un
llindar molt baix,
gairebé nul) i no
tant sols plantegen
els canvis legislatius sinó que també tanquen els
ulls a la detenció de 4 sindicalistes al País Valencià uns dies després de la Vaga General acusats
de pertànyer a banda organitzada
(curiosament són de CCOO) i tot
per enganxar cartells el dia de la
vaga. Sembla doncs que tenim
una clara deriva antidemocràtica, i això respon a la necessitat
de generar por social a la mobilització, de generar un corpus polític de control social per poder
imposar les mesures antisocials.
Per al PP i CiU es tracta de
criminalitzar la protesta legítima i democràtica, es tracta de
criminalitzar la resposta social
als seus actes antisocials. Davant d’aquestes accions ens cal
una major resposta democràtica,

social, legítima i legitimada per
una gran majoria social, al carrer, una resposta de mobilització
important, creixent, perquè no es
tracta ja només de defensar drets
laborals, socials i econòmics del
conjunt de la ciutadania, dels treballadors i treballadores, es tracta de defensar la Democràcia i la
Llibertat, perquè estan en perill,
en un perill real i palpable. Per
això, des d’aquesta perspectiva
cal que el primer de Maig sigui
una immensa demostració cívica,
democràtica en defensa dels drets
socials, de l’estat del benestar que
estan destruint i privatitzant, en
defensa dels drets laborals i econòmics, i en defensa dels drets
democràtics i les llibertats civils.
Polítiques antisocials, generació de por, la violència provocada
per pocs com excusa per retallar
els drets democràtics de la ciutadania i finalment control polític
del missatge mediàtic controlant
RTVE en el cas del PP i a Catalunya CCMA (Catalunya Ràdio i
TV3) i així tenim la quadratura
del cercle dretà i repressiu, cercle que hem de trencar perquè
no acceptem que l’excusa de la
crisi s’utilitzi per dur polítiques
de destrucció massiva de drets.

Deducció de la quota d'afiliació en la declaració de la renda
La quota d'afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la
renda, així ens ho marca la llei de l'IRPF.
Pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.
Podeu deduir les quantitats que heu pagat en concepte de quotes per la vostra afiliació a CCOO. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris
o de nòmina que ja teniu. Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: uat@ccoo.cat
La quantitat a deduir cal posar-la a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 011] de l'imprès oficial (digital o en paper) de l'IRPF.
federació de serveis a la ciutadania
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Ara et poden acomiadar amb 20 dies per any, però encara hi ha molt més.

CONEIXES LA NOVA
REFORMA LABORAL?
Nou dies de baixa et poden dur a l’atur encara que
estiguin justificats. Ara
l’absentisme del treballadors i treballadora no depèn
de l’absentisme del grup ni
si l’empresa s’ha vist afectada per la teva absència,
només dels dies que tu has
estat fora. Un tort problema muscular o un parell de
grips fàcilment poden sumar aquests 9 dies.

La nova reforma modifica l’article 41 de l’Estatut
dels Treballadors que diu
que quan existeixin raons
econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció es podran modificar jornada de treball,
horaris, torns, sistema de
remuneració i quantia salarial. Cal recordar que ara
pot ser decisió unilateral
de l’empresari que sigui
d’efectes col·lectius encara
Ara l’empresari (també que hi hagin convenis en
les administracions) po- vigor.
dran acomiadar “quan els
seus ingressos i vendes
Ara tots els acomiadadisminueixin durant tres ments es consideren proce-

trimestres
consecutius”
(amb les polítiques dogmàtiques d’ajust i retallades anem a una situació de
recessió i per tant afavorirà
els acomiadaments). Això
no significa que l’empresa
estigui en situació de pèrdues, sinó que senzillament
guanyi menys encara que
segueixi tenint beneficis (a
l’administració facilita la
reducció dràstica de plantilles). També poden acomiadar si “tenen previst”
tenir pèrdues encara que
siguin temporals.

dents i si no estàs d’acord
ets tu el que ha d’anar davant dels tribunals i demostrar que no és cert. Els salaris de tramitació ara sols et
seran abonats si després de
reconèixer la improcedència ets readmès però no si

optes per la indemnització.
Ara els ERO ja no necessiten tenir el permís de
l’autoritat administrativa
(en el cas de Catalunya el
Departament d’Empresa
i Ocupació), es poden fer
directament sense autorització administrativa prèvia
i a més amplia les causes
objectives per poder-se
acollir a aquest model
d’acomiadament i accelera
la tramitació.

Però no són els únics que
podran treballar i cobrar
l’atur a la vegada. El govern
vol que els aturats realitzin
de manera gratuïta treballs
per a la comunitat (compte amb això especialment a
les administracions). I llavors quan podran destinar
espai de temps per cercar
El govern ha suprimit els feina?
incentius existents des de
2006 per els contractes per
La nova reforma dóna la
reincorporació de les do- possibilitat a les empreses
nes després del permís de d’ajustar les condicions
maternitat. Des d’aquesta laborals dels seus treballadata els empresaris tenien dors i treballadores i saltardret a un descompte anual se un conveni col·lectiu
de 1200 €, 100 euros al mes en tots els seus continguts
durant “els 4 anys següents (salaris, jornada de treball,
a la reincorporació efectiva sistema de rendiment o
de la dona a la feina” Ara canvi de categoria profesja no.
sional). Si el treballador
Es crea un contracte amb
deduccions per incentivar
que les PIMES i autònoms
puguin contractar a joves
(fins a 30 anys). El jove en
qüestió pot segui cobrant el
25% de la prestació (l’atur),
això sí el període de prova
en aquest contracte és d’un
any i ningú sap que passa
amb l’altre 75% de l’atur,
es guarda? es perd?

subsidi o que cobrin l’ajut
de 400 €.
Amb aquesta reforma es
podrà acomiadar al personal laboral de les Administracions Públiques, pagant
20 dies per any treballat
amb el límit de 12 mensualitats. Per fer aquest acomiadament és suficient que
hi hagi “insuficiència pressupostària” o canvis organitzatius (per exemple una
externalització del servei).

La reforma permet que
s’obligui als aturats i aturades amb subsidi a prestar
serveis a les Administracions Públiques cobrant
l’atur. Això permet acomiadar milers d’eventuals
no està d’acord podrà optar o interins i que siguin subsentre l’acomiadament amb tituïts per aturats.
20 dies o reclamar davant
dels tribunals de lo social.
L e g a l i t z a r
l’acomiadament de laborals
Amb aquesta reforma, fixes de l’Administració
l’empresari que contracte obre el camí al futur acoa un aturat que estigui co- miadament de funcionaris
brant el subsidi tindrà dret estatuaris fixes (mireu Grèa una bonificació del 50% cia o Portugal).
de la quantia d’aquest subsidi. Si és així llavors no
contractaran a aturats sense

A partir d’ara, la “quantia
salarial” s’inclou entre les
condicions de treball que la
direcció de l’empresa pot
modificar de forma unilateral simplement al·legant
raons “relacionades amb la
competitivitat, productivitat o organització tècnica o
de la feina a l’empresa”
federació de serveis a la ciutadania
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El sector públic és el gran damnificat en els PGE-2012
CCOO critica els
PGE-2012 perquè
van essencialment
encaminats a
aprimar el sector
públic i reduir la
despesa social, tot
i els esforços del
Govern per explicar
que aquests comptes
públics generen
confiança, i sosté que
hi ha alternatives,
mesures econòmiques
contràries a les que
s'estan adoptant.
"Són els pressupostos que
necessita Espanya en un
moment de recessió econòmica". Així es va manifestar
el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques,
Cristóbal Montoro, durant
la presentació dels pressupostos generals de l'Estat
per al 2012 al Congrés dels
Diputats. El Govern ha redoblat els seus esforços per
explicar uns comptes que
reduiran la despesa pública 18.300 milions d'euros
i que suposaran un augment dels ingressos fiscals
de 9.000 milions. El seu
objectiu: reduir el dèficit
públic, "recuperar la confiança dels socis europeus,
de les institucions europees i dels inversors, que són
els creditors d'Espanya", en
paraules del ministre.
Però els mercats no semblen recuperar aquesta
confiança. L'Ibex tanca les
sessions amb caigudes arribant a marcar el seu mínim
anual en 7.433 enters tot i
els últims retallades anunciades pel Govern per complir amb els objectius de
dèficit, mentre la prima de
risc d'Espanya s'ha disparat
a 435 punts.
Retallades en diverses
partides de despesa
Només en prestacions
per desocupació, el Govern destinarà un total de
28.503,12 milions d'euros
aquest any, el que representa un 5,4% menys en comparació amb el pressupost

des del punt de vista econòmic, i són precisament les
contràries a les que s'estan
adoptant ".
El deute privat és el que
genera desconfiança
Antonio González es pregunta en el seu article "Els
Pressupostos de l'Estat per
al 2012: no és això, no és
això", publicat en nuevatribuna.es, per què ara, que
s'aborda una reducció gairebé brutal del dèficit públic, els mercats es mostren
potser més desconfiats?
Per a continuació assegurar que la resposta està en
el propi anàlisi, en l'error
fonamental en el plantejament mateix de la qüestió:
no és el dèficit públic i la
seva correcció actual el que
planteja desconfiança, sinó
el deute privat i els seriosos
dubtes sobre la seva capacitat per retornar els préstecs
que sobre aquestes ens van
fer al llarg dels anys. Per a
Antonio González, el que
observen els mercats és:

de 2011, segons consta en del dèficit públic millorarà mentarà la desconfiança en
el projecte de Llei de pres- les condicions de finança- les perspectives futures de
supostos generals de l'Es- ment de l'economia espa- l'economia espanyola, i les
tat (PGE) per al 2012. Les nyola i amb això s'ha d'as- condicions de finançament
pensions acaparen el 37%
els pressupostos deprimiran encara més
de la despesa
(+3,2%). Tam- l'economia, aguditzant la recessió a la que de
bé es produeix nou hem tornat, augmentaran les dificultats
una caiguda del
per retornar els crèdits, creixeran els fallits, i
4,3% de la despesa social, fins incrementarà la desconfiança en les perspectives
als 175.382,7 futures de l'economia espanyola, i les condicions
milions d'euros,
de finançament seran encara més difícils. Cap 1.- El perill creixent que no
xifra que reprees puguin tornar aquests
senta el 56,2% dels problemes s'haurà resolt. Al contrari, seran
crèdits i emprèstits de
de la despesa més greus. I llavors, tots els que insisteixen en les
l'exterior per part de les
total.
empreses i de les entitats
retallades, i el mateix Govern, tornarà a dir que,
financeres nacionals.
La despesa en per salvar la situació, calen noves reformes, és
polítiques ac- a dir, noves podes als malmesos serveis públics.
2.- Que aquest risc augtives cau un
menta a mesura que
Haurem fet una volta més en aquesta espiral en
21% i en fors'observa que la situació
mació un 34%, la qual alguns semblen estar tan còmodes.
econòmica espanyola es
però en bonifideteriora amb un retorn a
cacions puja un 6,1% a la segurar la recuperació del seran encara més difícils.
la recessió, el que reduirà
contractació en la reforma creixement i de l'ocupació, Cap dels problemes s'hauels nivells de producció i
laboral del Govern.
tal com ha explicat el mi- rà resolt. Al contrari, seran
renda generats, i tothom
nistre d'Hisenda en la pre- més greus. I llavors, tots els
sap que, quan es guanya
El projecte de llei de pres- sentació pública d'aquests que insisteixen en les retamenys, és més difícil
supostos també preveu una pressupostos.
llades, i el mateix Govern,
pagar els deutes, i més
inversió en infraestructutornarà a dir que, per salprobable incomplir els
res de 11.386,89 milions
var la situació, calen noves
pagaments.
d'euros, fet que suposa un
reformes, és a dir, noves
descens del 22% respecte
podes als malmesos ser- 3.- Que les nostres entitats
al que fixa el pressupost de
veis públics. Haurem fet
financeres, que són les
2011.
una volta més en aquesta
intermediàries en la maLa reducció
espiral en la qual alguns
jor part d’aquests crèdits
del dèficit públic
Això, segons el nostre pa- semblen estar tan còmodes.
(elles van demanar els direr, està molt lluny de la
ners prestats per després
El plantejament de políti- realitat. El resultat serà, Reiterant el que hem repeatorgar els crèdits), i per
ca econòmica que subjeu lamentablement, al contra- tit fins a la sacietat des de
tant les garants dels maen l'elaboració del dels ri: els pressupostos depri- l'inici de la crisi i l'anunci
teixos, concedir grandísPGE-2012 es basa essen- miran encara més l'econo- de les primeres mesures
simes sumes d’aquests
cialment, en opinió d'An- mia, aguditzant la recessió per superar-la: hi ha aldiners a la promoció imtonio González, membre a la que de nou hem tornat, ternatives a les retallades
mobiliària, les quals no
de "Economistes davant de augmentaran les dificul- del dèficit públic, Antonio
es podran recuperar, o no
la crisi", en la idea que la tats per retornar els crèdits, González afirma que "hi ha
es podrà evitar incórrer
dràstica i ràpida reducció creixeran els fallits, i incre- respostes vàlides i viables

federació de serveis a la ciutadania
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en pèrdues importants,
pel fet que aquestes promocions no podran ser
venudes, o no podran ser
venudes sense pèrdues.
La probabilitat i quantia
augmenta a mesura que
es percep com a inevitable l'enfonsament dels
preus dels actius immobiliaris, en part a causa
de la pròpia manca de
creixement de l'economia. Un element addicional de desconfiança
general es deriva directament del fet que les entiGovern ha realitzat restats no reconeguin aquespecte a les obligacions
ta situació i mantinguin
de sanejament del sector
'ocults' en els seus balanfinancer.
ços aquests problemes,
i que tampoc estiguin 4.- Que com a resultat de tot
realment comptabilitzats
això molt probablement
en les previsions que el
haurà de ser l'Estat qui

MANIFEST
En defensa dels drets
i les llibertats civils
Després de la vaga general del 29-M, el Govern
central i el Govern de la
Generalitat han anunciat un
enduriment del Codi Penal
i promouen unes propostes que limiten severament
l'abast de llibertats civils
fonamentals com el dret de
reunió o manifestació. Tot
això posa en perill el nostre
règim de drets i garanties
jurídiques.
Cap d'aquests anuncis
s'ha produït de manera
aïllada o capritxosa. Formen part d'un estratègia
en què la creació d'alarma
social, la desviació de
l'atenció sobre el conflicte
social existent, i la gestió
de la por s'entremesclen i
es complementen. Són la
resposta a la creixent mobilització de la ciutadania
i les organitzacions i moviments socials contra les
retallades de drets socials
i laborals realitzades en els
últims temps. Una resposta
que pretén deslegitimar la
mobilització social, desincentivar-la i, en última instància, procurar restar-li
eficàcia.
Les retallades socials i el
trencament del model de
relacions laborals suposen
greus incompliments de la
legalitat constitucional i
internacional vigent, i han
produït una deteriorament
notable en la qualitat de
vida d'amplis sectors de la

població. Davant d'aquest
deteriorament, la mobilització social no només és
legítima, sinó estrictament
necessària per contribuir a
una sortida democràtica i
socialment justa de la crisi.
Les mesures anunciades
reflecteixen una perillosa
deriva vers l'autoritarisme i
una confessió d'impotència
política. Estan destinades
a servir de cortina de fum
per ocultar les cessions als
poders econòmics i financers amb un enduriment
dels instruments penals
que projecti una impressió de fermesa. Aquesta
actitud no és nova. Forma
part d'un populisme punitiu que ha acompanyat el
desmantellament de l’Estat
de benestar en les darreres
dècades i que s'ha intensificat amb l'esclat de la crisi
financera.

Si el Govern volgués tallar fenòmens com el vandalisme gratuït, ja compta
amb instruments suficients.
Però el seu propòsit és un
altre: reinstal•lar, com ha
declarat el conseller Puig,
la “por al sistema”, a través de mecanismes punitius pensats per limitar

federació de serveis a la ciutadania

no és el dèficit públic
i la seva correcció
actual el que planteja
desconfiança, sinó
el deute privat i els
seriosos dubtes sobre
la seva capacitat per
retornar els préstecs
que sobre aquestes
ens van fer al llarg
dels anys.
hagi de fer-se càrrec al
cap del temps dels deutes del sector privat, assumint per a això les pèrdues del sistema financer
(les seves pèrdues són
els crèdits no pagats per
les empreses i els partiles modalitats de protesta
aparegudes en l’últim any.
L'intent d'incloure la resistència passiva pacífica,
característica de les respostes ciutadanes al desallotjaments per impagament
d'hipoteques, les mobilitzacions sindicals i el 15-M
dins el delicte de desordres
públics, n’és una prova.
És especialment greu
que per impulsar aquestes
mesures s'hagi pres com a
excusa una jornada de vaga
general que va transcórrer
de forma massiva i majoritàriament pacífica. Aquesta
realitat ha estat ignorada
pel govern, que ha atiat
l'alarma social per reforçar
els mecanismes de control
social en una conjuntura
especialment conflictiva
al nostre país i al conjunt
d'Europa. D'una banda, a
través d'anunciades refor-

mes penals que suposarien
trencar amb el principi de
proporcionalitat i que només troben justificació en
la voluntat d'intensificar la
repressió. De l'altra, amb
revisions dels drets de reunió, de vaga, de manifestació i d'informació que amenacen amb deixar-los buits

culars, tant per l'enfonsament del mercat immobiliari com per efecte de la
recessió i de la impossibilitat de l'economia per
recuperar el creixement).
I que aquests deutes que
hagi d'assumir l'Estat esde contingut o d'eficàcia,
en un retrocés democràtic
inadmissible. A on ens retrotreu el foment de la delació ciutadana o la voluntat
de recuperar les detencions
preventives?
Aquesta visió de les coses és interessada i parcial.
Bona part de la violència
entorn del 29-M va tenir a
veure amb actuacions contra treballadors i manifestants. Arreu del país, es van
rebre centenars de denúncies per coaccions empresarials que podrien encabir-se en els delictes contra
la llibertat sindical previstos en l'article 315 del Codi
Penal. A molts punts de la
península, s'ha exercit violència física contra piquets
informatius o manifestants
pacífics. En canvi, ha estat només contra aquests
darrers que s'han utilitzat
de manera abusiva tipus
penals com els desordres
públics o els atemptats a
l'autoritat per inculpar o
empresonar arbitràriament
a persones que van participar en les protestes.
En un context d'exclusió
i precarització social creixents, els poders públics
haurien de ser especialment respectuosos amb el
dret de crítica i de manifestació de la ciutadania.
Aquesta obligació hauria
de ser especialment intensa respecte d'aquells grups
que menys veu tenen en
l'espai públic. I hauria de
ser especialment intensa,
també, respecte de drets
específics com el de vaga,
que no gaudeix de major

panyol siguin tan grans
que facin impossible
que aquest pagui. Aquest
perill amenaça, lògicament, a tot el deute que
l'Estat té en circulació de
manera que la prima de
risc augmenta.
protecció
constitucional
que la llibertat d'empresa i
que, en certes circumstàncies, preval sobre d’altres
com la llibertat de circulació.
Res de tot això no suposa atorgar carta blanca a la
violència indiscriminada.
No obstant això, les conductes antijurídiques s’han
de sancionar pel que són, i
no pel seu vincle imaginari amb el “terrorisme”, la
“guerrilla urbana” o altres
fenòmens que no tenen res
a veure amb l'actual protesta social.
Les propostes dels governs del PP i de CiU pretenen criminalitzar el malestar generat per la gestió
de la crisi i s'emmarquen
en una lògica d'excepció,
pròpia del Dret Penal de
l'enemic. De tirar endavant,
suposaran un atemptat contra els drets i les llibertats
civils, amenaçaran la cohesió social i augmentaran
la sensació de bloqueig de
les vies institucionals del
diàleg social i de la possibilitat d’exercir el dret
de crítica. Enfront de l'ús
demagògic del discurs sobre la seguretat, és més
necessari que mai exigir
el respecte als drets civils,
polítics i socials de tota la
ciutadania.

Contra la por
i per la llibertat.
En defensa dels drets
i les llibertats civils,
i la democràcia!
5
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Ester Boixadera
Secretària de Relacions Institucionals i Coordinacio de Direccio de la CONC
Xavier Navarro
Parlem amb Ester
Boixadera, Secretaria de
Relacions Institucionals i
Coordinació de Direcció,
sobre uns aspectes
importants com són les
relacions amb altres
organitzacions i les
polítiques d’aliances
en relació a la situació
política i econòmica
actual...

a l’inici de les retallades
sobre els serveis públics
que va posar en marxa el
Govern de la Generalitat.

Aquesta visió compartida
ha continuat fins al dia
d’avui i, a hores d’ara,
malgrat les dificultats per
tirar endavant de moltes
organitzacions
socials
degut a la reducció del
suport
institucional,
Xavier Navarro: Entre segueix viva i amb ganes
d’altres coses, coordines de fer-la perdurar en el
les relacions amb altres temps. La convocatòria de
entitats i organitzacions la vaga general del 29 de
socials. CCOO formem març, i l’augment de les
part de la Plataforma retallades i l’atac contra
PROU RETALLADES, els drets i llibertats civils la
però
qui
conforma fan encara més necessària
aquesta plataforma de la que mai.
qual en participem?
Vull aprofitar per destacar
Ester Boixadera: La l’element descentralitzador
realitat actual i històrica que ha suposat aquesta
de CCOO de Catalunya plataforma, doncs a banda
és la de treballar en xarxa de que la conformin entitats,
amb altres organitzacions associacions i moviments
i moviments socials amb de tot Catalunya (locals,
els quals confluïm en comarcals,
provincials,
plantejaments i objectius, nacionals), també és plural
que de manera sintètica en el tipus d’organització
podríem dir “millorar les tant per la temàtica que
condicions de treball i treballen cadascuna d’elles
les condicions de vida de com per les dimensions
la classe treballadora”, i i formes organitzatives.
és, sobretot, en aquesta I el que també considero
segona part de la nostra molt important és que des
tasca, la millora de les de les unions comarcals
condicions de vida de la i intercomarcals, és a dir,
classe treballadora, on molt a prop del territori i,
ens trobem treballant en per tant, de la ciutadania,
xarxa amb altres entitats i s’han impulsat rèpliques
organitzacions.
o s’han reactivat i reforçat
plataformes existents.
La Plataforma Prou
Retallades
va
néixer
XN: CCOO i el conjunt
després de la vaga general d’organitzacions socials,
del 29 de setembre de 2010, tenim un greu problema
arrel de l’ampli suport de generació d’opinió,
social i associatiu que ja va de poder confrontar
rebre aquella convocatòria. opinions i idees front
Aquella base d’entitats les del neoliberalisme.
i organitzacions socials, Experiències com les de
que n’aplegava més de PROU RETALLADES o
200 (d’entre les quals d’altres de caire similar
organitzacions de segon ens poden ajudar a
nivell, com la CONFAVC), ampliar l’univers del
va esdevenir la base sobre nostre
discurs?
En
la qual continuar teixint qualsevol cas, no fora
complicitats i treball en necessari poder, des d’una
comú per donar resposta perspectiva plural, tenir
federació de serveis a la ciutadania

espais de comunicació poder articular espais de
social que ens permetin comunicació que siguin
generar opinió?
sensibles a les denúncies,
propostes i alternatives
EB: Les dificultats per que es plantegen des de la
poder situar el nostre societat civil organitzada
discurs en l’àmbit de és total per part dels
l’opinió pública és un representants de totes
problema compartit per aquestes
organitzacions
totes les organitzacions que i
moviments
socials.
conformen la plataforma i Mentrestant,
però,
ha ocupat força temps dels construïm vies alternatives
espais de trobada que hem per fer arribar la nostra veu.
tingut. Tenint en compte
els nostres mitjans el que
XN: El treball per
hem fet, fins ara, ha estat ampliar
les
nostres
crear una base de dades a aliances
socials
és,
través de la qual fer arribar sempre i avui encara més,
a totes les organitzacions molt important, potser
informacions rellevants de ens cal recuperar amb
campanyes promogudes més força dels que segur
per la plataforma o altres que ja s’està fent, algunes
plataformes i iniciatives aliances que en temps
que han anat sorgint, de pretèrits havien estat molt
manera que socialitzem la importants com és el cas
informació i la fem arribar de sectors de l’Església i
molt més enllà de l’àmbit del cristianisme de base?
que podria tenir una entitat
per si sola. A banda d’això,
EB: Personalment no crec
les xarxes socials com que hi hagi un problema
Facebook i Twitter també d’aliances amb aquests
han esdevingut dues eines sectors, ans al contrari. La
importants en aquesta tasca convocatòria de la vaga
de difusió, i crec que encara general del 29S i la posada
ens queda molt camí per en marxa de la base social
recórrer com a Plataforma. de suport ja va suposar
Evidentment, el consens que des de molt aviat els
sobre la necessitat de moviments cristians de

base i, en representació
de tots ells, la Pastoral
Obrera, es comprometessin
en les mobilitzacions i, fins
i tot, s’oferissin per recollir
signatures a favor de la ILP
contra la reforma laboral
del PSOE. En ambdues
convocatòries de vaga han
elaborat posicionaments a
favor i han estat molt clars
en la seva posició contra les
retallades de drets laborals
i socials.
XN: A banda de la
Plataforma
PROU
RETALLADES,
participem en d’altres...
EB: La realitat és molt
diversa i plural! Segur que
me’n deixaré alguna però
intento fer una llista més
o menys exhaustiva, tenint
en compte que algunes
d’elles a vegades passen
per períodes de menys
activitat, que no vol pas
dir de desaparició. Els
espais de treball comú on
participem actualment són
diversos i poden estarhi implicats una o més
secretaries de la CONC
i una o més federacions
sectorials:
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 ILP per la dació en pagament
(hipoteques).
ILP en defensa de la Salut
Pública.
 ILP per la Renda Garantida de
Ciutadania.
 Plataforma per una fiscalitat
justa, ambiental i solidària.
 Plataforma en defensa de
l’educació pública.
 Espais de participació juvenil
com el Consell Nacional
de Joventut de Catalunya
o el Consell de Joventut de
Barcelona, entre d’altres.
 Taula per la convivència
(immigració).
 Lliga per la Laïcitat.
 Organitzacions de 2n nivell
de promoció de les finances
ètiques.
 El Fòrum Social Català,
FSCat.
 La UPEC, Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya.
 La consulta popular del 15M.
 La campanya per una nova
cultura de l’aigua.

MOBILITZACIONS
El sindicalisme confederal, CCOO en especial ha manifestat constantment que les
retallades, les polítiques d’ajust són injustes i inútils i no ajuden a sortir de la crisi,
que existeixen alternatives que cal reforma fiscal, cal una fiscalitat justa, que calen
polítiques actives d’ocupació, I ens neguem a la destrucció de drets, perquè per CCOO
primer són les persones i constantment hem plantejat alternatives que passen per
l’acord on l’ocupació i la reactivació econòmica sigui l’eix central. I ho hem explicitat,
ens hem mobilitzat constantment arreu contra les polítiques neoliberals del govern de
la Generalitat i l’Estat ... I ho seguirem fent!

I segur que me’n deixo!
XN:- Pots fer una valoració
del treball fet fins ara i el que
segur ens resta per fer...
EB: La valoració no pot
ser altra que positiva, molt
positiva. La Plataforma Prou
Retallades i totes les realitats
de treball en xarxa que tenim
entre mans permeten estrènyer
llaços entre les organitzacions,
trobar
complicitats,
crear
amplis consensos, construir
transversalitat, ampliar els espais
de treball existents i obrir-ne
de nous... En definitiva, és una
gran aposta del nostre sindicat
i que s’ha de mantenir, perquè
és la millor eina per defensar,
construir i millorar els drets de
ciutadania i, per això, una eina
per enfortir la democràcia tot
construint i defensant un model
de societat basat en la justícia i
la cohesió socials, on tots i totes
avancem en igualtat i drets.

Via Laietana, 16- 7t
08003 Barcelona
Telèfon 93 481 28 48 - 93 481 27 65
Fax 93 268 39 52 - 93 310 78 69
Correu electrònic: fsc@ccoo.cat
federació de serveis a la ciutadania
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El sistema financer i la crisi
Manel Garcia Biel
La crisi financera i econòmica global ha tingut
una especial repercussió en
l’economia espanyola derivada de les particularitats
del desenvolupament de la
nostra economia. La internacionalització i globalització dels mercats financers, la seva falta de control
va permetre l’aparició del
que posteriorment s’han
denominat actius tòxics o
contaminats. Les hipoteques “subprime” als EUA,
la seva conversió en actius
tòxics provocar la contaminació del sistema financer
internacional. La crisi financera va trencar la confiança interbancària, es van
suspendre les transaccions i
la falta de fluxos financers
va conduir a una crisi financera i econòmica mundial.

De bon inici se sabia que el principal problema del sistema
financer espanyol era la gran quantitat d'actius immobiliaris
que tenen els bancs. Aquests actius són conseqüència de la
bombolla immobiliària que van finançar i per la qual es van
endeutar en el mercat financer exterior.
l’ocupació en la construcció va suposar el 14% del
total. La població ocupada
va passar de 12.300.000 a
20.400.000 de persones de
1995 al 2008.
El sector immobiliari no
produïa per a les necessitats de la població, es feien
més de 800.000 habitatges
anuals quan les necessitats
eren de 400.000. La compra d’immobles es converteix en un producte financer
més d’alta rendibilitat que
potencia l’especulació i desincentiva la inversió en altres sectors més productius.

Algunes característiques
del sistema financer en
aquesta època són:
a) S’incentiva l’endeutament de les famílies (que
passa del 40% al 130%) i
de les empreses.
b) El sistema financer espanyol necessita endeutar
a l’exterior amb entitats
financeres internacionals
per poder finançar les demandes de promotors i
particulars.
c) Entre el 1998 i el 2007 el
crèdit immobiliari creix
un 22,6% de mitjana anual. Un 20% a particulars i
un 33% als promotors.
d) Es relaxa la gestió del
crèdit i es crea un model
social d’inversió sense
exposició de capitals propis i basat en el finançament extern. Cal recordar
que els baixos tipus d’interès arribaven a comportar interessos reals negaAixí, entre el 1996 i el
tius (interès menor que la
2008 l’ocupació va créixer
inflació).
en 8 milions de llocs de
treball, creant 40% de la
El principal problema
nova ocupació de la zona
euro. En aquest període del sector financer del nosAquesta situació va afectar a l’estat espanyol en
un moment en què, com a
conseqüència de l’entrada
en l’euro i la transferència
de competències al BCE,
vivíem uns anys d’una especial situació expansiva,
especialment en el sector
financer i immobiliari, conseqüència de tenir uns tipus
d’interès molt baixos i una
inflació més alta el que va
provocar un “miratge” de
prosperitat i de riquesa.
Això venia determinat per
l’entrada de recursos exteriors, més d’un 11% de
l’estalvi mundial va recalar
a Espanya com a conseqüència de l’esperança de
beneficis alts i ràpids en el
mercat immobiliari, la qual
cosa va provocar l’anomenada “bombolla immobiliària”.

Les mesures adoptades per Zapatero
primer i Rajoy actualment no sembla que
hagin de comportar més d'enterrar fons
públics per aconseguir sanejar el sector
financer perquè compleixi amb la seva
obligació que és donar crèdit.
federació de serveis a la ciutadania

tre país és la dependència
dels capitals externs que
es tanquen de cop a causa
de la crisi financera internacional. El sistema financer espanyol és deutor de
l’internacional i es queda
impossibilitat de refinançar el seu deute extern, que
d’altra banda està obligat a
retornar.

De bon inici se sabia
que el principal problema
del sistema financer espanyol era la gran quantitat
d’actius immobiliaris que
tenen els bancs. Aquests
actius són conseqüència
de la bombolla immobiliària que van finançar i per
la qual es van endeutar en
el mercat financer exterior.
Els actius que avui figuren
en els seus balanços, amb
un valor irreal, són en gran
part impossibles de realitzar a curt i mitjà termini,
i graven com una llosa els
seus comptes. Es pot calcular que els actius immobiliaris ascendeixen a 323.000
milions, dels quals 175.000
són problemàtics, especialment 80.000 milions en sòl.
Aquesta situació que
afecta de forma més important a les caixes d’estalvi ha
estat en l’origen de la crisi
financera. És evident que es
podria haver actuat des de
l’inici sobre aquest tema,
però sempre amb compensacions clares: presa del
control per part de l’estat
sobre les entitats afectades;
depuració de responsabili-

tats i establiment d’objectius a les empreses rescatades per fer fluir el crèdit cap
a la societat.
És evident que s’ha optat
per una altra via que ha estat
la de la concentració d’entitats i la desaparició pràctica
de les caixes d’estalvi prioritzant la seva conversió en

entitats bancàries privades.
També és clar que fins ara
el procés ha permès una
concentració que en molts
casos no ha comportat la
creació d’entitats més sòlides sinó fins i tot podríem
dir que les entitats delicades
han arribat a condicionar
negativament les que s’han
fet càrrec. I tot això malgrat
els fons dedicats a la seva
reconversió, que d’altra
banda ha suposat la pèrdua
de milers de llocs de treball
en el sector, i pràcticament
cap responsabilitat dels directius irresponsables. Només s’està procedint com a
màxim contra directius que
més s’han beneficiat de forma poc regular.
És evident que hi ha hagut errors per part dels
gestors de les entitats financeres. Ningú ho posa en
dubte. Van donar en excés i
amb massa facilitats crèdits
a promotors i compradors
particulars. Són culpables
per això, i això els va portar
a superar les seves capacitats de crèdit i endeutar-se
amb entitats financeres foranes. Van creure alegre-

ment que el nostre país era
una festa i el van traslladar a la societat. Val a dir
que si els gestors van ser
irresponsables en aquesta
situació ho van ser al mateix nivell que els governs
d’Aznar o Zapatero, per als
quals el desenvolupament
de la nostra economia era
“de nota”. La mateixa culpa cal donar al regulador,
és a dir al Banc d’Espanya
i als seus directius començant per l’inefable MAFO,
ell que és tan donat a donar
lliçons, va adoptar mesures
per evitar l’excessiu endeutament i risc exterior de les
nostres entitats financeres?
Les mesures adoptades
per Zapatero primer i Rajoy
actualment no sembla que
hagin de comportar més
d’enterrar fons públics per
aconseguir sanejar el sector
financer perquè compleixi amb la seva obligació
que és donar crèdit. Però
res fa concebre que hi hagi
solució sense que algú assumeixi les pèrdues. Això
és fonamental per restaurar la confiança en les entitats financeres, però fins
ara les ajudes han servit
fonamentalment per emprendre reestructuracions
de plantilla i de tancament
d’oficines més que per sanejar el balanç. El crèdit
continua sense fluir a les
societats, les entitats han
de pagar els crèdits exteriors amb dificultats afegides
de finançament i cost més
alt. El fer noves fusions no
garanteix que es vagi a arreglar la situació ni garantir un sistema més eficient,
en tot cas més concentrat
en poques mans. La societat aquesta destinant, i
pagant de la seva butxaca,
unes quantitats importants,
en un moment de fortes retallades i en el millor dels
casos que guanyarem: que
les entitats, amb l’ajuda de
tots tornin a donar crèdit?
No hauria estat més barat
crear un banc públic amb
les entitats afectades, pagar el cost de sanejar-les i
després posar-les al servei
de la societat perquè donessin crèdit real a l’economia
productiva i als particulars?
En tot cas és clar que no és
l’opció dels liberals.
8

maig 2012

SINDICAT I SOCIETAT

Crisi i oportunisme

Manel Ricard Bellera
Responsable de Política
Internacional de la CONC

de les essències democràtiques que qüestiona el marc
de progrés al que ens havíem sumat i que vam identificar, des de molt abans de
l’agonia del dictador, amb
la construcció d’Europa.

Estem instal·lats en l’imperi de l’austeritat. Contra
l’opinió d’economistes de
renom mundial, d’algunes
institucions financeres internacionals i de la lògica
d’allò tan intangible, però
real en les seves conseqüències com son els mercats, l’obsessió per l’estalvi
s’imposa en la política europea. Capitanejada pel govern alemany que la ha institucionalitzat mitjançant el
Tractat d’Estabilitat, l’austeritat ens condemna a una
recessió sense precedents.
Comporta una redistribució
de la riquesa cap a dalt i una
pèrdua dels drets i de les
conquestes socials que vam
assolir al llarg de dècades.
Ens situa en una pèrdua de
sobirania i en una perversió

Davant aquesta disbauxa
se’ns obren alguns interrogants. El primer és si aquest
nou i brutal consens europeu respon realment a un
canvi del paradigma ideològic o si a nivell més pragmàtic, persegueix treure
profit a una situació de crisi
i dependència del crèdit per
reforçar posicions hegemòniques tant a nivell social
com territorial. El segon és
com fer-li front. La tragèdia
de Grècia té tota la traça de
funcionar com a exemple

alliçonador. Amb un impacte més controlable a
nivell macroeconòmic que
altres països, la batalla que
ha presentat la societat grega s’ha estavellat contra la
intransigència i neguit dels

poders fàctics que l’han
utilitzat com a boc expiatori per escampar por i resignació. Finalment queda
la pregunta si el projecte
modern d’Europa podrà sobreviure a la seva equipara-

ció forçada amb un model
d’espoli d’allò públic que
trenca frontalment amb el
contracte social que el va
crear.

Entrevista a Hubert Bogner
(President del Sindicat FSG de la funció pública de la regió Àustria Nord)
Manel Ricard Bellera
Responsable de Política
Internacional de la CONC

Ricard Bellera: Benvolgut Hubert. Com has pogut comprovar al llarg del
matí d’avui la crisi s’està
aprofitant a l’estat espanyol per retallar els serveis públics, però també
per atacar els drets i les
condicions dels treballadors i treballadores. Quines conseqüències està tenint la crisi a Àustria?
Hubert Bogner: La crisi
és global. A Àustria no s’està experimentant amb tanta
força com a Espanya però
tots notem que la situació
és cada vegada més complexa i difícil de gestionar
per als sindicats. Per això
ens hem de solidaritzar. Els
sindicats europeus han de
desplegar i reforçar les xarxes existent, intercanviar-se
informacions, servir-se de
nous mitjans com Facebook o Twitter per poder
combatre aquesta ofensiva
neoliberal que entre d’altres
comporta també importants

El passat 24 de febrer va visitar CCOO de Catalunya una delegació de sindicalistes de la
funció pública austríaca. Interessats en la incidència de la crisi en la situació dels treballadors i
treballadores catalans, van intercanviar opinions i perspectives amb els responsables d’Acció
Jove, de Negociació Col•lectiva i de Socioeconomia confederals i amb el Secretari General i
el de Comunicació de la Federació de Serveis a la Ciutadania. Aprofitant l’oportunitat vam
demanar al seu President, en Hubert Bogner, que ens expliqués en una entrevista la situació
que s’està vivint a Àustria.

privatitzacions. Certament
no es correcte quan diuen
que la població, els treballadors i treballadores han
viscut per sobre de les seves possibilitats. El titular:
Tots ens hem de prémer
més el cinturó és una fallàcia. Son els taurons finan-

federació de serveis a la ciutadania

cers com Lehmann Brothers i altres societats de
capital que especulen amb
les persones les que ens fan
anar enrera i retornar a les
èpoques de l’esclavisme i
de l’explotació dels treballadors i treballadores.

RB: La crisi ataca els
drets i les condicions dels
treballadors, també dels
que treballen en els serveis públics. Quins son els
perills d’aquesta situació,
quina és la pressió que
s’està exercint sobre la
funció pública a Àustria?

HB: El Servei Públic en
Àustria està experimentant
una tendència molt forta a
la privatització i a les externalitzacions. Hi ha sectors
en el que si be hi treballen
funcionaris, cada vegada
més son les agències estatals les que intervenen. Un
exemple és el Servei del
Mercat de Treball, abans
Servei d’Ocupació, que ha
estat privatitzat, o l’Agència de Comptabilitat Federal que abans estava ubicada al Ministeri d’Hisenda
i que ara s’ha convertit en
una agència. Però passa el
mateix en altres sectors,
com el control d’aliments,
els controls fitosanitaris
que son convertits en estructures privades i això és
molt dolent per a la funció
pública.
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comú, una confederació
sindical europea reforçada
que realment pugui evitar
la davallada de la classe
treballadors. El mon de les
finances i del capital ja fa
molt de temps que ha creat una xarxa, però nosaltres
com a sindicats anem molt
enrederits. Per a tenir èxit
hem d’estar a l’alçada dels
temps i desenvolupar la
unitat des de tots els països
de la UE per disposar d’un
moviment sindical amb una
forta capacitat de resposta.


Comporta pèrdues salarials, contractes de treballs
pitjors i és, amb tota certesa, un camí que els sindicats no volem seguir. Un
estat com cal precisa d’una
administració pública organitzada. Aquesta és la
única manera de gestionar
correctament el pressupost
de l’estat i de garantir una
política fiscal i financera
justa.
RB: Abans vas esmentar que als funcionaris
austríacs els volien fer pagar un plus per tenir un
treball fix. Quina és la lògica que s’amaga al darrera d’aquesta proposta?
HB: A Àustria s’ha dit
que era necessari aprovar
un pla d’estalvi, que ens havíem d’obrir un altre forat
en el cinturó. Però en realitat no parlem d’una crisi
de l’estat, sinó d’una crisi
financera, que va néixer
amb fortes especulacions
als EEUU. Aquest problema s’ha traslladat a Europa. Primer van parlar d’una
crisi financera i d’una crisi
dels bancs. Ara ens expliquen que és una crisi del
deute dels estats, perquè
hem viscut per sobre de les
nostres possibilitats. Per
poder mantenir la nostra
feina com a funcionaris de
l’estat se’ns va proposar
que havíem de pagar una
contribució per la seguretat
en el treball, per les garanties que tenim de mantenir
el nostre lloc de treball, un
impost que es situava entre
un 1 i un 3%. Vam poder tirar enrera aquesta proposta,
però a canvi d’acceptar en
les negociacions la renúncia a l’actualització dels salaris en 2013 i 2014. Això
suposa un dèficit, perquè la
nostra inflació està entre un
3 i un 3,5%. En la benzinera, en el supermercat tenim
una inflació real que arriba
al 7,5% i això implica que
el que s’està fent és reduir
els salaris dels treballadors
i treballadores públics.

solucionen mitjançant la
negociació.
HB: Àustria fa ja molt
temps que camina per la
senda del diàleg social.
Aquest camí ha mostrat la
seva oportunitat i conveniència des que es va encetar
en els temps de la postguerra, allà pel 1955. Sempre
hi tornem a la taula de negociació i negociem amb
correcció, de manera ordenada a nivell dels interlocutors socials. Es van signar
convenis col•lectius i condicions estables que han
permès assolir una situació
que comporta importants
avantatges als empresaris,
als treballadors i treballadores, a la funció públic i
també a la nostra república.
RB: Els sindicats austríacs s’organitzen internament a nivell polític. Això
comporta algun benefici
a l’hora de gestionar els
conflictes o d’articular el
diàleg amb els diferents
governs?

HB: La confederació sindical austríaca no es partidista. Al seu interior, però,
hi ha fraccions en funció de
les diferents opcions polítiques. En el meu sindicat,
el del servei públic, que
compta a Àustria (8 milions
d’habitants) amb 233.000
afiliats la fracció dominant
és la dels sindicalistes cristians que disposa d’una
majoria superior al 50%. Jo
RB: Sovint equiparem el com a sindicalista socialsindicalisme austríac amb demòcrata estic per tant en
l’alemany. Àustria es una minoria dins aquesta fedesocietat molt cohesionada ració, i això és una novetat,
en la que els conflictes es perquè les altres federacifederació de serveis a la ciutadania

ons, com Pro-G, d’altres
sectors com el metall, el
transport, tenen majories
socialdemòcrates, i també
la confederació es reconeix
clarament com a tal. Probablement sigui més senzill
influir així en l’àmbit polític, també en el sentit del
diàleg que ha de garantir la
pau social i la sobirania a
Àustria.
RB: Austria no és un
país especialment gran,
no disposa de matèries
primes, però es manté
molt bé i és força competitiu a escala global. Com
s’explica això... Quin és el
model de creixement que
ha fet possible aquesta
competitivitat?
HB: Es tracta per exemple del sistema de la formació dual que ha demostrat
la seva validesa al llarg de
dècades. És molt important
que les empreses inverteixin en formació perquè
així podem disposar d’una
força de treball altament
qualificada, i aquests professionals tenen una forta
demanda i prestigi a l’exterior i ajuden a reforçar
l’estabilitat, el benestar i la
qualitat dels salaris al nostre
país. El patrimoni més important a Àustria és la seva
població. Joventut, recerca,
innovació i ciència. Els investigadors i científics austríacs son reconeguts en tot
el mon. Les nostres patents
s’utilitzen a nivell global.
També hi ha la qüestió de
l’estabilitat i de la neutralitat d’Àustria a l’època de
la guerra freda. Tenim al
nostre país una de les tres

RB: Has treballat com a
inspector d’hisenda i des
de fa uns anys treballes
a la policia. Com han inseus de Nacions Unides. fluït aquestes experiències
La conferència de l’OPEC, professionals en la teva
on es reuneixen els països anàlisi de la crisi?
productors de petroli te la
HB: Vaig treballar 25
seva seu a Àustria. És això,
però també la qualitat del anys en l’àmbit del Ministreball. Som punters en el teri d’Hisenda. D’ells 17
sector de la medecina, en la anys com a inspector fiscal
cirurgia cardíaca, en altres. i duaner. Ara fa 7 anys que
Aquí venen les personali- estic a la policia que és un
tats del mon de la política mateix cos estatal pels 9
i de la cultura a tractar-se. I ‘Länder’ que tenim al nostot això ve d’una bona for- tre país. Una de les experimació, d’una ciència i una ències més assenyalades va
recerca puntera, i aquesta ser que la policia fiscal va
és la clau del renom mun- ser eliminada per un minisdial del nostre país, i també tre de finances neoliberal
que és conegut a Àustria
de la seva pau social.
pels seus ‘suposats’ fraus
RB: Aquesta crisi s’està fiscals. Va ser incorporada
fent palesa a tota Europa. a la policia estatal. Sembla
El model que s’està inten- evident que als capitalistes
tant imposar és el mateix i als neoliberals els fa mal
a tot arreu. Quines son que els controlin fiscalment
per a tu les prioritats per i que hagin de pagar els ima defensar millor els inte- postos que estableix la llei.
ressos dels treballadors i Tinc el convenciment que
si es paguessin els impostreballadores europeus?
tos i els deutes no caldria
HB: A Europa tenim dife- cap paquet d’estalvi i no
rents models sindicals. Ens estaríem parlant d’una crisi
hauríem d’asseure junts i del deute estatal. Si es paintentar assolir certes re- guessin els impostos i s’eligles comunes, decidir per minés el frau fiscal podríem
quin camí volem anar. Vo- invertir molt més en formalem treballar sindicalment ció, joventut i sanitat.
com ho fan al Regne Unit,
Moltes gràcies Hubert
o volem fer-ho com ho fan
a Alemanya o Àustria? S’ha per aquesta entrevista.
de trobar un denominador
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Desafiaments de les Rodalies de Catalunya
Cristóbal Cobo
Sector Ferroviari Catalunya
L’objectiu d’aquest article és traslladar-vos una
descripció del servei de
Rodalies de Catalunya per
conèixer la seva dimensió
real a més de compartir les
valoracions que fem al sector davant les actuacions
regressives que realitzen
els diferents governs, si no
flueixen recursos cap a polítiques inversores es pot
provocar la paràlisi de la tot el territori; cal planificar
mobilitat en transport fer- amb temps les necessitats
roviari en un futur pròxim. de transport i evitar el collapse, sobretot en l’accés a
La societat civil junta- les grans ciutats.
ment amb les organitzacions sindicals hem de conAmb les dades del 2010
tinuar amb la pressió i la de Transmet (ATM), el tilluita davant les diferents pus de transport ferroviaadministracions per man- ri (Metro, Rodalies, FGC,
tenir i millorar del dret a la Tramvia) suposa el 63,8%
mobilitat de la ciutadania. dels viatges, d’entre ells la
Demanem un pla d’inver- xarxa de Rodalies de Casions en infraestructures talunya és la més extensa,
ferroviàries de proximitat, compte amb 450 kms., 125
d’interès social, necessà- estacions, 104 milions de
ries per garantir el despla- viatges i es van ingressar
çament de les persones en 117 milions d’euros, sigtransport públic col·lectiu. nifica l’11,2% de l’ATM;
segons dades de l’1 semesS’ha de seguir avançant tre de 2011 es produeix un
en combinar els diversos increment del 5,3% en viattipus de transport, prio- gers.
ritzant els que tinguin un
menor impacte ambiental
Actualment hi ha 6 línies
i una major utilitat social de Rodalies, la R1 amb una
que permeti optimitzar els mitjana diària laborable de
recursos i caminar cap a 219 trens i 103 mil viatges,
una mobilitat sostenible, el la R2 amb una mitjana de
ferrocarril juga en aquest
camp un paper determinant.
Cal caminar en la transformació de les Rodalies
no en un metro regional
que estengui l’ús del transport públic col·lectiu a més
àmbits de Catalunya. Facilitar l’accés de la majoria
de la ciutadania al transport
públic col·lectiu de qualitat
enforteix la cohesió social, l’equilibri territorial i el
desenvolupament sostenible.
Tot i que la realitat econòmica és complicada, definida avui per les retallades
pressupostàries, s’han de
mantenir els plans d’inversions en infraestructures per
millorar les condicions del
transport actuals i garantir
els fluxos de mobilitat a

tracta amb l’operador ferroviari, en aquest cas Renfe Operadora la realització
dels mateixos.

287 trens i 126 mil viatges,
la R3 amb una mitjana de
78 trens i 23 mil viatges,
la R4 amb una mitjana de
167 trens i 106 mil viatges,
la R7 amb 64 trens i 5.200
viatges i la R8 amb 32 trens
i 3.300 viatges.
Els serveis de Regionals
considerats des de les seves
transferències com a línies
de Rodalies són: R11 de
Barcelona a Girona-Figueres-Portbou, R12 de Barcelona a Lleida per Manresa,
R13 de Barcelona a Lleida
per Valls, R14 de Barcelona a Lleida per Tarragona,
R15 de Barcelona a ReusRiba-roja d’Ebre i R16 de
Barcelona a Tortosa-Ulldecona, els viatgers anuals
transportats són 11.338.000
i els ingressos de totes les
línies són de 49,896 milions d’euros.

de 200 trens de Rodalies i
56 de Regionals, s’està renovant el parc, una mica
antic, amb trens de millors
prestacions tècniques i de
qualitat per als viatgers, sèries 460 i 499.
Des de l’1 de gener de
2010 la Generalitat de Catalunya té transferides les
Rodalies, les competències
es concreten en la regulació, planificació, gestió, la
coordinació, la inspecció
dels serveis i les activitats
i la política tarifària. Des de
l’1 de gener de 2011 també té transferits en similars
condicions els Regionals
sobre la xarxa convencional, no així el servei Avant
per línies d’alta velocitat.

La Generalitat és la titular dels serveis, defineix les
característiques dels mateixos, freqüències, horaris,
El parc mòbil actual és qualitat, tarifes ... i con-

Malgrat les polítiques econòmiques predominants que
qüestionen el desenvolupament i manteniment de les
activitats de l’àmbit públic, encara que els governs apliquin
retallades generalitzades i redueixin les inversions ens hem
marcat reptes importants com:
a) Enfortir el paper del sector públic empresarial a les
empreses ferroviàries i la titularitat pública del transport
ferroviari així com la lluita ferma pel manteniment de
l’ocupació i les condicions de treball en les empreses del
sector.
b) Considerar Obligació de Servei Públic tots els serveis
ferroviaris de Rodalies i Regionals perquè no siguin
reduïts o suprimits.
c) Participació sindical en el desenvolupament del Model
Ferroviari com a garantia de futur per a les persones
usuàries.

federació de serveis a la ciutadania

Els diferents governs han
anat conformant un model
ferroviari, al qual seguim
oposant-nos i combatent,
que es caracteritza per la
segregació de les empreses, separació de l’activitat
del transport (Renfe Operadora) de la construcció,
manteniment i regulació
(ADIF), transferències a la
Generalitat de la titularitat
dels trànsits de Rodalies i
Regionals, reducció de les
obligacions de finançament
de l’activitat, amb l’augment desmesurat del deute
de les empreses que qüestionen la seva viabilitat
(absència de contracte programa des de l’1 de 2010)
i privatitzacions-externalitzacions d’activitats de
manteniment i comercials,
que redueixen l’ocupació
pública i provoquen espais
de precarietat en algunes
activitats.
La situació actual està
greument definida per la
confrontació oberta entre el
Govern de la Generalitat i
el de l’Estat per la concreció d’un model de transferències que està erosionant
la viabilitat i la gestió eficaç
de les empreses i la qualitat
del servei prestat als usuaris. Encara falta per acordar els temes econòmics,
el Govern de la Generalitat
demana que es modifiqui
la Llei del sector ferroviari perquè puguin operar
més empreses ferroviàries
de viatgers de Catalunya,
ha revisat els termes de les
transferències de 2010 per
penalitzar Renfe Operadora per les deficiències en el
servei, mentre no hi hagi un
compromís de modificació
de la Llei no signarà el contracte programa 2011-2015
ja acordat, el conseller
Recoder vol prescindir de
Renfe Operadora el 2016
o en qualsevol cas retirar-li
la concessió en alguna línia
on opera actualment, l’import de les transferències
encara sense concertar és
de 143 milions d’euros.
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Quant a les infraestructures actuals, de les quals
és titular el Ministeri de
Foment cedida la seva gestió a ADIF, el govern de la
Generalitat ha demanat la
reforma legislativa perquè
siguin transferits els recursos corresponents per al
manteniment de les vies per
les quals només circulin els
trens transferits.
La situació de les plantilles en les empreses a Catalunya són, en ADIF hi ha
1.660 treballadors/es, dels
quals 1.172, el 71% estan
dedicats al manteniment de
la infraestructura i a la regulació dels tràfics. Renfe
Operadora té una plantilla
de 2.112 treballadors/es,
d’ells 1.285, el 61% treballen en serveis transferits, a
més la majoria dels/les 360
treballadors/es de tallers
són a les tasques de manteniment del parc de trens
dels serveis de Rodalies
i Regionals en l’àmbit de
Catalunya.

Els altres dos importants
operadors ferroviaris públics són Metro Barcelona, 41.3% de viatgers de
l’ATM, amb una xarxa de
103 km., 381 milions de
viatges, 215 milions d’euros d’ingressos, 140 estacions, 8 línies, un parc de
165 trens i una plantilla de
3.700 treballadors/es, (segons dades del 1r semestre de 2011 es produeix un
increment del 3,7% de viatgers) i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya,
8.7% de viatgers de l’ATM,
amb una xarxa de 183 km.,
80 milions de viatges, 73
milions d’euros d’ingressos, 75 estacions, 2 línies,
un parc de 84 trens i una
plantilla de 1.520 treballadors/es.
Malgrat les polítiques
econòmiques predominants
que qüestionen el desenvolupament i manteniment de
les activitats de l’àmbit públic, encara que els governs
apliquin retallades generalitzades i redueixin les
inversions ens hem marcat
reptes importants com:

a) Enfortir el paper del sector públic empresarial a
les empreses ferroviàries
i la titularitat pública del
transport ferroviari així
com la lluita ferma pel
manteniment de l’ocupació i les condicions de
treball en les empreses
del sector.
b) Considerar Obligació de
Servei Públic tots els serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals perquè no
siguin reduïts o suprimits.
c) Participació sindical en
el desenvolupament del
Model Ferroviari com a
garantia de futur per a les
persones usuàries.
Per concloure, cal continuar, com en CA similars,
realitzant les inversions
compromeses per la diferents administracions, prioritzant les més necessàries, si no es vol escanyar la
mobilitat en àmbit de les
grans ciutats catalanes, per
això és necessari accelerar
l’execució del Pla de Rodalies de Catalunya concretada en: la construcció de la
via doble de Montcada a

Vic (R3) i d’Arenys de Mar
a Blanes (R1), nova línia
de Castelldefels a Cornellà,
construcció de nova línia
Orbital que connecta les
comarques del Garraf, Alt
Penedès, Baix Llobregat,
Vallès Occidental, Vallès
Oriental i Maresme, nou
accés al Aeroport (Terminal 1), construcció de
noves estacions i intercanviadors, modernització de
l’actual infraestructura per
incrementar la intensitat
dels tràfics, aplicació dels
sistemes ERTMS i GSM -R
per millorar la seguretat en
la circulació dels trens, tancament de les estacions per
augmentar la qualitat i re-

duir el frau, millorar la seguretat en trens i estacions
per evitar agressions als
treballadors i dany al mobiliari i instal·lacions, augment i renovació del parc
de trens, posada en funcionament de les Rodalies de
Tarragona, Girona i Lleida
i integració en l’ATM, finalitzar les obres de connexió
entre les estacions de Vandellòs i al Camp de Tarragona i de la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera
Francesa per alliberar de
tràfics de Llarga Distància
dels accessos ferroviaris
actuals a Barcelona i amb
això incrementar els de Rodalies i Regionals.

Convocat el Premi Ángel Rozas a
la recerca en ciències socials
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha convocat la segona edició del Premi
Ángel Rozas a la recerca en ciències socials,
per a investigadores i investigadors novells
amb l'objectiu de reconèixer la millor recerca
realitzada en els diferents àmbits de les ciències socials sobre el món del treball.
Les recerques poden abordar qualsevol tema relacionat amb les ciències
socials des d’una perspectiva històrica, jurídica, antropològica, politològica, sociològica i econòmica i que versin sobre relacions laborals,
sindicalisme, moviments socials a partir del s. XX, economia productiva i social, responsabilitat social de les empreses, estat del benestar,
Polítiques d’igualtat, patrimoni industrial, arxius i memòria històrica,
cultura, llengua i comunicació en l’àmbit laboral, immigració i diversitat, desigualtats socials, pobresa i inclusió social.
El jurat està integrat per Josep Fontana, historiador, professor emèrit de
la Universitat Pompeu Fabra; Xavier Folch, editor d'Editorial Empúries,
Grup 62; Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García; Amparo
Tuson, Dra. d'Antropologia Lingüística i Cultural, catedràtica del Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona;
Josep M. Vallès, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Maite Vilalta, Dra. en Ciències Econòmiques,
professora d'Hisenda Pública, Universitat de Barcelona
Aquesta segona edició, convocada amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, estableix un únic premi, consistent en la publicació i la
distribució del treball guanyador. El termini de presentació dels treballs,
es el 20 de setembre de 2012.
federació de serveis a la ciutadania
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El finançament dels ajuntaments
ingressos de capital només
es poden destinar a despeses de capital. Aquest model financer ha permès que
els municipis catalans es
sustentin majoritàriament,
gràcies als ingressos provinents de l’activitat de la
construcció (construcció
que s’ha fet molt per sobre
del creixement de la població municipal i que ha comportat un consum exagerat
de sòl) i com a contrapartida ha generat la inestabilitat dels recursos immobiliaris dels qual, tots els
ajuntament, s’han aprofitat.

Aureli Álvarez
Secretari de Política
Institucional
I Política Social FSCCCOO Catalunya

La teoria i la praxis jurídica ens indiquen que els
municipis tenen potestat reglamentària, la qual desenvolupen a través de les seves ordenances (fiscals, de
gestió i de recaptació) i de
l’activitat inspectora. Els
ens locals ho fa mitjançant
el seu patrimoni, l’ús del
dret privat, amb les seves
taxes i tributs propis i també gràcies a la participació
en els tributs autonòmics i
estatals i les subvencions
que en reben, així com per
l’establiment del preu públic, operacions de crèdit,
multes i sancions i de les
contribucions especials. La
teoria estableix el requisit
d’aplicar els principis generals d’autonomia i suficiència, i és, potser, en aquest
principis, on tenim la base
dels problemes que avui
presenten les finances dels
nostres municipis.

El municipi és l’entitat
bàsica de l’organització
territorial del nostre país i
el principal vincle de participació ciutadana. És el
que anomenem com l’administració de proximitat,
per això, l’administració
local, i sobretot la municipal, és la font principal i la
més propera, l’administració preferent en la prestació
de serveis a la ciutadania.
La seva proximitat permet
captar insuficiències i necessitats, i és aquesta pro-

La sostenibilitat de les finances municipals fa necessari la
integració dels valors medi ambientals, amb els socials i els
econòmics. Des del punt de vista ambiental per afavorir l’estalvi
de recursos i evitar la urbanització massiva que ha transformat
l’espai agrícola en urbà. Des del punt de vista social, per tal
d’afavorir l’equitat i la distribució justa dels ingressos i les
càrregues financeres i des del punt de vista econòmic, per
aconseguir la suficiència financera que garanteixi l’equilibri
entre la despesa i les necessitats dels municipis.
ximitat la que permet donar
La bombolla especularespostes a la ciutadania en
la seva condició de veïnat- tiva immobiliària ha estat
un dels factors determige.
nants de la situació actual
En
l’actualitat, (proliferació d’urbanitzaciaquesta quotidianitat, ons, de polígons industriestà vivint fortes ten- als, d’habitatges, etc.), que
sions en les finances s’han de mantenir i gestilocals, les quals neces- onar, malgrat que moltes
siten d’un millor i més d’aquestes infraestructures
eficaç
finançament, estiguin buides o en desi es vol evitar que sús. Aquesta circumstància
l’exclusió i la injustí- també ha tingut una repercia social segueixen cussió directa en el medi
creixent i alimentant ambient. Un gran consum
el conflicte social dels de sòl i de serveis ambiennostres barris, pobles i tals, amb conseqüències socials, econòmiques i ambiciutats.
entals enormes pel territori
Tots som conscient que, i les persones, la qual cosa
sovint, els ajuntaments han fa necessari un ús racional
assumit responsabilitats i i sostenible dels recursos
serveis molt per sobre del municipals.
què els correspondria per
La sostenibilitat de les
nivell de població. També
han acceptat delegacions finances municipals fa neautonòmiques de funcions, cessari la integració dels
que després no han tingut valors medi ambientals,
l’acompanyament econò- amb els socials i els ecomic que necessitarien pel nòmics. Des del punt de
seu manteniment i correcte vista ambiental per afavorir
funcionament, que fan en- l’estalvi de recursos i evicara més inviables els pres- tar la urbanització massiva
supostos dels ajuntaments. que ha transformat l’espai

Però aquest no ha estat
l’únic element desestabilitzador de les finances municipals. Cal establir una
correspondència entre els
serveis que presten els ajuntament, les seves competències i els recursos necessaris per a la seva prestació,
incloses les transferències
autonòmiques i estatals. En
aquest context, la distribució dels impostos és desigual en les quatre províncies catalanes. A Girona és de
1.310 €/hab., a Tarragona
de 1.250 €/hab., a Barcelona de 1.086 €/hab., i a Lleida de 1.018 €/hab.

agrícola en urbà. Des del
punt de vista social, per tal
d’afavorir l’equitat i la distribució justa dels ingressos
i les càrregues financeres i
des del punt de vista econòmic, per aconseguir la
Aquesta distribució irresuficiència financera que
garanteixi l’equilibri entre gular i la necessitat d’un

la despesa i les necessitats marc més just i equilibrat
dels ens locals, fa necesdels municipis.
sari un canvi en el model
El sistema de finança- de finançament local que
ment dels ens locals (1) s’acosti a les necessitats repermet, en termes generals, als de les persones i aquesque els ingressos corrents tes al paper de proximitat
es puguin destinar tant a dels ajuntament en termes
les despeses corrents com de justícia i eficàcia social.
de capital, mentre que els

(1) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
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El futur dels aeroports
Manuel Caro
Secció Sindical AENA

Una cop dut a terme
la paralització de la
privatització d’Aena, amb
la suspensió dels concursos
de licitació de Madrid
(Barajas) i Barcelona (El
Prat), s’obre un nou escenari
en el sistema aeroportuari
estatal. En aquest escenari
cal incorporar als aeroports
de nova creació de capital
autonòmic i privat. La
nova realitat aeroportuària
de l’estat fa que aquests
aeroports mereixin si més
no una reflexió.
El Govern del PP va
paralitzar l’anterior projecte
privatitzador del govern del
PSOE, un projecte que en
principi només afectava
a 2 aeroports, MadridBarajas i Barcelona-El
Prat. La decisió del govern
dóna la raó a la posició
mantinguda per aquest
sindicat, que sempre ha
dit que la privatització
era una espoliació del
patrimoni de tots els
ciutadans, i que l’únic
objectiu era el d’afavorir
els interessos d’uns pocs
grups empresarials. La
decisió presa pel govern
de mantenir la xarxa
aeroportuària,
és
al
nostre judici una qüestió
estratègica fonamental per
a la defensa de la cohesió
social i territorial, així com
per al desenvolupament
econòmic dels entorns
aeroportuaris.
Amb
la
separació
d’aquests dos Aeroports
s’hagués deixat a la xarxa
sense les seves principals
fonts d’ingrés obrint amb
això la caixa de Pandora.
Fins ara Aena es finançava
sense aportació de l’estat
al seu manteniment, amb la
nova situació es començava
a qüestionar la sostenibilitat
de la resta de la xarxa. És de
sobres conegut que la gran
majoria d’aeroports d’Aena
són deficitaris, a més dels
aeroports
tant
privats
com autonòmics. S’ha
començat des de diferents

sectors de la societat a
qüestionar la viabilitat
d’aquests aeroports. No
és lògic que capitals de
província amb menys de
100.000 habitants tinguin
aeroports
internacionals
gairebé sense vols i sense
trànsit de càrrega aèria.
Això porta en alguns casos
a què les administracions
locals o autonòmiques
subvencionin
aerolínies,
sent això al final una situació
“de fals negoci” ja que
l’establiment
d’aquestes
rutes no obeeixen a criteris
de la llei de l’oferta i de
la demanda, fomentant
un creixement artificial
en l’entorn aeroportuari.
Exemples clars d’aquesta
situació s’estan donant
a Catalunya amb els
aeroports de Reus i Girona.

condemnats a ser venuts.
Aquest pla d’ajust consistirà
a prescindir d’assistències
tècniques, pujades de taxes
i lloguers, la no cobertura
de
baixes,
absències,
formació eliminació dels
contractes de relleu etc ... i
l’incompliment de l’acord
de garanties firmat amb
l’anterior govern l’any
passat. Tot això amb la
intenció de baixar el compte
de despeses i augmentar
així el benefici sense donar
importància a la minva de
qualitat del servei que han
de donar els aeroports.

En la memòria anual
de 2009, realitzada per la
pròpia AENA es valoraven
els actius de de l’empresa
en més de 300.000
milions de euros. Tot això
usant els arguments de
Des de diversos sectors sempre, la ineficàcia de les
de la societat es qüestiona empreses públiques, el mal
la necessitat de tenir uns gestionades que estan, etc.
aeroports gairebé sense
vols, o sense ells, Alguaire,
Cal no oblidar que AENA
Castelló, Ciudad Real i és el primer operador
alguns de la xarxa d’AENA aeroportuari del món en
en la mateixa situació. És nombre de passatgers:
evident que aquest país no té
una política aeroportuària.
Aquesta xarxa ha de
competir amb una xarxa
d’alta velocitat en contínua
expansió, encara que com
s’ha comprovat, sense molt
criteri en l’elecció de les
línies a explotar.

S’ha començat des de diferents sectors
de la societat a qüestionar la viabilitat
d’aquests aeroports. No és lògic que
capitals de província amb menys de
100.000 habitants tinguin aeroports
internacionals gairebé sense vols i sense
trànsit de càrrega aèria. Això porta en
alguns casos a què les administracions
locals o autonòmiques subvencionin
aerolínies, sent això al final una situació
“de fals negoci” ja que l’establiment
d’aquestes rutes no obeeixen a criteris
de la llei de l’oferta i de la demanda,
fomentant un creixement artificial en
l’entorn aeroportuari. Exemples clars
d’aquesta situació s’estan donant a
Catalunya amb els aeroports de Reus i
Girona.
Des de diversos sectors de la societat
es qüestiona la necessitat de tenir uns
aeroports gairebé sense vols, o sense
ells, Alguaire, Castelló, Ciudad Real
Més de 187 milions el
Queda clar que fins
2009.
ara AENA no només és
2,1 milions de operacions. competitiva sinó que és una
570.000 tones de càrrega. empresa eficaç gestionada
des del públic i amb molt
Presència en la gestió de futur sempre que no
de
16
aeroports s’utilitzin criteris de mercat
hispanoamericans
així en la seva gestió, és a dir,
com Londres-Luton i donar beneficis econòmics
Orlando-Sandford.
a uns pocs i no a l’estat com
fins ara.
Com a proveïdor dels
serveis de control del
S’obre un nou procés
trànsit aeri, AENA va privatitzador que no ha estat
controlar 1,88 milions definit encara pel govern
de vols, sent un dels més però que segur generés
importants d’Europa.
conflictivitat social.

En els últims dies
el govern a través del
president d’AENA ha
tornat a posar sobre la
taula la privatització dels
aeroports. La passada
setmana va comunicar un
duríssim pla d’ajust per,
segons José Manuel Vargas
Gómez, posar en valor a
AENA. Sabem que els 47
aeroports i 2 heliports estan
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ESPAI DE ROSA SANS

Por el bien del imperio de Josep Fontana
Quan els joves estudiants d’història, en els primers anys de la transició, ens iniciàvem
en aquesta ciència teníem com a capçalera en la nostra iniciació la definició de
Josep Fontana: “Bueno será, que se comience a enseñar la historia como un sistema
de investigación, como un conjunto de métodos
cuya finalidad principal es la de ayudar a los seres
humanos, a que a través del desciframiento de su
pasado, comprendan las razones que explican su
situación presente y las perspectivas de que deben
partir en la elaboración de su futuro”.

El llibre recomanat
“El gust de les llavors de poma” de
Katharina Hagena. Amsterdam Llibres

És amb aquesta filosofia amb la que s’ha
d’emprendre la lectura de Por el bien del Imperio. Una
historia del mundo desde 1945 (Pasado&Presente).
En les mes de nou-centes pàgines, Fontana ens
explica com la gran il·lusió sorgida del desastre
de la II Guerra Mundial de construir un nou ordre
mundial guiat pel enteniment i el progrés col•lectiu
es veu frustrat i que dècades després ens trobem amb
un desordre econòmic sense precedents i amb moltes
dificultats perquè la democràcia predomini en el planeta.
Josep Fontana va desgranant com en els països centrals es va produir una millora dels
nivells de vida i del repartiment més equitatiu de la riquesa, mentre que a les perifèries
va ser molt inferior. Les millores econòmiques i socials dels anys cinquanta i seixanta
van ser provocat per la por a l’altre, per la por a l’enemic de l’altre bloc però també per
la por a l’enemic intern.
Per Fontana, els fets del 68 van mostrar la impossibilitat de que es pogués produir un
canvi del sistema des del dos blocs.
Després de la crisi econòmica dels setanta i la desaparició de l’amenaça comunista,
s’ha produït un increment de les desigualtats i de les discriminacions a més de tot un
procés de pèrdua de les conquestes socials.
Amb l’anàlisi de la historia universal de la segona meitat del segle XX , Fontana arriba
a la conclusió que la crisi econòmica actual, sense mecanismes de control dels mercats
financers, a més d’afavorir als especuladors , no dona la possibilitat de fer correccions
al sistema, la qual cosa provoca l’increment de les diferencies. Fontana responsabilitza
el sistema de blocs, tant l’occidental com el soviètic de l’actual crisi econòmica.
És aquesta una obra erudita, l’autor li ha dedicat els darrers 15 anys i està molt ben
documentada, amb més de 200 pàgines i dona una explicació global del passat recent
amb un marcat aire pessimista, que el propi autor defineix a la introducció en la que diu
sentir-se enganyat per les promeses que s’havien fet després de vèncer a l feixisme del
dret que tenen tots els pobles a escollir la forma de govern i una pau que els permeti una
existència lliure, sense por ni pobresa, però Fontana conclou la seva obra amb l’anàlisi
de les noves revoltes: la primavera àrab, el moviment dels indignats i dels joves de qui
diu que en la nova revolta, com els obrers al 1848, tenen molt poc a perdre i un mon per
guanyar.
És aquest un llibre imprescindible, que ens explica les claus de la crisi actual però jo
em quedaria amb les paraules que ell mateix ens va dir en la conferencia que va fer el
passat mes de gener a la seu de CCOO de Catalunya:
“El problema més immediat que tenim no és
tan la liquidació del capitalisme, que no té per
ara recanvis, sinó decidir si hem de viure en els
propers any, en molts anys a venir, amb aquest
capitalisme depredador i salvatge que s’ha anat
imposant des dels anys setantes o tractem de
restablir un capitalisme regulat, amb l’estat del
benestar inclòs, com s’havia aconseguit quan
els sindicats eren interlocutors vàlids i eficaços
en el debat sobre la política social... El que és urgent, per donar sentit i coherència a
les nostres actuacions, és que això que anomenem tradicionalment l’esquerra, i que ha
esdevingut darrerament ben poc visible, repensi per la seva banda els camins a seguir
per trobar noves formes de lluita i de millora, ara que ja sabem que la idea de progrés és
el motor de la historia és un engany i que el que realment ha creat progrés per al conjunt
dels homes i les dones han estat les lluites col·lectives”.
federació de serveis a la ciutadania

“Tres generacions, un arbre i molts records”, a la
portada del llibre ja ens porta a participar del cicle
de la vida, a través de les dones d’una família i de la
natura amb les diferents manifestacions que té durant
l’any i de l’arrelament dels arbres: les pomeres.
Iris, retorna a la casa familiar, en un poble del
nord d’Alemanya, per l’enterrament de la seva avia.
Sense saber-ho, aquesta li deixa en herència la casa
i decideix quedar-se uns dies per decidir que fer amb
ella. A través dels records que li desperta el retorn a
la casa de la infància, anem coneixen les dones de la
seva família materna: la tia avia i l’avia, la mare i les
dues tietes i la seva cosina. Entre dubtes i reflexions,
Iris es dedica a descobrir secrets de família, alhora
que es va apropant novament a un estil de vida molt
allunyat de la seva vida actual.
L’autora Katharina Hagena, nascuda a Karlsruhe
(1967), llicenciada en Filologia Anglesa i Germànica,
publica la seva primera novel·la que ha estat un
fenomen editorial a França i Alemanya. La història
evoluciona a través dels records de la protagonista, de
les descripcions dels ambients, de les olors ...
El gust de les llavors de poma, és una novel·la que
ens evoca la vida, amb bons i mals moments, sense
idealitzar-la.
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CONTRA

Marian Rodriguez
Xavier Navarro

Xavier Navarro: Sindicalista, a la secció sindical
de SONY primer i després... ?
Marian Rodriguez: Des
de l’any, 88 aprox. participàvem com joves en activitats sindicals, però sense
estar afiliats. És a partir
de l’any 95, més o menys,
que començo a col·laborar
en activitats sindicals, a
CCOO de Terrassa, temes de la unió local, l’any
96, va entrar a treballar en
SONY, i col·laboro en activitats sindicals amb la
Secció Sindical, i dedico
el meu temps lliure a assumir temes de la Unió Local,
primer la Secretària de la
Dona, i membre de l’Executiva de la Unió Local, i
després Responsable Institucional, membre de l’Executiva i Secretariat de la
Unió Comarcal Velles Occidental. A l’any 99 va formar part de l’equip d’eleccions Sindicals i continu
en Secretariat i executiva
comarcal fins a l’any 2004.
Des del 2000, treball en salut laboral.

Una agradable conversa amb Marian Rodriguez, sindicalista, responsable
de salut laboral de la FSC-CCOO i que forma part d’un grup de teatre,
perquè els i les sindicalistes tenen també aficions i altres activitats culturals
i socials.

una obra divertida, “Contes
políticament
correctes”,
després el mateix any estrenem a Cornellà, per al 11
de Setembre, “Ball Robat”
de Joan Oliver (Pere IV), i
seguit cada any estrenàvem
una obra, La Pastera, Tinguem de sexe en Pau, Cantuxa, ...

Avui en l’actualitat, continuem uns pocs, dels que
treballem a CCOO, i ens
acompanyen companys/es
afiliats, delegades ....
XN: Qui forma part del
grup de Teatre i quin és
el nivell de relació amb el
sindicat ?

En els últims 4 anys, és
quan m’he dedicat menys,
tan sols a recompondre
obres i fer bolos, amb monòlegs “Tinguem de sexe
en Pau, o Cantuxa, ja que
no em queda molt temps
lliure com per abordar una
obra nova completa, encara
que ho trobo a faltar.

MR: Entre ells, Maribel
Ayné, que és la nostra directora, treballa a la comarca, com a responsable de la
Secretaria de la Dona i Cultura, Monse Rojas, Ajuntament de Terrassa, Maite
Hernandez, Escola d’adults
a Terrassa, Maria Moreno,
Delegada del Tèxtil, Joan
Casado, Delegat de TransXN: Quan va néixer el port de Viatgers, ... i jo magrup de Teatre?
teixa.
MR: El grup de Teatre
es crea l’any 97 (crec, ja
t’ho confirmaré), i es crea
a la Unió Comarcal del Vallès Occidental, i ens diem,
Atressí Teatre de CCOO.

XN: Quin ha estat el
vostre últim treball i
quins projectes teniu? Us
heu plantejat algun tipus
d’obra que permetin evidenciar d’alguna manera
El grup de Teatre inicial- l’actual situació social
ment, el componian, companys i companyes de la
MR: L’últim treball que
unió comarcal de Sabadell i ha realitzat el grup a estat
local de Terrassa, delegats, “La casa Bernarda Alba”,
assessors, amics ...
en què ho han fet fabulosament.
Entre els integrants estaXN: Quan comences a ven, Maria Moreno, Joan
Gairebé sempre intentem
col·laborar i participar en Casado, Maribel Ayné, Mo- buscar obres que tinguin a
activitats teatrals?
nica, M. José, Alex, Yolan- veure amb realitats socials,
da Vidal, Miquel Sabalete, de la dona, de l’educació,
MR: Vaig començar en el etc.
de la immigració, etc. és
grup de teatre l’any 99, amb
clar exemple l’obra Cantu-

xa, o bé La pastera, o Tinguem el sexe en Pau, Ball
Robat, ... Tenim pendent
una reunió de grup per programar i proposar nous projectes.
XN: Ser responsable de
Salut Laboral d’una federació com la nostra et
deixa temps per a assajos
etc ..?
MR: La veritat, és que
com a Responsable de Salut Laboral, no em queda
temps per a assajos, però
quan surt un bolo, ho faig,

encara que això signifiqui
sacrificar uns caps de setmana, o algunes nits, perquè m’agrada, disfruto actuant, però tot compartint
amb les meves companyes
de teatre els moments, tant
de rialles com de problemes
que ens surten durant “els
bolos”. Igual que m’agrada la meva feina, i crec en
el que defenso i proposo,
el teatre és una màgia, una
distracció de la ment, i un
goig quan els aplaudiments
demostren una feina ben
feta.
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