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IMATGES QUE EXPRESSEN EL SENTIR DE MILERS DE
L’ “austericidi” com a resposta única a la crisi, que parteix de
MANIFESTANTS AL PRIMER DE MAIG
les institucions financeres internacionals, i es projecta des de
la Unió Europea i des de les instàncies estatals i nacionals, no
té altra finalitat que la de donar satisfacció als interessos dels
mercats perpetuant la crisi econòmica, i generant un enorme
increment de la desigualtat, afavorint l’apropiació de la renda
i dels recursos per part d’uns pocs, provocant la desatenció de les necessitats socials bàsiques de milions de persones
amb el consegüent increment de la pobresa i de l’exclusió
social .

Més de 900.000 persones a Catalunya i 6 Milions a Espanya
que volen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves
que han de triar entre l’atur i l’emigració. Les retallades i
els privatitzacions dels Governs de Catalunya i Espanya aboquen a l’atur milers de Treballadors i Treballadores de tots els
sectors, i desmantellen l’Estat del Benestar, 118.000 llars sense cap Ingrés i 100 desnonaments diaris a Catalunya perquè
els seus membres ja han esgotat la prestació d’atur i perquè el
Govern posa més difícil l’accés a subsidis, beques i ajuts, fets
que provoquen més pobresa i exclusió social.
En aquest context el debat de la Generalitat amb el govern
central de si el dèficit públic s’ha de situar, en 1,2%, en un
2%, o un altre, és un debat fals, cal transformar la lògica del
mateix, posant en el seu centre el creixement econòmic i la
creació d’ocupació com a objectiu prioritari, qualsevol sostre
de dèficit que suposi més retallades comportarà major depressió i per tant continuar enfonsant l’economia catalana.
Les reformes laborals imposades pel Govern del Partit Popular en matèria de negociació col · lectiva han engegat en orris
alguns dels importants continguts incorporats al II Acord
sobre l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva per al període
2012-14, dificultant la seva aplicació pràctica, i fins i tot impedint el seu desenvolupament.
Les dades sobre registre de convenis col·lectius en 2012 donen l’alarma sobre la caiguda en picat del nombre dels registrats en comparació amb 2010, Doncs bé, si en aquest any (
2010 ) la negociació col·lectiva va cobrir a 10,8 milions de
treballadors i treballadores, en 2012, només ha arribat a poc
més de 6,7 milions, restant per actualitzar el seu conveni més
de 4 milions.
A Catalunya 2.300.000 Treballadors i Treballadores poden
perdre el conveni col·lectiu el 7 de juliol perquè la reforma
laboral del Govern del PP ha permès a la patronal deixar als
treballadors i treballadores sense regulació de salaris i drets
laborals. El Govern de la Generalitat ha de ser conscient que
no és possible un desenvolupament nacional sense el desenvolupament d’una política social i laboral pròpia i per això
cal que s’ impliqui en el desenvolupament d’un marc de relacions laborals català, que tingui com a clau de volta la negociació col·lectiva.
Fragment d’article de Manuel Fages publicat 1-5-2013 a intocabledigital.cat
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La nova tisorada del Govern amenaça amb
desmantellar els mitjans públics a Catalunya
CCOO vol alertar davant del pla que la Generalitat està duent a terme
per canviar el model en els mitjans de comunicació audiovisuals de
Catalunya, orquestrat pel Departament de Presidència que encapçala el
conseller Francesc Homs. En les últimes setmanes aquest pla es va concretant: la Direcció de la CCMA (que agrupa TV3 i Catalunya Ràdio) ha
anunciat el tancament d’un seguit de corresponsalies de TV3 primer i de
Catalunya Ràdio després, amb l’acomiadament de tots els corresponsals
que fins ara desenvolupaven aquesta feina i la seva substitució per un
trasllat molt insuficient de persones de la plantilla.
El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) ha aprovat un avantprojecte de pressupostos per a 2013 amb una
reducció del 17% de l’aportació de la Generalitat i amb una reducció del
18% del capítol de sous i salaris. Paral·lelament, la CCMA ha signat uns
convenis per a la cobertura de la informació local i territorial amb La Xarxa (ens sorgit de la fusió de COM Ràdio i la XAL, que agrupa emissores
locals i de la Diputació de Barcelona) i amb l’ACN (Agència Catalana
de Notícies). Les Direccions de l’ACN i de La Xarxa han anunciat també
als representants dels seus treballadors propostes amenaçadores de greus
retallades salarials i de nous acomiadaments.
Tots els mitjans públics de comunicació han patit retallades any rere any
però segueixen sent tossudament líders d’audiència. L’ACN ha obtingut
el reconeixement de la seva utilitat per la unanimitat de tots els grups del
Parlament a través de l’aprovació d’una moció sobre el model i futur de la
CCMA, l’11 d’abril passat.
Tampoc no hem d’oblidar que a la Corporació de RTVE, les amenaces
d’un nou ERO són insistents, a més de les retallades plantejades a la negociació del nou conveni. Televisions locals com BTV sembla que tampoc
no se n’escapen d’un possible canvi de model.
QUI GUANYA I QUI PERD AMB AQUEST NOU MODEL?
El govern de la Generalitat, les Direccions de la CCMA, de l’ACN i de
La Xarxa argumenten la manca de recursos econòmics a causa de la crisi
per justificar aquestes noves retallades de pressupost que se sumen a les
ja practicades els anys anteriors. Fer recaure una rebaixa de pressupost de
manera tan brutal sobre els treballadors, els seus salaris i condicions laborals i, finalment, en la pèrdua de llocs de treball va contra la concepció del
servei públic a la ciutadania.
La precarització del sector públic dels mitjans de comunicació afebleix
la qualitat democràtica del país, priva d’informació veraç i plural als
ciutadans i afavoreix que els continguts informatius quedin en mans de
grups privats amb interessos privats. Una lesió fonda als mitjans públics
de comunicació és una ferida molt greu al debat democràtic i un perjudici
irreparable a les estructures d’Estat.
Tenir uns treballadors molt amenaçats contribueix al seu interès d’aprofundir en la “regovernamentalització” d’uns mitjans de comunicació que,
a través de les lleis audiovisuals impulsades en l’etapa anterior, havien
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començat a caminar per vies més plurals i independents.
Els guanys, doncs, d’aquesta crisi se’ls volen endur el Govern i els grups
de comunicació privats. Guanys polítics i econòmics. Les pèrdues, per als
treballadors i per als ciutadans.
COM FER FRONT A AQUESTA NOVA DESTRALADA?
En primer lloc, la responsabilitat de la retallada recau en el Govern i en la
connivència de les Direccions dels mitjans, que exerceixen de capdavanters de la retallada.
Hi ha el perill que CiU i els seus aliats tinguin un control total de l’univers
comunicatiu públic de Catalunya, en unir les estructures de la Generalitat
i del món local amb la Diputació de Barcelona. El perill de passar a un
concepte de pensament polític-social únic és imminent, i podem caure
en una vella administració de partit majoritari quasi únic. Davant l’opció
política independentista/sobiranista, corren el risc de fer una estructura
comunicativa de tipus estatalista-totalitari si mermen la pluralitat informativa.
Cal intensificar la mobilització dels treballadors i teixir lligams de complicitat i coordinació entre les diferents empreses i amb la societat per a
una resposta conjunta.
O el govern de la Generalitat i les Direccions retiren els seus projectes
i els substitueixen per una negociació col·lectiva que garanteixi el futur
dels mitjans audiovisuals públics de Catalunya, dels llocs de treball i les
condicions laborals dignes, o el conflicte en el sector serà profund, llarg i
sacsejarà la societat de Catalunya.
Davant d’aquest panorama, reclamem:
a) Una forta defensa dels serveis públics, del seu model i, per tant, dels
recursos necessaris per mantenir-los, tant a nivell pressupostari com de
plantilles.
b) Tornar a desgovernamentalitzar els mitjans públics i que aquest pas es
faci evident.
c) Responsabilitat política dels qui governen per mantenir una democràcia
plural i representativa on càpiguen totes les opinions.
d) No especular amb els mitjans de comunicació, ja que el seus continguts
(informatius i no estrictament informatius) influeixen a molts i amb profunditat a les persones.
e) Explorar alternatives comptant amb l’opinió dels treballadors, com ara
la cogestió del servei públic, i reforçar la presència de la ciutadania a través de l’accés als òrgans de decisió dels mitjans.
Les autoritats han d’assumir el compromís de donar respostes al mitjans
públics, que estan en fase de dura negociació de convenis i mesures laborals. Unes respostes que han de ser justes, assumibles en temps de crisi i
que permetin la continuïtat dels mitjans.
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Vaga dels treballadors de Catalunya Ràdio contra les retallades de prop d’un 40% als
sous més baixos
L’assemblea de treballadors de Catalunya Ràdio va decidir emprendre un procés de mobilitzacions per protestar per l’avantprojecte
de pressupostos presentat per la Direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Una proposta que planteja una
retallada de 3,3 milions d’euros en el capítol de sous i salaris, i que afecta especialment les categories més baixes. Els treballadors que
cobren menys tindrien una retallada del 36%, mentre que en les categories més altes només seria del 10%. A més, en aquesta proposta,
no hi ha el compromís d’incorporar al Conveni tota la despesa dels sous i salaris. La Direcció continua sense fer públics els sous dels
alts càrrecs i alguns plusos, que no estan regulats per conveni. Per tant, es continuaria sense aconseguir la transparència que reclamen
els treballadors des de fa temps.
Les mobilitzacions van començar dimarts 16 d’abril, amb una aturada de 24 hores, amb uns serveis mínims dictats pel Departament
d’Empresa i Ocupació d’un terç dels espais informatius. El següent dia de vaga va ser per Sant Jordi, demà dimarts 23 d’abril.
Els treballadors de Catalunya Ràdio defensen el model de ràdio pública, un model basat en la transparència i en el compromís, un model
on el territori té un paper cabdal i imprescindible.
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28 D’ABRIL I 1er DE MAIG DUES JORNADES IMPORTANTS DE MOBILITZACIÓ, DE
CONSCIENCIACIÓ SOCIAL DE QUÉ AQUESTES POLÍTIQUES D’AJUST COMPORTEN
DESTRUCCIÓ SOCIAL
Imatges del 28 d’abril
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I el primer de maig una multitudinària mobilització
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CCOO de RTVE demana saber perquè ha estat suspesa la participació d’Ada Colau al programa PARA
TODOS LA 2
“CCOO a RTVE Catalunya estem investigant què ha passat amb Ada Colau. TVE ha decidit suspendre la participació de la portaveu
dels afectats per la hipoteca en el programa PARA TODOS LA 2, prevista per el dijous dia 25 de març, on anava a presentar el seu últim
llibre Sí, es pot.
L’obra és la història de com uns pocs, en nom de molts altres, van lluitar durant anys per obrir un debat públic sobre les condicions
abusives de la llei hipotecària espanyola, de com van aconseguir posar en marxa una iniciativa legislativa popular, suportada per un
milió i mig de signatures que, tot i trobar molts obstacles, va ser admesa a tràmit al febrer del 2013, després de canviar, per primera
vegada en la història de la democràcia espanyola, la posició de la majoria parlamentària, i de com el Tribunal de Justícia Europeu va
dictaminar, un mes després, que la norma hipotecària espanyola conté clàusules abusives, el que permetrà, a partir d’ara, que els jutges
puguin paralitzar els processos de desnonaments en marxa. “
CCOO vol aclarir les causes que han portat la direcció de RTVE a prendre la mesura de retirar-li la invitació a assistir a un programa
cultural de prestigi, a Ada Colau.

----------------------------------------------------------------------------------

La UTE PMR Barcelona sancionada en grau i quantia màxima al lesionar el dret fonamental
a la vaga
En la passada vaga general del 14 de novembre de 2012, la UTE
PMR de l’aeroport de Barcelona va nomenar serveis mínims
a TOTS els seus treballadors i treballadores i vulnerant el dret
fonamental a la vaga que reconeix la nostra Constitució. CCOO va
denunciar aquesta situació i la Inspecció de Treball ens ha donat
la raó.
L’empresa (UTE PMR Barcelona) va convocar a TOTS els treballadors
i treballadores amb torns previstos el 14 de novembre de 2012 pel
entendre que el personal dedicat a l’atenció a passatgers amb mobilitat
reduïda (PMR) estava exclòs.
Malgrat ser avisada l’empresa, de la seva greu error, va seguir amb la
seva postura.
L’article 28 de la nostra Constitució indica que NO hi ha treballadors o treballadores que estiguin excloses d’aquest dret

t

(tampoc les i els reballadors de la UTE PMR de Barcelona).

Aquesta decisió suposa la lesió del dret de vaga dels 69 treballadors i treballadores amb torns previstos aquest dia
14 de novembre de 2013.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona sanciona la UTE PMR Barcelona en el seu grau i quantia
màxima d’acord amb l’article 39.2 de la Llei d’Infraccions i sancions.
És de desitjar que aquesta decisió de la Inspecció de Treball sigui tinguda en compte pels que consideren la llei i
els drets de treballadors i treballadores com una cosa que pot ser interpretada segons els seus interessos.
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SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
DE BLANGLA DESH
Centenars de treballadors de tèxtil van morir i van ser ferits quan un edifici de 8 pisos, contenint cinc fàbriques de tèxtil es
va ensorrar el 24 d’abril.
Grans fissures estructurals van aparèixer a l’edifici Granota Plaza el dia anterior i una ordre d’evacuació va ser donada. els
propietaris de l’edifici i de les fàbriques no van prestar cas a l’advertència i van insistir que la feina continuï hores abans
que l’edifici es va ensorrar.
Aquest accident industrial, el pitjor en la història de Bangla Desh, ve només uns mesos després que cent treballadors van
morir en dos incendis de fàbriques.
Treballant per un salari mínim de 38 dòlars EUA (dòlars nord-americans) per mes, menys d’un per cent dels treballadors
de tèxtil a Bangla Desh són representats per un sindicat. La Llei de Treball deixa als treballadors incapaços d’unir-se a un
sindicat i lluitar per llocs de treball segurs, millors condicions de treball i millors sous.
Industriall Global Union i el Consell de Bangla Desh de Industriall crida al govern que prengui acció urgent per garantir la
llibertat d’associació i millorar la seguretat d’edificis i contra incendis i salaris mínims per a més de 3 milions de treballadors
del tèxtil a Bangla Desh.
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Constituïda la coordinadora estatal
de la Marea Taronja
Representants de diferents coordinadores, plataformes i
organitzacions que treballen en l’àmbit de la Intervenció
Social i l’atenció a les persones es van constituir el dissabte 27
d’abril a coordinadora estatal de marees taronges per vincular
tots els col · lectius de l’Estat que treballen en defensa de
l’Estat del Benestar i fan front a les polítiques antisocials per
sortir de la cris
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