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EDITORIAL

EL DIA 24 SETEMBRE
AL PALAU DE VISTALEGRE

GRAN ACTE DE CCOO

ENFORTIR CCOO PER ENFORTIR LA RESPOSTA AL
NEOLIBERALISME
Estem inmersos en una important batalla, en un dels moments més durs de
la lluita de classes que té com a marc la crisi que vivim, una crisi que parteix del món financer especulatiu i que és profunda especialment profunda
en el primer món,afectant a les economies i les societats. I en aquesta importantíssima confrontació de classe es fa necessari conformar un important
moviment de resposta i de propostes front l’avidesa dels anomenats mercats i de les polítiques antisocials que diferents governs europeus impulsen.
L’ofensiva neoliberal té, entre d’altres objectius, deixar una societat europea molt
menys social i amb menys drets de ciutadania, amb els serveis essencials per als
ciutadans en mans dels sectors financers i empresarials per tal de fer-ne negoci. Per
poder fer front a aquesta ofensiva de carácter global es fa necessari donar respostes
globals, respostes europees sense oblidar les particulars i locals, i que han d’anar
més enllà de les fronteras o les actuacions del sindicalisme de classe. Cal teixir
aliances, cal consensuar respostes amb el màxim d’actors socials possible perquè
l’ofensiva que estem patint necessita una resposta de força i fermesa important.
El sindicalisme ha d’encapçalar un canvi en el model de respostes a l’ofensiva
neoliberal, no podem restar ancorats en els eslogans defensius “ defensa de..” o
“defensar…”, cal anar més enllà, i si bé és cert que hem de defensar l’estat del
benestar no és menyscert que hem de plantejar propostes .CCOO ja ha fet propostes, no sols CCOO però si que el sindicat ho ha fet amb força, relatives a una
fiscalitat justa, a una reforma i control del sitema financer, a afavorir el creixement sostenible i amb ell la reactivació del consum i l’ocupació, i alternatives
per fer el sistema públic el veritable espai de garantía de drets a la ciutadania.
Són propostes i alternatives, les que hem plantejat, per preservar un
model social de llibertats i drets en un moment d’importants canvis on el món de les noves tecnologies està substituint a la industria tradicional i on les relacions laborals estan en constant canvi.

Per anar a Madrid a l’acte de Vistalegre,
posa’t en contacte amb la Federació o amb
les respectives Unions Comarcals i reserva
la teva plaça en un dels autocars.
OMPLIM VISTALEGRE PERQUÈ
TENIM IDEES
TENIM PROPOSTES
TENIM ALTERNATIVES
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I avui actuar per preservar l’estat del benestar, per preservar un model social de
llibertats no pot significar obviar la necessitat de replantejar-nos, des d’una visió
progressista, aspectes de les seves pràctiques, així per exemple, la universalització generalitzada de determinats serveis o ajuts caldria replantejar-los en un sentit progressista és a dir en funció de la renda sense que això hagi de comportar en
cap cas l’erossió del mateix concepte de l’estat del benestar i per tant garantint
aquests drets.( no és de rebut que rendes molt altes i algunes fortunes tinguin
garantides determinades prestacions socials igual que qui sols té sous mileuristes en el millors dels casos, caldria doncs, reformar aquests conceptes)
CCOO està en disposició d’encapçalar, i així ho està fent, la lluita i l’oposició
als designis dels anomenats mercats que tenen una trasllació política en les
pràctiques i polítiques de diferents governs europeus (l’actuació de CiU respecte a la RMI aquest estiu és un bon exemple d’aquesta trasllació ). Però
per enfortir aquesta oposició cal enfortir a CCOO i alhora la relació amb diferents organitzacions socials i l’actuació coordinada del sindicalisme europeu, perquè davant d’ofensives globals és necessari donar respostes globals.
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Manifestació “Contra la reforma #jovullvotar”

El 6 de setembre, prop de 20.000 persones s’han mobilitzat a Barcelona contra la reforma de la Constitució

El dimarts 6 de setembre Barcelona ha acollit una manifestació, que ha reunit prop de 20.000 persones, contra la reforma
de la Constitució espanyola impulsada pel Govern central.
La marxa ha començat a la plaça Urquinaona / Via Laietana
a les 18.30 hores i ha baixat fins al final de la Via Laietana,
on s’ha llegit el manifest.
Aquesta mobilització -també s’han convocat marxes en les
altres capitals de província- havia estat convocada per sindicats i entitats socials de Catalunya (CCOO, UGT, USOC,
CONFAVC, CNJC, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes
de Catalunya, AICEC-ADICAE, Dempeus per la salut pública, Sindicat d’Estudiants, FAPAES, Ateneus Laics i Progressistes, Moviment Laic i Progressista i Fets).
Els assistents han demanat un referèndum davant l’agressió
que suposa per al nostre estat del benestar aquesta reforma
de la Constitució impulsada a corre-cuita pel Govern espanyol, amb el suport del principal partit de l’oposició. Es tracta
d’una reforma que s’ha fet al dictat dels mercats i dels màxims dirigents d’Alemanya i França, Merkel i Sarkozy.
moment de la lectura del manifest unitari

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han
adreçat una carta als diputats i senadors catalans a Madrid per reclamar la celebració d’un
referèndum sobre la reforma de la Constitució.

federació de serveis a la ciutadania
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MANIFEST DE LA DIADA NACIONAL
11 DE SETEMBRE DEL 2011

Enguany celebrem la Diada Nacional en un moment especialment difícil
per al poble català sobretot des del punt de vista social. Continuem immersos
en una situació d’aprofundiment de la crisi amb uns nivells d’atur insostenibles, que especialment colpegen els joves i accentuen el risc d’exclusió i
fractura social d’aquelles persones que ja patien de manera més accentuada una situació de vulnerabilitat laboral. També estem veient un augment
de la conflictivitat laboral a diferents sectors i empreses del nostre país.
Les retallades que està aplicant el Govern apunten a un canvi de model social i desmantellen l’insuficient estat del benestar existent a Catalunya, cap
a un model de provisió de béns i serveis que té en la gestió privada i mercantilitzada la seva lògica i l’objectiu ocult. Amb l’argument que per sortir de
la crisi no es pot fer altra cosa, s’aprofita la situació conjuntural per canviar
profundament el nostre model social amb un clar biaix ideològic ultraliberal.
Aquestes polítiques són injustes i no serveixen per a la creació d’ocupació
ni per al combat contra la precarietat, no reactiven l’economia i empitjoren
els drets socials i laborals conquerits a través de la lluita i el conflicte social.
Però aquestes polítiques no són exclusives de Catalunya i Espanya sinó que
estan emmarcades per les directrius d’una Unió Europea que, amb el “Pacte de l’euro” i el “Pacte de governança”, s’orienten clarament d’esquena a
les necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes dels diferents països de
la Unió, i cedeixen un cop més als dictats dels poders econòmics i financers. Per sortir enfortits d’aquesta crisi necessitem una Europa més social.
Lluny d’això, els grups parlamentaris del PSOE i el PP han tirat endavant una reforma de la Constitució Espanyola que pel seu contingut i
pels terminis d’aplicació no ajudarà a la reducció dels actuals nivells de
dèficit públic i provocarà un deteriorament encara més greu de la situació del teixit econòmic i social del nostre país. La reducció del dèficit
només es pot aconseguir mitjançant la promoció del creixement econòmic i l’ocupació, una reforma fiscal equitativa i progressiva i un rigor
permanent en l’ús de la despesa pública. Al mateix temps imposa una
greu limitació a l’autonomia dels governs democràtics i a la capacitat
d’autogovern pressupostari de les diferents administracions públiques.
Això afectarà greument a la seva capacitat d’utilitzar la política pressupostària al servei dels objectius de la política general. Motivada, suposadament, pels atacs especulatius els deutes sobirans, la reforma introdueix
en la nostra màxima norma jurídica un factor econòmic de caràcter netament procíclic que pot arribar a impedir l’acció dels governs per a què la
nostra economia no entri, en el futur, en una recessió. Constitueix també
una amenaça permanent per a les prestacions i institucions de l’Estat de
benestar, les polítiques socials i la cooperació per al desenvolupament.
Davant d’aquesta situació, la ciutadania ha passat de la resignació a la protesta i la reivindicació d’una sortida justa a la crisi. Exigeix responsabilitats als qui en són culpables i reclama una política que recuperi el paper de defensa dels interessos col•lectius
que ha anat perdent en favor dels mercats i els especuladors.
Davant la insistència a imposar aquestes receptes, que estan accelerant les conseqüències negatives en termes de reducció i eliminació de serveis públics, d’accentuar desigualtats socials i de lesionar greument drets de ciutadania social, i atès el mètode emprat
pel Govern, que es basa en la manca de voluntat d’articular espais de
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concertació i participació social, CCOO de Catalunya reafirmem:
• La necessitat de construir col•lectivament les bases d’un nou patró de creixement socioeconòmic sostenible, basat en la qualitat i
en el valor afegit dels productes i serveis, la qualitat integral de les
condicions de treball i la modernització de les nostres empreses.
• Mesures de reactivació de l’economia, urgents i adequades a
les necessitats de les nostres empreses i l’estructura productiva.
• Una reestructuració del sistema financer que tingui com a objectiu central l’accés al crèdit per a persones i empreses i que no malbarati el model català de caixes d’estalvi i la funció social de la seva obra social.
• Enfortir la cobertura de la negociació col•lectiva serà un instrument eficient per contribuir a aquest canvi de model productiu.
• Fer una aposta estratègica per garantir el dret a l’educació,
a la salut i als serveis socials públics i universals.
• Un sistema fiscal fort i progressiu, al qual contribueixi més qui més té, per
garantir la redistribució de la riquesa i enfortir serveis públics universals.
• Reclamem també espais de consulta ciutadana, que preveu el nostre
Estatut d’autonomia i que regula una llei del Parlament. El poble de
Catalunya ha de poder decidir amb relació a qüestions d’interès general, i hem de reclamar al Govern que pregunti sobre els serveis públics
i les modificacions legislatives que està impulsant. I ho hem de fer en
un moment en què es fan evidents les insuficiències d’un sistema democràtic que ha de reforçar necessàriament mecanismes de participació.
La societat expressa des de fa temps un malestar que té com a causa la desconnexió de la política respecte de les necessitats de les persones, i la distància entre els governants i la ciutadania. Ara és el moment, a través de la reivindicació, la mobilització i la negociació,
d’articular polítiques al servei de les persones i continuar construint la
Catalunya social que propiciï una sortida equitativa i solidària de la crisi.
En aquest sentit, i davant l’agressió que representa la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en relació a la immersió lingüística del
català a l’escola, CCOO de Catalunya crida a la societat catalana, al professorat i al conjunt de professionals de l’educació, a les entitats cíviques
i socials, a les forces polítiques i al govern de Catalunya a defensar de manera unitària l’escola i la llengua catalana, la convivència respectuosa amb
les persones de qualsevol origen i llengua i la no segregació de l’alumnat
per la llengua d’aprenentatge.
Finalment, CCOO de Catalunya volem refermar el nostre compromís i
el nostre convenciment que allò que
ens uneix a tots els treballadors i
treballadores, més enllà de totes les
diferències, és un fort vincle social.
CCOO de Catalunya, des dels seus
orígens, ha fet de la lluita pels drets socials i per les llibertats nacionals una
reivindicació indestriable i ha estat un important factor de cohesió i un lloc de
trobada per a treballadors i treballadores nascuts aquí i vinguts d’altres indrets.
CCOO de Catalunya, al bell mig de la gestió del conflicte social, defensem i continuarem impulsant el marc català de relacions sociolaborals, l’aprofundiment de l’autogovern de Catalunya i la construcció del sindicalisme global i transformador.
També ens comprometem a lluitar per la construcció d’un projecte
de ciutadania social, des de la combinació de factors lingüístics, culturals i d’història compartida, i un model social que reforci la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la justícia, l’equitat i la cohesió social.
Barcelona, setembre de 2011
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CCOO considera rebutjable l’actitud del periodista Manel Fuentes durant l’entrevista
al professor Vicenç Navarro
(foto V. Navarro a la manifestació del passat dia 6 contra la reforma de la consitució)

Considerem que l’actitud que el periodista Manel Fuentes, com a professional
de Catalunya Ràdio, va mantenir durant l’entrevista al professor Vicenç Navarro el desqualifica enormement, atès que anteposa la seva visió personal de
la situació social i del món a la seva tasca com professional d’un mitjà públic
com és Catalunya Ràdio. En aquest cas, Manel Fuentes no tan sols anteposa
la seva visió personal, sinó que a més manté una actitud grollera, agressiva i
desqualificadora vers l’entrevistat.
CCOO considerem que aquest comportament, ja de per si inadmissible en un
professional dels mitjans de comunicació s’agreuja quan el mitjà és un mitjà
públic que entre tots els catalans i catalanes mantenim, fet que obliga a més del
respecte a les persones a qui es demana l’opinió, respecte a les opinions plurals
i diverses que existeixen a la societat catalana.
CCOO demanem a la direcció de Catalunya Ràdio que valori seriosament si
aquest tipus de comportaments són propis d’un mitjà públic, plural i democràtic al servei del conjunt de la societat catalana.

El cànon de la LFP per a les ràdios
posa en risc l’ocupació i el dret a
la informació
La FSC-CCOO considera que la pretensió de la Lliga de Futbol
Professional de cobrar a les ràdios per la informació que faciliten als seus oients sobre els partits de Lliga i de Copa no està
justificada en cap cas. En primer lloc perquè la LFP no ofereix
l’exclusivitat de la transmissió, cosa que sí succeeix en el cas de
les televisions, i en segon lloc perquè no es tracta de transmissions
contínues del joc-com es feia fa uns quants anys-sinó que estan
esquitxades per comentaris i intervencions d’especialistes i convidats, tot això integrat en programes esportius que ofereixen als
oients un ampli espectre de possibilitats i no només el que succeeix en el terreny de joc.
Però és que, a més, s’estan posant en joc molts llocs de treball en
un moment en què els mitjans de comunicació passen per una etapa molt difícil per la caiguda de la publicitat. Els equips d’esports
de les grans cadenes són molt nombrosos perquè aquests programes esportius requereixen la col.laboració de molts professionals. Si
aquests programes deixen de ser rendibles, les grans cadenes els substituiran per altres menys deficitaris amb el que això pot suposar
de retallades en el capítol de plantilles.
Amb aquesta pretensió de la Lliga de Futbol Professional, es pot vulnerar també un dels apartats més importants de la nostra Constitució
com és el del dret a la informació. La ciutadania té el dret a estar informada. I la trajectòria en aquest cas és preocupant: primer van haver
de pagar les televisions, ara volen que paguin les ràdios, d’aquí a uns mesos-si aquesta operació surt bé-li reclamaran diners als diaris, i
finalment dirigiran el seu objectiu als mitjans digitals . La conclusió és que la ciutadania només podrà estar informada si els mitjans de
comunicació paguen per poder obtenir aquesta informació.
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