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En el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne
MILERS DE PERSONES ES MANIFESTEN PELS CARRES DE
BARCELONA CONTRA LES RETALLADES

VOLEM DECIDIR,
VOLEM REFERNDUM

Aquest diumenge, 7 d’octubre, milers de persones es van manifestar
pels carrers de Barcelona, convocats per CCOO i la Plataforma Prou
Els governs de Catalunya i el d’Espanya estan duent
Retallades, en el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne.
a terme unes polítiques d’ajust, de retallades que ens

duen a un enfonsament enorme de l’economia, a un
empobriment generalitzat de la població, generant
cada vegada més atur i una destrucció de tots els serveis públics i drets socials. Amdós governs apliquen
polítiques que mai van ser plantejades durant les campanyes electorals respectives, per tant, sense discutir la
legitimitat d’haver guanyat les eleccions corresponents
Amb la mobilització constant impedirem que els treballadors i les si que discutim la legitimitat de les seves actuacions
de les seves polítiques al servei del gran capital, al
treballadores continuem patint més atur, més retallades, menys protecció
servei dels bancs fonamentalment de la banca alemasocial, perquè està clar que s’ho volen carregar tot.
nya i nord-europea. Les retallades són com un bucle,
quan mes retalles menys ingresses i tornes a retallar.

La Jornada Mundial pel Treball Digne, organitzada per la Confederació
Sindical Internacional (CSI), se celebra el 7 d’octubre cada any des
del 2008. Enguany CCOO, convocava a Barcelona conjuntament amb
UGT, USOC i la Plataforma Prou Retallades. Aquesta manifestació ha
estat una de les moltes que estaven convocades arreu de l’Estat.

Davant d’aquesta situació exigim una consulta a la ciutadania, perquè la ciutadania té dret a decidir si accepta
aquestes polítiques o per el contrari vol altres que són alternatives i que CCOO i la resta d’organitzacions sindicals i socials venim plantejant, perquè hi ha alternatives
que posen en primer lloc a les persones, a la ciutadania.
A Catalunya el dret a decidir no es pot circumscriure només a decidir el nostre destí col.lectiu com a poble, cal que
també ens manifestem sobre les polítiques de retallades.
Si els governs es neguen, ens neguen la paraula
als ciutadans, el conflicte generalitzat de la ciutadania contra les polítiques il.legítimes està servida. Un conflicte general ciutadà, social, i que de
ben segur tindrà un abast europeu, de moment els
companys portuguesos ja han marcat la data del
14 de novembre com a data del conflicte general.
Continuarem lluitant, defensant els drets socials,
de tothom, defensant la democràcia en definitiva.
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Comunicat del comitè d’empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACOMIADAMENT COL·LECTIU ALS TREBALLADORS
I TREBALLADORES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)
En menys de dues setmanes després d’anunciar-nos la imminència del procés d’acomiadament col·lectiu, la direcció de
l’ACA s’ha desdit, i ens ha comunicat la suspensió temporal del pla de recol·locació fins que hi hagi un nou equip de
govern, passades les eleccions. És a dir, l’estudi de Deloitte i la decisió sobre el possible procés de reestructuració quedarà
a les mans de la nova direcció.
D’una banda, el comitè considera coherent no endegar amb un govern en
funcions un procés que pot suposar una reestructuració i canvi de model
de gestió del cicle integral de l’aigua. Tot i això, donat que la Direcció
es nega a revelar cap contingut d’aquest estudi de reestructuració que ja
havia finalitzat, com a comitè ens seguim considerant marginats i sense
cap participació en aquest procés de reestructuració tan transcendent, i
pels treballadors continua una incertesa i una sensació de navegar a la
deriva que dura ja més d’un any.

LA SITUACIÓ A LA CAFETERIA DEL CP PONENT
Dumping, encara que podria ser el nom d’un nou esport d’aventura, no és més que la venta d’un producte o servei per sota
del preu de cost. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, habitualment porta a terme aquesta
pràctica que en molts casos és il·legal, i en d’altres moralment
reprovable.
En aquesta ocasió el dumping es vol practicar a la cafeteria dels treballadors i treballadores del Centre Penitenciari de
Ponent. El passat dia 19 de setembre la direcció del centre ens va anunciar que tancaven la cafeteria perquè no era rendible.
Aquesta excusa ens va estranyar, ja que diàriament es serveixen 100 menús, unes altres tantes begudes i altres productes de
cafeteria. Molts restaurants amb aquest volum de negoci continuen a plena rendibilitat.
Però la Subdirecció Penitenciària s’aprofita que aquest és un servei estrictament necessari en un centre penitenciari, ja que
els treballadors i treballadores, que habitualment fan torns de més de 15 hores, no tenen la possibilitat d’absentar-se del
centre per prendre els seus àpats. I més enllà de la rendibilitat del servei de cafeteria, la direcció de la Subdirecció de Centres
Penitenciaris el que busca és potenciar una empresa pública que penja d’aquesta Subdirecció.
CCOO, a través de la coordinació de la FECOTH i la FSC hem denunciat davant de la opinió pública aquesta pràctica
mobilitzant a un centenar de persones i hem exigit a la Subdirecció que continuï donant servei a través de concessions a
empreses externes, i així garantir aquests 13 llocs de treball. Sinó ho aconseguim, ens temem que aquest model s’estengui a la
resta de centres de Catalunya, i que els 13 companys i companyes que aniran a l’atur no seran pas els darrers. Malauradament
dels sindicats amb presència a les meses negociadores CCOO ens hem quedat un altre cops sols en aquesta lluita, ja que la
resta de sindicats han acatat servilment les directrius de la direcció, això sí acompanyats amb d’altres opcions sindicals no
presents en les meses negociadores.
CCOO no llencem la tovallola, continuarem treballant per restablir el servei com fins ara, i recuperar els 13 llocs de
treball.
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Vaga de la plantilla de B:SM (Barcelona de Carta oberta al director
SR. BRAULI DUART, JA N’ESTEM FARTS
Serveis Municipals) contra les retallades
salarials.
Estem farts que cada vegada que arriba un director nou a la

CCMA, a TV3 o a Catalunya Ràdio, ho faci amb prejudicis sobre la radiotelevisió pública i pensant que cal redimensionar-la
Èxit rotund de la vaga de BSM, mobilització continua en com si fos un elefant vell, pesat i inservible. Ja estem farts que
defensa dels drets socials i laborals, contra les retallades, ens alliçonin sobre coses que fa anys que afrontem i resolem
contra l’aplicació del drecret 20/2012 que retalla sous que Estem farts perquè portem gairebé 30 anys demostrant que fem
suposen la pèrdua de més d’un 10% del salari dels treballadors una ràdio i una televisió de qualitat, de servei públic i que a més
ha connectat amb una audiència que sovint ens ha fet líders. En
i treballadores de l’empresa, i condicions laborals incomplint aquests 30 anys, ens hem adaptat a tots els canvis tecnològics
el conveni. La vaga del dia 1 i la mobilització al carrer i hem estat un dels grups de comunicació capdavanters en la
aquest mateix dia no és cap punt final, la lluita continua. innovació, en l’ús de nous suports tecnològics, en la digitalització, en l’HD i també en la producció de nous formats de
continguts dels programes.
Tot això ho hem fet les treballadores i els treballadors de TV3,
malgrat els entrebancs externs, la forta competència de les privades i havent d’esquivar el control governamental partidista
dels continguts, com ara, en que estem vivint una forta regovernamentalització dels mitjans.
Som els treballadors i treballadores, als qui aquesta direcció ha
retallat el sou en més d’un 15%, eliminant drets socials que
s’havien aconseguit en el Conveni Col·lectiu com l’ajut familiar, el fons social o el pla de pensions, ens ha ampliat unilateralment la jornada i ens ha reduït el sou en les baixes per
malaltia.

Mobilització de la plantilla de Barcelona Activa
D’acord amb allò decidit a l’assemblea de treballadors i treballadores el divendres dia 5, i amb motiu de la reunió del
Consell d’Administració de Barcelona Activa, el comitè d’empresa de Barcelona va convocar a una concentració per el
dilluns dia 8 d’octubre a les 16 hores a la Plaça Sant Miquel
(davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al costat de la Plaça
Sant Jaume). La concentració és en defensa dels llocs de treball i contra les retallades de les polítiques actives d’ocupació .
La mobilització en defensa dels drets socials i laborals continua,
NO CALLAREM!

En resum, vostè, sr. Duart i la seva direcció han destrossat el
principi de negociació col·lectiva mentre els directius del seu
equip segueixen cobrant uns sous molt per sobre de l’acceptable
i sotmesos al secretisme. Com és possible que el sou del president de la Generalitat, del president del Govern d’Espanya siguin de domini públic i no podem saber què cobra un conseller
de la CCMA?
Sabem, sr. Duart, que el camí que vostè i la seva direcció
porten a cop de Pla de Viabilitat, Pla estratègic i nou marc laboral té pretensions d’acomiadaments col·lectius, d’ERO i
d’externalització. Això li han encarregat a Price Waterhouse
i els hi donen molts diners perquè expliquin com ens han
d’acomiadar, mentre vostès segueixen gaudint dels seus sous
de privilegi.
Ja li diem que ens oposarem amb totes les nostres forces al seu
pla de desmantellament. Ja vam presentar un pla nosaltres, el
projecte de Contracte-Programa dels treballadors:: manteniment del model de radiotelevisió pública de Catalunya, manteniment dels llocs de treball, increment de la producció pròpia,
independència informativa per recuperar el prestigi davant de
l’opinió pública. Utilitzar els recursos en produir amb qualitat, aquesta és la recepta dels treballadors de TV3 i Catalunya
Ràdio contra la crisi.

Dels discursos amenaçadors, ja n’estem farts, senyor
Duart.
federació de serveis a la ciutadania
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TREBALL
TAMBÉ PER
DONES

DECENT
A LES

Begoña Marugán Pintos, sociòloga
(Article publicat a la web FSC estatal)

Exigir avui dia treball decent és tant com demanar la lluna, però
del Maig francès aprendre a ser realistes demanant l’impossible
i per això reivindiquem treball decent, una demanda que encara
que no és nova, enmig d’aquesta crisi que ha destapat els budells
del sistema i ens descobreix unes condicions laborals clarament
indecents, adquireix avui dia més rellevància que mai.
La primera referència al treball decent apareix en el títol de la
Memòria del director general de la Conferència Internacional del
Treball de 1999. Per treball decent s’entén «el treball productiu en
condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat, en el qual els
drets són protegits i es dóna una adequada remuneració i protecció
social». Un terme, segons Amartya Sen (1999), que no podia ser
més encertat en anar més enllà de la legislació laboral vigent i
reconèixer drets bàsics que permeten una comprensió molt més
encoratjadora de les necessitats de les diferents institucions i
les diferents polítiques en pro de els drets i dels interessos dels
treballadors. A més, el debat al voltant del mateix va suposar una
fallida en la perspectiva dominant de la Sociologia del Treball dels
anys noranta que profetitzava el «fi del treball».
Davant unes regulacions laborals cada vegada més febles i unes
condicions de treball de menor qualitat, l’OIT va apostar per un
treball protegit, que atorgués drets i protecció social com a element
d’equitat. La idea central era que qualsevol persona al món hauria
de poder portar una vida digna i tenir cobertes les seves necessitats
bàsiques i que l’ocupació era un factor crucial per aconseguir-ho.
Amb aquesta proposta l’OIT recuperava la centralitat perduda pel
treball ia més ho feia a partir de la qualitat d’aquest.
A aquesta proposta es van sumar organitzacions sindicals de tot
el món i el 2008 van organitzar la Jornada Mundial pel “Treball
decent”. A partir de llavors s’ha continuat treballant des d’aquesta
òptica a nivell mundial i s’ha instat els governs a tenir més respecte
a la creació d’ocupació i que aquest no sigui de qualsevol tipus,
sinó decents per a tothom. Amb aquesta perspectiva inclusiva, en
la qual es referència a “totes”-si més no aparentment-, les dones
aquesta vegada no han estat ignorades. I és que les dades de
l’OIT demostren que les noies tenen més probabilitat que els nois
d’esdevenir els treballadors invisibles i en les víctimes de les pitjors
formes de treball infantil. Les dones joves tendeixen a presentar
taxes d’atur més altes que les dels homes joves. Les dones d’edat
avançada es troben amb una discriminació continuada al mercat
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de treball i sovint han d’assumir responsabilitats de prestació de
cures en les seves famílies, en lloc de ser elles les ateses. A això
cal afegir que les dones i les joves són particularment vulnerables
al tràfic internacional. I fins i tot les dones que emigren legalment
com treballadores amb contracte sovint es troben en el lloc de
treball amb una greu explotació, que inclou assetjament sexual i
altres formes de violència.
El creixement quantitatiu de l’ocupació de la dona no s’ha
correspost amb un augment en la qualitat d’aquest i els avenços han
estat desiguals i limitats i per això, l’OIT i el moviment sindical
internacional han posat en marxa campanyes com “Treball Decent,
Vida Decent per a la Dona “.
Davant l’escassa permeabilitat que la perspectiva de gènere té en
les anàlisis sobre la crisi actual, fruit de la despreocupació històrica
per la precarietat femenina, ens interessa destacar iniciatives
com aquesta que pretenen millorar l’ocupació de les dones i
implementar la igualtat de gènere a les polítiques i els convenis
laborals i reivindicar aquest 7 d’octubre, Dia Mundial del Treball
Decent, l’ocupació decent també per a les dones.
Ocupació decent també per a les dones:
Al nostre país, amb una taxa d’activitat femenina 15,8 punts
inferior a la masculina, tenim lleuger major percentatge d’atur i
la segmentació laboral continua en augment. Les dones segueixen
concentrades en certs sectors i més dins d’aquests en ocupacions
que s’entenen com una prolongació de les seves tasques i habilitats
domèstiques. Els majors percentatges d’ocupació femenina es
concentren en la branca de comerç, activitats sanitàries i de serveis
socials, hostaleria, educació i ocupació domèstica. A més la taxa
de feminització d’aquestes ocupacions ha augmentat. Així mateix
perdura la segmentació vertical, ja que les dones es concentren
en categories professionals inferiors. Només suposen un 30% del
personal en la direcció d’empreses i l’administració, mentre que
són el 62% dels treballadors no qualificats.
A més, les dones tenen dificultats per promocionar, pateixen una
major temporalitat i accedeixen en major mesura a contractes a
temps parcial (CES, 2012). Mentre que només el 5% dels homes
tenen contracte a temps parcial, entre les ocupades el tenen un
23%. A això se suma el fet que perceben salaris més baixos.
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El salari de les dones espanyoles és, com a mitjana, un 78% del
dels espanyols i la retribució mitjana per hora treballada que reben les dones és el 76,1% de la dels homes. Segons l’Enquesta
d’Estructura Salarial (2010) mentre que el 10% dels homes ocupa
ocupacions amb salaris de més de cinc vegades el salari mínim,
aquest percentatge és de només el 5% en el cas de les dones, però
per contra, de les dones ocupades un 15,5% (enfront d’un 5,6% de
homes) percep el salari mínim interprofessional, el que òbviament
repercuteix en les seves futures pensions. Una pensionista jubilada
percep al mes una mitjana de 597,21 euros, mentre un pensionista
home rep 971,92.
Les dones estan pitjor situades per a suportar la destrucció d’ocupació ja que no tenen la mateixa cobertura per desocupació que els
homes. La cobertura de protecció per desocupació femenina està
més de 21 punts per sota de la masculina, com a conseqüència que
moltes no han cotitzat o han generat menys drets contributius, a
causa de la precarietat i la discriminació laboral que pateixen. No
cal dir que, a les dones ens ha agafat la crisi en pitjor situació i això
ho estem notant.
Per això és tan important recordar avui també a les dones actives,
però després de tant anys d’activisme feministes no ens podem
conformar amb l’estreta definició del treball decent de l’OIT i
centrar-nos només en el treball productiu i seguir assumint l’error
metonímic de substituir la part -la feina- per tot -el treball-.
Més enllà de l’ocupació decent hi ha el treball decent:

vaga, jornades regulades, dret d’afiliació, retribució (més que en
espècie), pensió pel treball realitzat (només pensió de viduïtat com
a compensació), etc. D’altra banda, al exercir pràcticament només
dones (91,9% de les persones que desenvolupen tasques de la llar
són dones), se segueix mantenint fortament la divisió sexual del
treball i s’arrossega el model dicotòmic del home mantenidor i la
dona cuidadora i seguim reproduint la discriminació sexual.
Si, tal com diuen els textos de la OIT: el treball decent és un mitjà
per aconseguir l’equitat no podem oblidar el treball domèstic i de
cures. És evident que totes les persones necessitem cures al llarg
de la nostra vida. La idea de l’individu autònom és una ficció il ·
lustrada que s’ha mantingut ocultant una part de realitat. L’individu autònom seria una persona independent, la qual cosa és una fal·
làcia en un sistema de relacions socials múltiples, però a més si un
individu, en general home, és autònom i està disponible per a l’espai públic és perquè algú li ha educat, netejat, cuinat i curat quan
ho ha necessitat. Al llarg del cicle vital totes les persones, sobretot
en la seva infància i en la seva vellesa van a precisar atencions.
Invisibilitzar i infravalorar aquest tipus de treball no fa sinó amagar les relacions de poder i de dominació en les quals se sustenta
el capitalisme patriarcal. Oblidar la quantitat i qualitat d’aquest
treball suposa, novament, invisibilitzar i menysprear el treballsota dedicació única o dobles presències-de moltíssimes dones i
substituir la lògica econòmica per la social en què l’important no
és tant la producció, com la sostenibilitat de la vida i el benestar de
les persones. Per tant, el 7 d’octubre demanem treball, però treball
que no ocupació, decent per a totes i tots de veritat.

L’ocupació, no és ni més ni menys que un tipus específic del treball, dins del qual es podrien esmentar altres com el domèstic i
de cures, el voluntari, l’il · legal, el participatiu i polític.Malgrat
de quaranta anys d’anàlisi feministes de denúncia d’aquesta metonímia-parlar de treball quan es vol dir ocupació-ni en l’àmbit
acadèmic, ni en les organitzacions internacionals i estatals aquest
plantejament s’acaba d’assumir. I això que s’ha demostrat empíricament com el treball domèstic i de cura és fonamental en el
circuit macroeconòmic i que l’economia productiva sense el treball domèstic no pot subsistir. Les activitats que es realitzen sota
aquest treball domèstic i de cura estan destinades a criar i mantenir
persones saludables amb estabilitat emocional, seguretat afectiva,
capacitat de relació i comunicació que són característiques humanes indispensables per al bon funcionament de l’esfera mercantil
capitalista, sense les quals l’economia de producció no seria possible. D’altra banda, si es quantifica la distribució de la Càrrega
Global de Treball, la mateixa estaria composta per un 44,2% de
treball retribuït, mentre que la resta seria treball impagat, realitzat
majoritàriament per dones.
Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, en el segon trimestre del 2011, a Espanya hi ha gairebé quatre milions de dones
que exerceixen “tasques de la llar”-comptabilitzades tristament
com població inactiva-fet que repercuteix en la posició social
d’aquestes dones. En la modernitat, els drets de ciutadania estan
íntimament relacionats amb l’ocupació, amb el que de desigual
situació suposa això per a aquestes persones. Al marge de la manca
de consideració social d’un treball tan important per a la vida i la
reproducció social com és el domèstic i de cures, en quedar fora
del mercat laboral, aquest impedeix a les dones que l’exerceixen
gaudeixen de determinats drets com el de
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VAGA INTERMITENT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE METRO DE
BARCELONA EL DIUMENGE 7 D’OCTUBRE

Els treballadors i treballadores de Metro de Barcelona continuen la seva mobilització contra la reducció de drets socials i
salaris imposada per la Direcció. Així, després de les jornades
de vaga del passat setembre, el diumenge 7 d’octubre, van fer
una nova mobilització.
Convocada pel comitè d’empresa i tots els sindicats representats, va ser una vaga de caràcter intermitent en un dia festiu i
va afectar les següents franges horàries: de 9’19h a 12’19h, de
16’44h a 19’44h i de 21’50h a 24’50h.
CCOO critica aquestes polítiques de retallades de drets i salaris per injustes i inútils, donat que comporten més recessió i
devaluen els serveis públics que també patiran els ciutadans i
les ciutadanes, i aposta per cercar alternatives de sortida a la crisi.

CCOO NO HA SIGNAT CAP ACORD AMB L’EMPRESA
TB (AUTOBUSOS DE BARCELONA)
Davant la notícia apareguda en alguna agència de premsa i mitjà de
comunicació, que afirma que l’empresa TB ha arribat a un acord d’eficàcia
limitada que apaivagaria els efectes de l’aplicació del Real Decret 20/2012,
CCOO manifesta de manera clara que en cap cas ha arribat i signat cap acord
amb l’empresa i segueix mantenint els seus posicionaments en defensa dels
interessos dels treballadors i treballadores de l’empresa TB (Autobusos de
Barcelona).

CONVENI COL·LECTIU DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LA PROVÍNCIA
DE LLEIDA
El 26 de setembre es va produir la signatura de l’acord de modificació que estableix els increments salarials per als anys 2012 i 2013 en
el conveni col · lectiu del transport de viatgers de Lleida.
En aquest acord s’estableixen:
- un pagament únic, no consolidable, del 0,50% del Salari Conveni 2011 a realitzar abans de la finalització del 2012.
- un increment de l’1% sobre Salari Conveni, Antiguitat, Hores extres, Dietes, Nocturnitat, Plus Conductor-perceptor i menyscapte de
diners des del 1 juliol 2012.
- un increment de l’1% sobre els mateixos conceptes des del 1 gener 2012.
Aquests increments són consolidats però no revisables, pel que tindran vigència plena des de les dates assenyalades.
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CCOO DE LLEIDA ES VA CONCENTRAR EN DEFENSA DEL TREBALL DECENT I EN CONTRA
DE LES POLÍTIQUES DELS GOVERNS CENTRAL I DE LA GENERALITAT

El dilluns, 8 d’octubre, CCOO de Lleida es va concentrar a la
plaça del Treball de Lleida, amb altres associacions i sindicats de
la ciutat per denunciar les polítiques que precaritzen els nostres
llocs de treball i que porten molts companys i companyes a l’atur.
A més volem reclamar un marc econòmic i laboral que dignifiqui
els llocs de treball i que garanteixi feina per a tothom.
Aquesta concentració es va fer amb motiu del Dia Internacional
pel Treball Digne, que se celebrà el, 7 d’octubre. Amb aquesta
celebració vam voler evidenciar que les polítiques que apliquen
els nostres governs fan més precaris els nostres llocs de treball:
amb sous més baixos, amb la llibertat total de l’empresariat per
acomiadar-nos, amb indemnitzacions més baixes, amb situacions
d’atur més llargues, amb poca creació de d’ocupació...

contínues retallades que està patint aquest sector, que comporten
el desmantellament de l’estat del benestar.
A aquesta concentració, s’hi van adherir les juntes de personal
de l’Administració General de l’Estat, del personal docent no
universitari, dels serveis territorials de la Generalitat, dels jutjats
de Lleida, de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària,
del personal de l’Hospital Arnau de Vilanova, de la Paeria; i els
comitès d’empresa del Departament d’Agricultura, del de Benestar
Social, del de Presidència, el de Personal Laboral del Departament
d’Ensenyament, el de la Paeria i d’altres juntes i comitès.

Als treballadors i treballadores, ens han convertit amb joguines
d’usar i tirar, som un simple instrument al servei del capital i
la burgesia perquè puguin continuar mantenint el seu estatus
i engreixant les seves butxaques, ja de per si excessivament
grasses.
Poc dies després, CCOO de Lleida va convocar de nou, el dimecres,
10 d’octubre, una concentració davant la Subdelegació del Govern
Central a Lleida, en defensa del sector públic i en contra de les
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Joan Laborda, col·laborador de l’Àrea d’Economia de la Fundació 1r de Maig de CCOO, analitza la situació econòmica
internacional i s’avancen propostes per sortir de la crisi.

SITUACIÓ ECONÒMICA INTERNACIONAL. PROPOSTES PER SORTIR DE LA CRISI.
Joan Laborda, presenta “Situació econòmica internacional: Propostes per sortir de la crisi”, en el qual planteja una
encertada descripció de les causes de l’actual crisi que estem vivint i, el que és més important a hores d’ara, encerta
plenament en plantejar les solucions.
Tant en les propostes immediates per evitar el col·lapse a què es dirigeixen les polítiques econòmiques desenvolupades en
la major part dels països de la zona euro, com a les proposicions estratègiques per evitar que torni a produir una situació
similar en el futur.
El principal problema, planteja l’autor, és l’excessiu endeutament privat, derivat d’una desregulació del sector financer que
va generar un volum exagerat de diners “dolent” en el sistema, és a dir, d’un deute que és incobrable en la seva totalitat. Per
tant, resulta imprescindible una àmplia reducció i ajornament d’aquest enorme volum de deute privat dels països europeus
més afectats, el que tindrà conseqüències directes sobre la mida del sector financer global. Una cosa semblant al que es
va produir el segle passat, quan després de nombrosos programes d’ajust en alguns països en desenvolupament altament
endeutats, fonamentalment llatinoamericans, finalment es va acceptar, en el marc del Club de París, el refinançament i
eliminació d’un volum important de la seva deute. Però això s’ha de fer abans que la situació provoqui una generalització
dels impagaments per part dels deutors, que produeixi un pànic de conseqüències impredictibles en el conjunt del sistema
financer mundial, i que s’hagi sotmès a gran part de la població dels països endeutats, entre ells a la del nostre país, a un
profund sofriment en termes d’empobriment, de pèrdua de protecció social i de drets, en conclusió, de descens de les condicions de vida d’amplis grups socials.
És evident que aquestes propostes suposen una depreciació del gran part dels actius financers, que són diners, és a dir, instruments de pagament acceptats universalment, però, com ja va dir l’economista anglès David Ricardo en 1810, en relació
amb la pèrdua de valor de la lliura: “la depreciació dels diners en circulació ha estat més perjudicial per als homes adinerats.
pot seure el principi d’aplicació universal que cada home es veu perjudicat o beneficiat per la variació del valor dels diners
circulant, en la proporció en què la seva propietat consisteixi en diners (...) el camperol es beneficia, més que qualsevol altra
classe de la comunitat de la depreciació dels diners, i pateix perjudici amb l’augment del seu valor. “ Si en les paraules de
David Ricardo substituïm camperols per treballadors i empreses productives (agrícoles, industrials i de serveis), ens trobem
amb un retrat anticipatori bastant fidel del que es viu actualment l’àrea euro en relació amb la crisi de deute.
Cal destacar finalment, abans d’endinsar en la lectura de l’interessant document de Juan Laborda, a la insistència de l’autor
en què el Banc Central Europeu ha de modificar elements bàsics de la seva política monetària, que ha vingut defenso els
interessos dels propietaris de capital i castigant al conjunt dels treballadors i ciutadans europeus, ja molts petits i mitjans
empresaris productius. Una cosa que també posaven de manifest el passat 25 de setembre 19 sindicats europeus, entre ells
la DGB alemanya, els tres principals sindicats francesos, la CGIL i al UIL italianes i UGT i CCOO, reunits a Madrid en la
Trobada Sindical Europeu celebrat sota el títol “Alternatives a la crisi i al futur d’Europa”. El Banc Central Europeu ha de
comprar en els mercats primaris part del deute dels estats que tenen limitat
el seu accés als mercats financers. És a dir, ha de crear diners per comprar
deute públic, llevat que es consideri que el Banc Central Europeu ha de
respondre a la definició que del Banc d’Anglaterra del s. XIX, el primer
banc central creat a Europa, va fer el famós economista nord-americà John
Kenneth Galbraith: “El Banc d’Anglaterra era un instrument d’una classe
dominant. Entre els poders que el banc obtenia d’aquesta classe dominant
havia el infligir privacions. Podia baixar els preus i els salaris i augmentar
la desocupació. Eren els correctius que s’aplicaven quan es perdia or, quan
l’eufòria era excessiva “
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CCOO, UGT i USO disposats a negociar un pla de viabilitat per a Iberia
Davant la previsió d’acomiadaments a causa de la reestructuració Iberia, CCOO, UGT i USO han mostrat la seva disposició a
negociar ia fer tots els esforços possibles per acordar un pla de
viabilitat que garanteixin el futur de l’empresa i els seus llocs
de treball, però rebutgen les amenaces de segregació, venda de
negocis o reduccions dràstiques de plantilla.
Els sindicats majoritaris de terra a Iberia LAE (Iberia Línies
Aèries d’Espanya, SA Operadora) i en el sector aeri d’Espanya,
CCOO, UGT i USO han fet públic un comunicat en què recorden
l’acord assolit el 24 de setembre per afrontar unitàriament el pla
de reestructuració que Iberia està preparant.
Els tres sindicats incideixen en la necessitat d’efectuar una acció sindical coordinada, juntament amb altres forces sindicals,
que permeti aconseguir acords d’eficàcia general per al conjunt de l’empresa i de cada un dels seus grups laborals: terra,
tripulants de cabina de passatgers (TCP) i pilots.
Proposen, en aquest comunicat, elaborar un pla que, corregint la situació de pèrdues d’Iberia LAE, proporcioni futur a
l’empresa i estabilitat i qualitat als seus llocs de treball, i rebutgen qualsevol projecte que únicament pretengui eliminar llocs
de treball i reduir salaris i condicions laborals fins “que surtin els comptes”.
CCOO, UGT i USO exigeixen un pla de viabilitat, amb participació sindical, amb els següents principis bàsics:
1. Que no hi hagi ajustos de plantilla traumàtics.
2. Qualsevol disminució de plantilla s’ha de fer en el marc de l’ERO 72/01, prorrogant la seva vigència fins a la finalització
del pla de viabilitat. (Iberia actualment està fent servir el mateix ERO de manera correcta amb alguns dels seus llocs més
representatius, els sindicats entenen que a qualsevol excedent de plantilla també hi és aplicable).
3. Si, a fi de garantir l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment dels llocs de treball, és necessari acordar algun tipus
d’esforç addicional al necessari increment de productivitat conseqüència de l’aplicació de l’ERO 72/01, aquest esforç haurà
de ser equilibrat i repartit equitativament entre tots, és a dir, tal repartiment ha d’incloure a tots els col · lectius i als representants dels accionistes.
4. S’han d’establir les garanties necessàries sobre tots els negocis d’Iberia, transport aeri, manteniment i assistència en terra
(handling). I, molt particularment, garantir la seva no segregació total o parcial.
5. Les negociacions inclouran la situació d’Iberia LAE, però també d’Iberia Express (propietat d’Iberia al 100%), de Vueling (amb una gran majoria d’Iberia en el seu capital social) i d’Air Nostrum (amb acord vigent de franquícia).
6. Mantenir un creixement proporcional al dels nostres socis en la fusió i en l’acord conjunt (Joint Venture) amb American
Airlines, British Airways i Iberia, com estableixen els diferents acords sobre això.
7. Els acords de garantia d’ocupació de gener de 2012, així com de prestació de servei a Vueling i Air Nostrum, es prorrogaran fins a la finalització del pla que es pacti.
8. Cap treballador d’Iberia LAE, ja sigui de terra, TCP o pilot, perdrà la seva ocupació, mentre el conjunt d’Iberia i les seves
filials, participades o amb franquícies mantingui o augmenti la producció.
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LA CIMERA SOCIAL DENÚNCIA L’AMENAÇA A LES LLIBERTATS I
LA REPRESSIÓ EN LES MANIFESTACIONS
En un comunicat fet públic, la Cimera Social acusa el Ministeri de l’Interior de voler desqualificar qualsevol manifestació de rebuig a les polítiques del Govern convertint en
un problema d’ordre públic, denuncia la innecessària agressivitat de les forces de seguretat i exigeix que es depurin
responsabilitats.
Les organitzacions que formen la Cimera Social han fet
públic un comunicat en el qual mostren el seu més absolut rebuig a l’estratègia del Govern, expressada a través
de la seva delegació a Madrid i del Ministeri de l’Interior,
consistent a desqualificar i desprestigiar davant l’opinió
pública les manifestacions de rebuig a les polítiques antisocials promogudes per l’Executiu convertint en un problema d’ordre públic.
Davant els fets esdevinguts en les manifestacions celebrades els passats 25, 26 i 27, en què es van registrar càrregues policials d’extrema duresa i un important nombre de detencions i ferits, les organitzacions que formen la
Cimera Social manifesten:
1.- El nostre més absolut rebuig a l’estratègia del Govern, expressada a través de la seva delegació a Madrid i
del Ministeri de l’Interior, consistent a desqualificar i desprestigiar davant l’opinió pública les manifestacions de
rebuig a les polítiques antisocials promogudes per l’Executiu convertint-les en un problema d’ordre públic.
2.- La denúncia de les ordres donades a les forces de seguretat que van generar unes intervencions d’inusitada
agressivitat, una tensió del tot innecessària i van donar una imatge de manifestació violenta quan es tractava d’una
convocatòria pacífica.
3.- En conseqüència exigim que es depurin responsabilitats polítiques que, en tot cas, han de suposar el cessament
o dimissió de la Delegada del Govern i que els processos judicials en curs com a conseqüència dels incidents que
es puguin haver produït en el transcurs de les manifestacions es recondueixin i s’adeqüin als fets ocorreguts que,
en cap cas, poden ser qualificats com d’atemptat contra les institucions de l’Estat.
4.- Finalment, les organitzacions de la Cimera Social volem expressar la nostra profunda preocupació davant la
deriva autoritària que està adoptant el Govern. La repressió de les manifestacions s’ha de posar en relació amb
l’actitud arrogant i prepotent que s’adopta des dels màxims responsables polítics de l’Executiu, amb l’absència
de diàleg social i polític, amb l’ocultisme amb el qual s’aborden temes fonamentals per al país com és el possible
rescat de l’economia espanyola, amb els intents de manipulació de l’opinió pública, etc. Tot això està suposant
una involució en el nostre sistema de drets i llibertats que amenaça amb posar en risc les regles de convivència de
les que ens dotem en l’inici de la transició política.
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