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Per justícia, l’objectiu ha de seguir
sent el concert econòmic
El culebrot del finançament
sembla ser que ha arribat al
seu final. Un procés que per
a molts i moltes s’ha allargat
massa, però els resultats del
qual han quedat molt curts.
L’acord al qual ha arribat el govern espanyol i la Generalitat
de Catalunya , més enllà de
garantir uns recursos totalment
insuficients per a les arques catalanes i per fer front als reptes
econòmics i socials que se’ns
plantegen, és incapaç de trencar amb el model del café para

todos i perpetua una situació
de dependència permanent
amb l’Estat espanyol i els seus
comptes anuals i, a la pràctica,
eternitza la sagnia que suposa l’espoli fiscal per als Països
Catalans.
Aquest final, però, no era del
tot imprevisible, sobretot arran
de la constatació que moltes
organitzacions, entitats i persones ja havíem fet arrel del
procés estatutari, el qual va
demostrar les clares limita-

cions de la via autonomista i,
per tant, les limitades quotes
de sobirania nacional i justícia
fiscal que ens podia garantir. Havent patit altra vegada
la impossibilitat per avançar
en l’actual marc estatal, l’únic
camí factible que ens queda
per avançar vers la llibertat i la
justícia social és de la reivindicació del concert econòmic i el
dret a l’autodeterminació.
En un moment de crisi com
l’actual i amb una necessitat
cada dia més urgent de fer
front a qüestions com la cohesió social o la plena ocupació de qualitat, uns recursos adequats (que de fet ens
són propis) són una condició
indispensable per començar
a treballar.
Així, cal no conformar-nos
amb les molles i seguir reclamant allò que és just, la plena
sobirania econòmica!

Els límits de l’autonomise, al descobert

Isabel Pallarès
secretària general de la Intersindical-CSC

Que al final es complís la
data del 15 de juliol com a dia
límit per acordar el nou sis-

tema de finançament potser
és l’únic que ens hauria de
sorprendre de tot aquest
procés (malgrat que també
és cert que aquesta data ha
canviat diverses vegades),
perquè, tot i que des de la
Intersindical-CSC portem
temps reclamant el concert econòmic, també som
conscients que aquest no
serà possible dins del sis-

tema autonòmic i estatutari
actual. Així, aquest minso
acord ens ha de fer veure
encara més clar que, si volem millorar els recursos per
garantir una ocupació i uns
serveis públics de qualitat,
cal ser conscients que haurem de trencar algunes cadenes i no cercar fórmules
perquè aquestes ens semblin més còmodes.

Aquesta reducció passatgera de
l’atur no amaga els efectes de la crisi
Les dades del Ministeri de
Treball espanyol, respecte la
situació de l’atur del mes de
juny pot suposar per alguns
un bri d’esperança i, de fet, ja
hi ha qui s’hi ha agafat amb
força. En efecte, el nombre de
persones aturades, al conjunt
dels Països Catalans, es va
reduir en 23.609, el mes passat, el que suposa una raresa,
en els temps que corren. Tanmateix, cal llegir amb cautela
aquestes dades, ja que els
motius d’aquest descens són les contractacions per
la
temporada
estiuenca i els
efectes, cars i
passatgers, de
les
inversions
extraordinàries
del
govern

central en infraestructures. Un
cop passat l’estiu, però, sense
oficis de temporada i amb el
PlanE parcialment superat, la
situació que es preveu pot ser
desastrosa.
De fet, l’increment anual de
l’atur als Països Catalans encara és del 62,09% (17 punts
superior a la mitjana estatal),
un 82,25% de les contractacions del mes de juny han estat temporals i ja hi ha més de
65.000 catalans i catalanes que no perceben cap prestació
o subsidi estatal,

Ingenico es deslocalitza per motius polítics i
allunya l’I+D del nostre país
El passat 9 de juliol es va
firmar un ERO a l’empresa
Ingenico, del sector de
l’electrònica i situada a
Sant Cugat del Vallès.
Arran de l’expedient, 38
persones han perdut la
feina i tan sols se’n mantenen 7 en plantilla per
realitzar tasques de
manteniment.

La representació de la
Intersindical-CSC al comitè
denuncia que l’ERO suposa
una deslocalització encoberta i per motius polítics,
ja que no existeixen raons
econòmiques que la justifiquin, amb l’agreujant que
l’empresa treballava en
innovació, un dels sectors a
potenciar.

malgrat no tenir feina.
I, mentrestant, l’executiu central s’endeuta amb mesures
allunyades del canvi de model
productiu que ens cal i es nega
a transferir als Països Catalans
els recursos i les competències
necessàries per poder fer front
a la crisi, ofegant-los encara
més amb l’angoixant espoli fiscal que seguiran patint.
Davant uns governs entestats en mantenir
un model que ens
escanya com a
classes treballadores i que perpetua
la situació de crisi, doncs, cal que
ens organitzem per
plantejar alternatives!

Els sindicats del BBVA,
en contra de la
retallada de personal
El comitè provincial de
Barcelona del BBVA, amb 3
delegats de la IntersindicalCSC, està en peu de guerra per evitar la reducció
de plantilla i la implantació
d’oficines unipersonals, i ja
ha realitzat mobilitzacions i
està recollint signatures en
contra d’aquestes mesures.

Neix la Federació
Sindical d’Educació de
Catalunya (FSEC)
El passat dissabte, 13 de juny,
va tenir lloc l’Assemblea constituent de la Federació Sindical d’Educació de Catalunya
(FSEC) de la IntersindicalCSC. En l’acte, que va tenir
lloc a la nova Seu del sindicat
nacional i de classe, l’afiliació
de la Intersindical-CSC que
treballa en el sector va debatre i aprovar el reglament de
funcionament de la FSEC i va
escollir la coordinadora que
impulsarà la federació fins la
propera Assemblea d’aquesta,
la qual va rebre un suport molt
majoritari i està integrada per
treballadors/es de cadascun dels sectors en els que

s’actuarà.
De la mateixa manera, en
l’Assemblea, va tenir lloc un
debat entorn la situació del
sistema educatiu català i es
van realitzar anàlisis força
crítiques amb la LEC i el Pla
Bolonya, els quals plantegen
problemàtiques
importants.
Igualment, s’acordà que, a
partir d’ara, la FSEC vetlli
també pels drets laborals dels
treballadors i les treballadores
del sector del lleure educatiu i
acció social, un àmbit marcat
per la precarietat i la temporalitat i cada cop més ocupat per
persones de totes les edats.

La Plataforma de Sindicats de Nacions Sense
Estat (PSNSE) prepara una Assemblea General
La Intersindical-CSC va
participar a principis de mes
a una reunió de la Coordinadora de la PSNSE,
en la qual es va decidir
intensificar la seva activitat
internacional, organitzant
una Assemblea General
a la tardor amb tots els
sindicats membres, com
LAB (País Basc), STC

(Còrsega), CSS (Sardenya)
o SAVT (Vall d’Aosta).
Igualment, l’UGTG (Guadalupe) i l’USTKE (Kanaky),
integrants també de la
PSNSE, van explicar la
situació de les lluites anticolonials de les respectives
illes sota ocupació francesa
i la repressió patida.

Els joves,
pel català
al treball
L’Espai Jove de la Intersindical-CSC va presentar el 2
de juliol passat la campanya
“Jove, treballa en/pel català”, que pretén contribuir a
millorar la situació de la nostra llengua als centres de
treball, un àmbit on, segons
les enquestes d’ús, el català
està perdent presència molt
ràpidament, sobretot entre
la gent jove. A l’acte, s’hi va
llegir un escrit de Joan Solà,
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes d’enguany (qui
inicialment havia d’assistir a
l’acte), i van haver-hi parlaments de Víctor Alexandre
(periodista i escriptor) i Roger
Tugas (portaveu de l’Espai
Jove) en els quals es va
valorar la importància de la
llengua catalana com a eina
de cohesió social. Aquesta
campanya es desenvoluparà
en els següents mesos i es
podrà seguir des del web
dels i les joves sindicalistes:
www.lespaijove.cat.

La Intersindical-CSC
participa al 5è Congrés
del sindicat gallec CIG
El secretari d’Acció Sindical de la Intersindical-CSC,
Carles Sastre, va assistir i
intervenir en el 5è Congrés
del sindicat nacional gallec i
de classe CIG, que va tenir
lloc a finals de juny, a Santiago de Compostela. En ell,
Suso Seixo fou revalidat com
a secretari general.

Per uns serveis a la ciutadania PÚBLICS
i de QUALITAT!
La Federació d’Administracions
Públiques de la IntersindicalCSC ha iniciat una campanya
amb la finalitat de potenciar
uns serveis públics de qualitat i que siguin prestats totalment per les administracions
que en tenen la competència,
tot evitant privatitzacions i externalitzacions que no fan res
més que deteriorar el servei a
causa de la retallada de costos per augmentar els beneficis
de l’empresa que els
presta.
Aquesta campanya
consisteix, primer,
en la tramesa d’un
document base de
treball a entitats
representatives
de la societat
civil i a grups
parlamentaris,
demanant-los
que l’analitzin
i hi facin aportacions. Des-

Joan Arimon

final de conclusions, que publicarem i farem arribar al Parlament i al Govern de Catalunya,
a fi que el tinguin en compte
–i valorin el procés altament
participatiu per a la seva elaboració- a l’hora de legislar i
adoptar decisions en matèria
de serveis públics.

prés vindrà la difusió de la
campanya entre
les treballadores i
els treballadors públics/
ques, demanant-los també que hi diguin la seva. A
partir del document base i de
les aportacions
que ens hagin
arribat, elaborarem un document

El document base de treball
arriba a la conclusió que cal
un Sistema Català de Serveis
Públics, regulat per una legislació pròpia que impedeixi la
privatització o externalització
dels serveis públics, que han
d’estar reflectits en un Catàleg
de Serveis, compromès amb
la qualitat en la seva prestació
mitjançant una Carta de Serveis que fixi uns estàndards de
qualitat, que atorgui als Serveis
Públics la consideració de bé
social a protegir i de garantia
de progrés i de cohesió social,
així com l’elaboració d’una Llei
integral de la Funció Pública
catalana.

Secretari general de la
Federació d’Administracions
Públiques de la Intersindical-CSC
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