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EL MOVIMENT 15M: NO SOM
MERCADERIA EN MANS DE
POLÍTICS I BANQUERS.
Des del passat 15 de maig es van convocar
manifestacions a les principals ciutats espanyoles, sota el lema “No som mercaderia
en mans de polítics i banquers”. El moviment ha anat creixent i alhora s’ha fet fort
enfront dels intents de criminalització i de
repressió policial.
És un moviment plural i pacífic, unit per la
indignació i el malestar contra la banca i
la classe política, al qual hi donen suport
milions de persones, cansades de suportar
que les conseqüències de la crisi pesin només sobre els sectors populars.
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Per primera vegada en la seva vida,
desenes de milers de persones, especialment joves, participen en una protesta política i han pres consciència de
la injustícia del sistema, reclamant que
la política i l’economia han d’estar al servei de les persones i no al contrari. Aquest
moviment segueix comptant amb el recolzament de la majoria de la població, com
ho ha demostrat la gran participació en les
manifestacions del 15 d’octubre que, a més
a més, ha suposat la internacionalització de
les protestes.
És un moviment autoorganitzat i assembleari, que
no se sent representat per
partits ni sindicats. Malgrat
això, i el rebuig aparent, des
de la IAC hem tingut clara
la nostra postura de suport
des de l’inici, respectant la
seva autonomia i independència, perquè creiem que
aquest moviment pot representar la gran mobilització social, que des de fa tres
anys intentem aconseguir.
Per això, hem animat la
nostra militància i afiliació a
que, de manera individual,

participin activament en les assemblees i en
totes les accions que es convoquin.
Pensem, a més, que és una molt bona manera d’aconseguir que moltes persones coneguin l’existència d’una esquerra sindical
que manté una línia de confrontació contra
les retallades dels drets laborals i socials.
Un sindicalisme que no assumeix aquestes
retallades com a inevitables i que no vol acceptar cap derrota sense lluitar.
És evident que els treballadors i les treballadores estem participant activament en el
moviment dels indignats, però ens queda un
repte a totes i tots: aconseguir que la mobilització al carrer entri també als centres de
treball. En aquest sentit, des de CATACIAC fem una crida per organitzar assemblees de treballadors/es indignats/
ades a tots els centres de treball per, en
coordinació amb la resta del moviment,
enfortir i ampliar la lluita contra les retallades, els acomiadaments i les privatitzacions,
per obligar els nostres governs a canviar les
polítiques de suport a la banca i als especuladors, com a responsables reals de la crisi,
i a recuperar els nostres drets laborals i socials.

P O L I T I C A  D E   P E R S O N A L

L’hora de la veritat s’acosta

Preparem la lluita contra la nova política
de personal
Un statu quo amb els dies comptats
La, diguem, relació entre els sindicats i l’Administració de la Generalitat, ha estat presidida, des de sempre i amb qualsevol govern,
per la imposició del dret d’autoorganització sobre els drets del personal reconeguts a les lleis.
Bàsicament, en les relacionades amb els àmbits de la provisió de càrrecs, llocs singulars, modificacions de les RLT per concedir dedicacions exclusives, canvis de nivell i de complement
específic aprofitant canvis estructurals en els departaments, la pròpia incapacitat de Funció
pública davant dels departaments i en el nomenament de personal interí, s’ha demostrat
que qualsevol llei, norma o acord és paper mullat. La vella idea que els dirigents i responsables han de poder escollir tot el seu equip ha estat per sobre del principi d’igualtat, mèrit
i capacitat. Per
no parlar del desenvolupament d’un sistema de promoció.
A canvi, es deixava la porta oberta a que els sindicats
tinguéssim alguna cosa a dir i fer en qüestions
de salut laboral, d’acció social, de repartiment de fons addicionals, de
normativa d’horaris i festes, de
concursos de trasllats, de posar traves a l’arbitrarietat en les
avaluacions i de tractament de
qüestions personals concretes o
collectives molt específiques i altres petites (o grans) qüestions.

No es tracta ara de valorar els resultats d’aquesta
relació, sinó d’esbrinar la seva naturalesa i
veure les conseqüències del seu trencament que, ara, està a punt de
produir-se.
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La impossibilitat d’articular una
resposta eficaç davant els subtils
—i oberts— incompliments, no ja dels acords, sinó fins i tot de les
lleis i els reglaments en matèria de personal, estan en la base d’aquest peculiar statu quo. Per aquesta i altres múltiples raons, per tothom, pels sindicats,
per l’Administració i pel propi personal de l’Administració, s’havia establert,
tàcitament, el següent principi: “mentre no es qüestioni l’estabilitat en
l’ocupació pública, comprenent a les persones en precari (quant a
col·lectiu), l’Administració té mans lliures per fer la política de personal que vulgui, incloses les retallades de
sou”.

P O L I T I C A  D E   P E R S O N A L
Els problemes derivats de l’anomenada crisis estan afectant aquest desafortunat
statu quo. A les conegudes retallades d’ocupació en les empreses públiques està programat
l’acomiadament del personal auxiliar administratiu interí, que serà desplaçat per les persones que han guanyat l’oposició (fins ara, d’acord amb l’esmentat statu quo, es recol·locava
el 99% de les persones desplaçades). D’altra banda, s’està procedint a un degoteig
d’acomiadaments per incorporació d’excedents i amortització de places que públicament s’ha quantificat en més de 500 persones al llarg de 2011. Però, ull, això és,
únicament, el començament.
Qüestions com la tecnificació, el redimensionament
de plantilles, la “cerca” de la idoneïtat, les anàlisis
d’ineficiències, etc. són l’argot mitjançant el qual s’està
articulant el compliment de les premisses neoliberals
d’aprimament de l’Administració: privatitzacions, externalitzacions i, en darrera instància, transferència a la llei
de l’oferta i la demanda (el que pugui, sí, i el que no, es
queda sense) molts dels serveis públics que, fins ara,
estaven fora de la lògica del mercat.
Això, evidentment, escombra de cop l’statu-quo establert, ja que implica una reestructuració de la funció pública que pot representar-ne l’expulsió de moltes persones. Els instruments principals amb què compten
per aconseguir això sense massa problemes s’anomenen por i resignació. I la idea
d’inevitabilitat.

Contra la inevitabilitat, lluita unitària
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Per tant, ja no es tracta de denunciar l’arbitrarietat en la gestió de personal, ni de participar
en qüestions socials, ni de lluitar per un o altre complement per a algun cos específic —que
també—, enmig d’una relativa despreocupació dels companys i companyes no directament
afectats, sinó de tenir clar que si volem estabilitat en l’ocupació pública estem tots
cridats a la lluita. Què ningú pensi que està per sobre d’aquesta problemàtica. I no
solament com a personal de l’Administració, ja que és obvi que, com a ciutadans,
també estem cridats a defensar els serveis públics. Hi ha una qüestió que tothom
es trobarà de front davant les mesures que s’esdevenen: adoptar la resignació o
abraçar la lluita?
CATAC – IAC no té receptes màgiques per torçar la nova gestió de personal. La nostra fórmula
és la mateixa que per qualsevol del temes: assemblees, participació i propostes unitàries. La
delegació ocorreguda en la gran majoria de les qüestions no servirà d’ara en endavant. Estem
convençuts que aquesta línia de treball és l’única que pot evitar que ens convertim en subjectes passius del nostre propi desastre.
Si ens resignem, ho tenim tot perdut i haurà guanyat la teoria de la inevitabilitat; si
lluitem, ja posseïm la raó i la dignitat.
Caldrà demostrar que estem a l’alçada de les circumstàncies. I nosaltres els primers. Entre
tots i totes, en assemblees —i en la xarxa— aixequem propostes de manteniment dels serveis
públics i, per tant, dels nostres llocs de treball i, simultàniament, ens adonarem què, veritablement, els que tenen por són ells.
CATAC – IAC ha estat sempre en contra d’aquest statu quo. Hem considerat que, en el passat, en qualsevol circumstància, estava garantida la
preservació del personal en precari i, per tant, podíem actuar sobre la resta de la gestió de personal feta per l’Administració. Si no hem aconseguit
més no ha estat per respectar l’acord tàcit sinó per raons sindicals, principalment la de no resoldre adequadament el problema de crear i mantenir
consciència de classe.
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CREDIT HORARI HORES SINDICALS

ACLARIM CONCEPTES:
CRÈDIT HORARI = HORES SINDICALS + DELEGATS I
DELEGADES = CRÈDIT SINDICAL
per als i les delegades que treballen en
els departaments i organismes autònoms de la Generalitat Els conceptes
corresponen a representació a les juntes de personal, comitès d’empresa,
comitès intercentres, salut laboral i
seccions sindicals i, tal com hem explicat més a munt, es calcula a partir
dels resultats de les eleccions sindicals. Per un altra costat, les seccions
sindicals de CATAC-IAC a les empreses
públiques i a l’administració local gestionen les hores sindicals a què tenen
dret.
Fora bo començar pel principi i anar a beure del

Com que nosaltres creiem que aquest

significat de la paraula “crèdit”, plena de signifi-

tema ha de ser transparent per a tothom, ja

cats variats i prendre’n aquells que resultin més

vam demanar en la mesa del nostre sector

aclaridors. Així ho fem i hi trobem els conceptes

que es fessin públiques les borses d’hores

confiança, solvència, suma de valors...

de tots els sindicats. Tant l’administració,
com les altres organitzacions presents a la

Avancem un petit pas. El conjunt d’hores sindi-

mesa, no van recollir la nostra proposta.

cals de què disposem neix de la representació

La qüestió és més fàcil del que sembla:

obtinguda en les eleccions sindicals, comitès
d’empresa i juntes de personal (el primer és

A la borsa d’hores de la Generalitat de Cata-

l’òrgan de representació del personal laboral i el

lunya, CATAC disposa de 6.200 hores sindicals,

segon del personal funcionari), amb la finalitat

que distribuim entre uns 200 delegats i dele-

de fer possible l’acció sindical que realitzaran

gades per tot Catalunya, amb un total de 23

les persones escollides com a delegats i dele-

llicències a temps complet.

gades sindicals i de personal.
Ens sembla que hem mostrat amb prou senzillesa com es genera el crèdit horari i de la

saltres a CATAC-IAC, entre crèdit horari i crèdit

mateixa manera voldríem explicar com el ges-

sindical. El primer és el total d’hores disponibles

tionem. El Pacte de drets sindicals de la Gene-

i el segon, com tothom a hores d’ara ja haurà

ralitat dóna les claus en el nostre cas i des de la

suposat, el trobem en la feina dels delegats i

borsa que recull el crèdit total d’hores el distri-

delegades que exerceixen el dret a l’acció sin-

buïm entre els delegats i delegades, en funció

dical a través de les seccions sindicals de cada

de les necessitats de la feina que desenvolupa

empresa, organisme i/o departament en el cas

cada secció sindical. En definitiva, es tracta de

de la Generalitat, i que són imprescindibles per

fer possible l’acció sindical durant l’horari labo-

arribar a tancar el cercle del crèdit sindical.

ral en els centres de treball: distribució de fulls
informatius, recollida i atenció de consultes,

A CATAC-IAC la part més important de les hores

assemblees i assistència a les reunions convo-

sindicals que gestionem estan recollides en una

cades per l’empresa, a les dels òrgans de repre-

borsa d’hores que cada mes actualitza la DG de

sentació i a també la resta de convocatòries del

la Funció Pública, i inclou les hores disponibles

sindicat, que inclouen les mobilitzacions.
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Caldrà distingir sempre, tal i com ho fem no-

CREDIT HORARI HORES SINDICALS. FISCALITAT PER A RICS

FISCA

En aquest article (el pri
ma tributari i la forma c
minoria en perjudici de
1.
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Un punt important a tenir en compte
són les i els delegats amb llicència (mal
anomenats alliberats sindicals) que són
les persones que destinen tota la jornada laboral a la tasca sindical. Si bé
és veritat que no fan la tasca en el seu
lloc de treball, en canvi són persones
que estan estretament lligades a l’acció
sindical i que moltes vegades arriben
allà on no ho pot fer el delegat o la delegada que només disposa d’un petit
nombre d’hores. És la gent encarregada de l’elaboració de material informatiu, d’estudi de situacions de conflicte
que afecten treballadors i treballadores
del nostre sector (tant a nivell individual com col·lectiu), assessoria jurídica, manteniment del web, coordinació
en els territoris, estratègies de l’acció
sindical, i totes les feines necessàries
per al funcionament del sindicat, com
les derivades de la responsabilitat de
les secretaries d’acció sindical, formació, salut laboral, administració, premsa i organització.
No cal dir que en moltes ocasions el
crèdit horari total, que a vegades pot
semblar generós, no és suficient per
oferir una bona i acurada tasca sindical, i podem afirmar que els delegats
i les delegades de CATAC-IAC molts
cops no ens sentim ni compensats ni
satisfets amb la nostra feina. Dit això,
també és veritat que aquesta sensació
es capgira sovint quan sentim a prop el
col·lectiu de companys i companyes a
qui representem, perquè la nostra feina es nodreix sempre dels neguits i les
incerteses de tots i totes, si bé també
de l’energia i el suport que ens empeny
a seguir endavant en la defensa dels
drets. Aleshores, i només aleshores, es
fa present l’altre crèdit sindical, aquell
que neix de la confiança, de la solvència, dels valors i del respecte.

L’Impost de Patrimoni

Ha estat restablert l’Impost de Patrimoni. La finalitat, segons el
govern anomenat socialista, que és qui el va suprimir, recordemho, es reforzar la estabilidad presupuestaria repartiendo la contribución a este objetivo de forma más solidaria y equitativa.
Tanmateix, la cosa no està tan clara, o diguem-ho d’altra manera, la cosa està molt clara. Massa clara: es tracta d’una mesura
electoralista per tal d’aconseguir que algun beneit canviï el sentit
del seu vot i encara tingui nassos per anar a votar al partit que
ara governa.
Per començar, la figura de què ara parlem només de forma simbòlica mereix el nom d’impost, atès el seu baix potencial recaptatori. La seva funció principal, més que no pas la de recaptar,
era la d’establir un cens de béns encaminada a la posterior gestió
de l’Impost sobre Successions. Permetia saber els béns de cada
persona de cara a que, quan els seus hereus declaressin la successió, no “oblidessin” declarar res que com a mínim constés a la
declaració de l’Impost de Patrimoni del finat.
La mesura és només temporal, no fos cas que els rics haguessin
de pagar sempre. Motiu pel qual està previst que duri dos anys,
2011 i 2012. Per contra, la imposició sobre les nòmines és vitalícia.
L’Impost de Patrimoni que ara s’ha aprovat, però, no és el mateix que el que hi havia fins al 2007. Ara, els beneficis fiscals són
superiors i si en el darrer exercici de vigència es varen recaptar
a tot l’Estat 2.100 milions d’euros, amb la nova norma es preveu
una recaptació de 1.080 milions d’euros. És a dir, la meitat.
A més, el nombre de contribuents a què afectarà serà sensiblement inferior, no fos cas que en sortissin perjudicats els principals
beneficiaris de les polítiques “socialistes” dels darrers anys. Així,
si en l’exercici 2007 el nombre de contribuents fou de 981.000,
amb el nou impost baixarà a 160.000.
Per fer-nos una idea de l’escassa entitat d’aquest impost només cal comparar-lo amb d’altres. Durant el mateix any 2007,
les quantitats recaptades per altres impostos foren les següents
(milions d’euros):
IRPF: 72.000; SOCIETATS: 44.000; IVA: 55.000; Patrimoni:
2.100.
Per fer-nos una idea encara més clara del poc que significa
l’Impost de Patrimoni, afegirem que només allò recaptat a Catalunya l’any 2007 en concepte de l’Impost de Transmissions Patrimonials fou de 3.200 milions d’euros, quan, com hem dit, per
l’Impost de Patrimoni a tot l’Estat es va recaptar, el mateix any,
2.100 milions d’euros.
Cal tenir en compte també que cada CCAA podrà aplicar els beneficis fiscals que cregui convenients. Tenint en compte que, per

F I S C A L I T A T  P E R  A  R I C S

ALITAT PER A RICS (I)

imer de dos) iniciem una repassada sobre l’actual sistecom, tant pel contingut com per l’aplicació, beneficia una
e la
exemple a Catalunya, la Generalitat ha eximit de pagar l’Impost sobre Successions als més rics, deixant
d’ingressar, voluntàriament i en una situació com
l’actual, la major part d’una recaptació que l’any 2009
ascendia a més de 900 milions d’euros. En coherència, ben segur que s’ho manegaran per introduir en
l’Impost de Patrimoni noves bonificacions que reduiran
encara més l’exigu import d’allò recaptat.
En definitiva doncs, la reintroducció de l’Impost
de Patrimoni, tal com s’ha fet, és un nou insult a
la intel·ligència dels treballadors, una operació de
maquillatge polític dissenyada per a que les properes
eleccions siguin el menys catastròfiques possibles per
als que en tant poc temps s’han carregat els drets socials que han costat un segle d’assolir.

2.

L’Impost de la Renda

En relació a l’IRPF, la política regressiva ha estat constant, el tipus marginal màxim, el que paguen els més
rics, ha passat del 56% l’any 1998 a un 46% actual
(49% a Catalunya).
Per fer-nos una idea, els tipus marginals màxims
d’altres països són els següents:
Dinamarca 59%, Suècia 56%, Bèlgica 53,7%, P.
Baixos 52%, Finlàndia 50,1%, Àustria 50% i Alemanya 47,5%.
D’altra banda, tant les rendes del capital com els
guanys patrimonials tributen a un tipus fix no justificat,
quan per a les rendes del treball s’estableix un tipus
variable i progressiu, la qual cosa trenca la progressivitat de l’Impost. En definitiva les rendes obtingudes
pels grans rendistes del capital, tributen a tipus
impositius molt més baixos que bona part de les
rendes del treball per igual quantitat de renda.
Actualment, aquest tipus fix és del 21%.

Impost de Societats

El tipus general de l’Impost de Societats ha baixat del
35% al 32,5% el 2007, i al 30% des del 2008.
Aquests tipus, tanmateix, poc tenen a veure amb la
realitat ja que, de fet, segons reconeix la pròpia AEAT a
la Memòria anual 2009, els tipus efectius són inferiors
al 20%. Per a empreses que ingressen més d’un milió
d’euros, el tipus efectiu és del 16,9% (arribats aquí, es
recomana als lectors una mirada a les retencions aplicades en nòmina i al tipus impositiu pagat a la darrera
declaració de la renda).
D’altra banda, l’existència de les Societats d’Inversió
en Capital Variable, anomenades SICAV’s, permet que

Isak Andic, el personatge president de Mango, que a l’octubre de l’any passat va dir que “els
nous funcionaris haurien de poder ser acomiadats”,
a començaments de 2011 tenia gairebé 600 milions
d’euros en SICAV’s. Demanar el lliure acomiadament de persones, la majoria de les quals amb
prou feines son mileuristes, per part de qui està
pagant un 1% d’impostos per part de les seves
rendes, és, veritablement, apologia del terrorisme, i
aquest senyor com a tal hauria de ser tractat.
Tot això sense comptar amb les importants borses
de frau fiscal, que el sindicat de tècnics del Ministeri
d’Hisenda quantifica en 59.515 milions d’euros (dels
quals el 71,8% correspon a grans fortunes, grans
corporacions empresarials i grans empreses).
I parlant de frau, recordem aquí l’anterior president
de la CEOE, Díaz Ferran, un altre amic dels treballadors públics, un personatge que va haver d’abandonar
el càrrec per estar processat per un delicte d’evasió
fiscal de 99 milions d’euros, que assegurava que Sobran funcionarios en España . I és que, amb menys
funcionaris, probablement no l’haurien enxampat.
Aquest és el veritable interès que s’amaga darrera
darrere les declaracions d’aquesta mena de potuleia.
Però la cosa no ha canviat amb la nova direcció a la
CEOE. L’inefable Joan Rosell, actual president, pide
acabar con los funcionarios “incumplidores” y con
quienes se apuntan al paro “porque sí”. El que cal
és acabar amb el “choriceo” de qui evadeix impostos
perquè sí, o no declara beneficis perquè sí, i ja hem
vist que la majoria d’aquests pertanyen al grup social
que representa el senyor Rosell. Grup que, durant
molts anys ha tingut com a model el seu anterior
president, el repetit Díaz Ferran.
No content encara, aquest senyor vol millorar més
l’Administració, probablement per facilitar un bon
augment de l’exigua xifra de frau fiscal, que deu considerar que es troba sota mínims, motiu pel qual llegim a la premsa: Rosell cree que en España sobran
150.000 funcionarios.
Malauradament, la situació admet difícil solució quan,
fins i tot els partits que pretenen fer-se passar per ser
d’esquerres, no tenen millors candidats a les eleccions que persones integrades, per exemple, en les
escoles de negocis encarregades de formar els cadells de la classe dirigent i empresarial responsable
de l’actual situació i símbol del capitalisme contemporani.
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3.

les rendes dels més rics no tributin per l’IRPF sinó
que ho facin per l’Impost de Societats, i tampoc al
tipus general de l’Impost de Societats, que hem dit
que és del 30%, sinó al tipus de l’1%. Aquestes societats suposen en conjunt un patrimoni de 26.200
milions d’euros que pràcticament no tributen. Una
estafa institucional en tota regla.

R E T A L L A D A     R M I

I si en comptes de la
RMI, fiscalitzem...
Si l’Administració vol reconvertir (millor, recuperar) la nostra tasca en controlar, en fiscalitzar, en inspeccionar, en
mirar si cada euro esta correctament utilitzat ―i deixar de
fer moltes feines inútils―, cap problema, però comencem,
―nosaltres també som selectius―, per exemple, per parlar del capítol de despeses de personal, per estudiar si són
necessàries totes les dedicacions exclusives.
Una de les iniciatives més sonades dels nostres dirigents polítics ―i, simultàniament,
dels nostres caps― ha estat destinar part
dels recursos burocràtics “de tota la vida” a
perseguir el presumpte frau en la percepció
de la RMI (Renda Mínima d’Inserció).
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El sentit general ha fet costat a la iniciativa de l’Administració: gairebé tothom està
d’acord en què una de les tasques que cal
fer des de l’Administració és vetllar perquè
els diners públics estiguin correctament
gastats. Qui s’hi pot oposar...?
El dubte comença quan
tots i totes que treballem a
l’Administració sabem que
aquestes decisions són selectives. Per no anar més
enllà respecte dels cabals
públics destinats a polítiques socials, per què no
es controlen les entitats que manegen milers d’euros públics en l’atenció a les
persones grans o amb disminució? Per
què no s’aboquen recursos per obligar a
complir la llei que estipula que a les
empreses hi ha d’haver un percentatge
mínim de persones amb discapacitat?
Per què no s’aixeca la catifa de les subven-

cions destinades a pagar costosos equips
gerencials de centenars de fundacions
i d’associacions que fan tasques duplicades i guanyen ―a costa del pressupost― més que qualsevol persona funcionària del seu nivell? Etc.
Home pobre, home ric, d’entrada culpable, d’entrada innocent.
L’Administració ha demostrat amb aquesta
iniciativa el seu esbiaix ideològic: es fica amb
els milers de persones que amb prou feina
es poden defensar de la màquina
burocràtica.
I els fiquen tots
al mateix sac de
“presumptes” defraudadors, se’ls
tracta com a culpables i se’ls obliga a demostrar la
seva innocència:
l’Estat de dret a la
claveguera!
Sortosament, els companys i companyes
que estan atenent a les persones del PIRMI tenen clar amb qui treballen i els estan donant totes les possibles solucions
per arranjar el problema que els ha creat
l’Administració amb aquesta mesura indis-

R E T A L L A D A     R M I
criminada.
Per què el Departament d’Economia no
exerceix les seves competències i aplica
el mateix criteri a tots els dirigents de les
caixes catalanes intervingudes i els titlla de
“presumptes” estafadors fins que demostrin que la seva gestió no és la culpable de
portar-les a la fallida...? Ah, no, aquí si que,
d’entrada, són innocents.
Si l’Administració vol reconvertir (millor, recuperar) la nostra tasca en controlar, en fiscalitzar, en inspeccionar,
en mirar si cada euro esta correctament utilitzat ―i deixar de fer moltes

protesta al Parlament a finals d’agost

feines inútils―, cap problema, però
comencem, ―nosaltres també som selectius―, per exemple, per parlar del
capítol de despeses de personal, per
estudiar si són necessàries totes les
dedicacions exclusives.

Evidentment, tot això està connectat amb la
lluita que s’està produint entre la societat i els
seus dirigents polítics i econòmics. Aquests
per la crisi que han desfermat i aquells per
la seva incapacitat per solucionar-la a favor
de la majoria.
Sembla que,
per exemple,
si exigim que
es retallin cotxes oficials,
ells es vengen
turmentant
els més febles.
Hem de tenir
molta
cura,
doncs, en acceptar acríticament algunes iniciatives
de control de
la despesa que, en teoria, són correctes.
Hem de ser capaços d’inserir-la dins d’un
marc més general. En aquest sentit, aquesta mesura pot ser no rebutjable, però és indignant.

Altres iniciatives de control
de la despesa són possibles
Us encoratgem a participar en l’elaboració
de la nostra llista d’iniciatives de control de
la despesa que, de ben segur, no coincidirà
amb la que tenen previst els nostres polítics-caps, però serà ben rebuda per tota la
gent que aquests dies esta ―estem― sortint al carrer. Tothom té la paraula a la nostra adreça web. I si en comptes de la RMI,
fiscalitzem...
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Una mesura indigna dins d’un marc general
La seva selecció de control consistent en
començar per les persones en situació més
fràgil, forma part d’un discurs ofensiu, ja
que aprofita demagògicament els possibles
abusos d’algunes persones en el gaudiment de serveis públics -ja sigui en la sanitat, l’educació o en les prestacions socials;
pretén retallar-los mitjançant mesures privatitzadores, copagament o, directament i
simplement eliminadores, i cerca, de pas,
l’aquiescència de moltes persones que

estan d’acord en extirpar el mal ús dels
diners públics. D’aquesta manera, també endossa la culpabilitat a tots ―nosaltres― amb l’argument que “hem estirat més el braç que la màniga”. Com
ens volem enganyar! Si cal controlar la
despesa, creiem que cal començar aquesta
tasca fiscalitzadora per altres llocs. La RMI
no hagués estat la nostra prioritat i, evidentment, mai amb aquest mètode.

empreses públiques

QUÈ PASSA AMB LES EMPRESES PÚBLIQUES?
La massa salarial dels treballadors d’empreses públiques representa un percentatge aproximat del 5% del pressupost global de cadascuna. Quin estalvi pot representar acomiadar a X treballadors?
és insignificant, no està justificat.
Des del 2008 hem entrat en una profunda crisi
a nivell global, i ara per ara no veiem quan
finalitzarà. Pel que sembla, l’any 2012 serà pitjor que el 2011. El Govern de la Generalitat
ja ha anunciat que les retallades continuaran
i, per tal de justificar-se més en les seves accions, ha volgut trobar més arguments, com
és que el dèficit del 3,8 %, que havien dit inicialment, ara sembla que ha passat a un 4,2
%, perquè dins d’un calaix han trobat un 0,4
% per afegir-hi.
Des de l’inici de la nova legislatura de
CiU, les empreses públiques estan en el
seu punt de mira, amb un clar objectiu:
demonitzar-les, desprestigiar-les i en
conseqüència buscar tots els arguments

possibles per desfer-se’n. Que lluny que
queden aquells anys, en què un govern del
mateix color polític que l’actual, va crear i
crear empreses públiques a dojo!
Quin era l’objectiu de la creació de totes
aquestes empreses públiques? doncs, principalment estalviar-se la intervenció de les despeses que s’havien de realitzar prèviament a
l’actuació, és a dir, poder gastar-se diners
sense cap control previ d’Economia i Finances. També ha servit per tapar el veritable deute de la Generalitat, ja que el dèficit
d’algunes d’aquestes empreses no comptem en el deute global de la Generalitat,
és a dir, tenen un deute camuflat.

L’ACA
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Tots els partits polítics, sense distinció,
han col·laborat a fer la pilota cada cop
més grossa, tots han contribuït a la gestió de les diferents empreses públiques,
en alguns casos amb bona gestió i en
d’altres realitzant una gestió irresponsable.
Com exemple de la demonització de les empreses públiques podem posar a l’ACA, governada inicialment per CiU, posteriorment
pel TRIPARTIT i ara actualment per CiU.
Quantes vegades hem sentit al Conseller de
Territori i Sostenibilitat dir que l’ACA té un
endeutament enorme i acusar directament
d’una mala gestió d’aquesta empresa pública a l’anterior Govern? Cal recordar-li al
Conseller que l’ACA va néixer amb el Govern
de CiU, amb un deute inicial de 570 milions
d’euros i que, quan van marxar, el deute

aproximat era de 750 milions d’euros? També és cert que el TRIPARTIT ha col·laborat
a fer el forat més gros i ara ens trobem
amb un deute aproximat de 1.500 milions
d’euros.
Tot ha estat per una mala gestió? es clar
que no. S’han realitzat moltes actuacions
(depuradores de sanejament, obres hidràuliques, etc.) que ens han vingut determinades per la Directiva Marc de l’Aigua. Podem
considerar que són obres públiques al servei del ciutadà? Sí, es clar que sí. Com és
que no tenen el mateix tractament que les
Carreteres que van a càrrec del pressupost
de la Generalitat? L’únic ingrés de l’ACA és
l’impost del cànon de l’aigua, el qual ha estat insuficient des del seu inici, punt que ha
estat reconegut per part de tots els colors
polítics que han governat Catalunya, però
que mai han adoptat mesures.

empreses públiques

ACOMIADAMENTS
a començar l’INCASOL (22 acomiadaments)
Cartogràfic (12 acomiadaments), ADIGSA
(19 acomiadaments), Meteorològic (3 acomiadaments), GISA (12 acomiadaments)
etc. En aquesta fase inicial d’acomiadaments
hem tingut tractes diferents, uns s’han acomiadat objectivament amb 20 dies per any
treballat i d’altres amb 45 dies per any.
I ara venen els plats forts, GISA ha
estat la primera empresa pública
a presentar un ERO per a 70
treballadors, que després
d’un pacte amb el
Comitè, ha quedat reduït a 45
treballadors
amb 20 dies per
any treballat, el
mínim que marca la llei. Trobem un
greuge important: els
primers 12 acomiadats
per GISA, abans de l’ERO,
han tingut un tracte diferent
sent acomiadats i cobrant 45
dies per any treballat. I nosaltres ens preguntem.. perquè
aquesta diferència?

Cal recordar les paraules de l’actual Conseller de Territori: “si l’ACA fos una empresa
privada s’haurien de demanar responsabilitats als gestors”. La veritat és que és una

Podríem parlar també de totes les
empreses
subcontractades
per fer tasques pròpies de
les empreses públiques, amb
un clar objectiu, afavorir els
amics dels que han governat en cada moment. Totes aquestes
tasques externalitzades
han representat un augment
enorme de les despeses i han
contribuït a omplir les butxaques d’uns quants. Al mateix
temps han creat greuges,
ja que els treballadors
subcontractats
han
fet les mateixes tasques que els treballadors propis
de les empreses
públiques amb
unes condicions   laborals inferiors.
La massa salarial dels treballadors
d’empreses
públiques
representa un percentatge
aproximat del 5% del pressupost
global de cadascuna. Quin estalvi pot
representar acomiadar a X treballadors? és
insignificant, no està justificat. Però, com
sempre, paguem els plats trencats els mateixos, els treballadors.
Hem de dir prou i mobilitzar-nos abans
que ens toqui a nosaltres personalment. Hem d’apel·lar a aquella paraula que
la nostra societat ha aparcat: la solidaritat. Ens hem de moure ja que el que passa
dins la nostra societat és cosa de tots i totes, i no hem de permetre que ens enganyin
ni ens manipulin, hem de ser presents en
totes les mobilitzacions.
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Per què han de ser els treballadors
d’aquestes empreses els que paguin
la mala gestió? Per què no es demanen
responsabilitats als gestors que no han fet
bé la seva feina?. Aquí caldria puntualitzar
que depèn de com es demanin les responsabilitats, més val no demanar-les, ja que
l’actual President de GISA i executor
del primer ERO en empreses públiques, va ser el primer Gerent de l’ACA;
l’actual Secretari General de Justícia
va ser el segon Gerent de l’ACA i el Director de Serveis de Justícia ha estat el
tercer Gerent de l’ACA.

manera ben curiosa de demanar responsabilitats.

A D M I N I S T R A C I Ó  L O C A L

“Que un ajuntament deixi de pagar les
nòmines serà la tònica habitual”
Declaracions com aquesta, del president de la Federació de Municipis de Catalunya, el socialista Manel Bustos, fan que al personal
al servei de les administracions locals no els hi càpiga el cos dins
la camisa.
A partir d’una davallada en les fonts
d’ingressos estatals, autonòmics i municipals, la major part dels ajuntaments
es troben asfixiats econòmicament i amb
l’obligació d’afrontar deutes milionaris, deguts, principalment, a una mala gestió per
part dels governs municipals.
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Enfront de la caiguda dels ingressos i per
evitar el col·lapse, els ajuntaments, es veuran obligats a reduir els serveis que presten a la població, la qual cosa comportarà
retallades en matèria de personal, tal com
ja s’ha fet en determinades empreses públiques i departaments de la Generalitat.
“Quan les barbes del teu veí vegis cremar...”.
Davant d’aquesta possibilitat tan real, el
conseqüent seria tancar files i començar
des d’ara a lluitar per la defensa del sector
públic i del llocs de treball. Contràriament
a això, una gran part dels treballadors
i treballadores de les administracions
locals espera espantada, com un xai a
l’escorxador, que li arribi la notificació
de la no renovació del seu contracte o
l’aparició immediata d’un decret legislatiu que obligui a l’acomiadament de
tot el personal interí.
El col·lectiu de treballadors de l’administració
local s’ha caracteritzat, salvant honroses excepcions, per ser un col·lectiu acomodat i
escassament reivindicatiu, poc solidari i més
aviat individualista. Tot i que aquest perfil té
grans similituds amb el dels treballadors de
l’administració d’una forma generalitzada,
en el cas dels ajuntaments això s’accentua,
al tractar-se d’administracions molt més petites on el contacte amb els estaments po-

lítics és més proper i on la recerca de favors i privilegis és més evident que en altres
administracions. El paternalisme i la

vinculació política són un paisatge habitual als ajuntaments.
Aquests elements configuren un
perfil de treballador molt més
submís i individualista, amb un sentiment de treballador envejable, donat el
caràcter especialment estable del seu lloc
de treball.

Tot aquest castell de somnis i aquesta
creença de ser un treballador privilegiat s’ha
derruït i ha donat pas a l’aparició d’una por
irrefrenable a perdre el lloc de treball. I el
pitjor encara està per arribar, pensa la gran
majoria.
De cop i volta, els treballadors de
l’administració en general ens hem vist assenyalats i maltractats per part de l’opinió
pública. Hem passat de ser els grans ignorats en època de vaques grasses a ser part
del problema en època de crisi. Però el pitjor
de tot és que s’estan interioritzant i assumint com reals gran part de les falsedats
que s’escriuen al voltant dels funcionaris públics i dels treballadors de l’administració en
general. Hem passat de l’oblit a estar en el
mateix sac que banquers sense escrúpols,
polítics corruptes i especuladors de tota
mena.
L’opinió pública ha parlat i la societat en el
seu conjunt ho ha acceptat. El rentat de
cervell a la població amb la repetició de
certs mites és tan intens que la ciutadania els assimila com a veritats irrefutables. És a dir, l’administració pública

A D M I N I S T R A C I Ó  L O C A L
està plena “d’enxufats”;
tothom hi ha entrat a
dit, sense control de cap
mena; tenim uns sous
desorbitats i el cost salarial dels empleats públics
es insostenible (normalment es posa l’exemple
de la dona del Sr. Montilla); tots ens hem convertit de la nit al dia en
familiar, amic o correligionari d’algun polític; gairebé tots tenim
la condició d’assessor...
I les veus més radicals
demanen aprimar immediatament les administracions, demanen sense
embuts l’acomiadament
de 600.000 empleats públics.
Ara tan sols queda que
pugi al poder qui estigui
disposat a fer-ho, perquè
legitimats ja ho estan tots (l’FMI, el Banc
Mundial, la Reserva Federal, el Banc Central
Europeu, la Comissió Europea...). I tothom

la crisi no
ha sorgit per les irresponsables operacions financeres, l’ineficaç control
de les institucions, l’especulació sense mesura, l’elevat endeutament dels
estats, empreses i particulars... No,

coincideix en què el problema de

per reconduir l’economia i tornar la felicitat
als ciutadans...

I, quan hom llegeix això, se li posa cara de
tonto, de no entendre quina pel·lícula és
aquesta. Perquè, de cop i volta, et veus
elevat a la categoria d’un Botín, d’una
Koplowitz, d’un Leman Brothers, d’un
Golmand Sachs, d’un Standard&Poors...
El personal funcionari som, de la nit al dia,

El que no podem fer és assistir impassibles a aquest acarnissament, sense plantar cara a tots aquells que degraden la figura de l’empleat públic. Cal més que mai
fer divulgació i donar a conèixer quina
és la realitat del nostre sector, qui són
aquells que sí gaudeixen de privilegis i
formen part de l’exèrcit d’assessors ben
pagats, i demanar les depuracions que corresponguin.
Cal, ara més que mai, la unió i la lluita conjunta de tots aquells que defensem una administració pública neta i transparent, perquè així va estar la forma en què hi vam
ingressar en la majoria dels casos, i no podem deixar per més temps que el servei
públic perdi valor i credibilitat davant
dels ciutadans. Per sort, sindicats com la
IAC ja fa temps que treballen amb fermesa
en aquesta línia.
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el problema, i per tant la solució, està en l’elevat nombre de
funcionaris privilegiats que cobra per no fer res i que cal acomiadar

grans figures econòmiques, ens hem carregat l’economia mundial sense ni saber-ho,
som “l’hòstia” i estem a punt de quedar-nos
sense feina com a premi.

administració

professionalitat, riscos, mobilitat

VOLEM TORNAR A SER:
EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS
Des dels anys 80 la figura de
l’educador social ha estat valorada tant professionalment
com socialment. L’any 1991
es va reconèixer l’Educació
Social com a diplomatura oficial. De tots és sabut
que l’educador social pot
desenvolupar la seva tasca
socioeducativa en multitud
d’àmbits, com per exemple
en el col·lectiu de gent gran,
educació de persones adultes, l’animació sociocultural,
etc. CATAC-IAC, en aquest
article, es vol centrar en la
figura de l’educador social
que desenvolupa la seva intervenció educativa en els
centres de justícia juvenil.
centres de justícia juvenil. Ja fa molts anys que el
col·lectiu d’educadors socials

que treballem en aquest tipus de centres ens queixem
dels pocs recursos que es
destinen a la nostra feina i
proposem alternatives de
millora que, la majoria de
vegades, no són escoltades
per qui les rep. Tot i així hem
anat duent a terme la nostra feina de la millor manera
possible, sempre pensant en
les persones a qui enfoquem
la nostra intervenció educativa. Últimament, però, els
centres de justícia juvenil, i concretament el C.E
Montilivi, gràcies a una
gestió i direcció discutibles, han menystingut,
desvirtuat i infravalorat
la figura de l’educador social. Els educadors/es que ja
fa anys que hi treballen han
perdut la motivació i els més

nous van plegant l’un darrere l’altre. Els nous edu-

cadors/es comencen a
treballar sense la formació i el suport necessaris per treballar en un
centre d’aquestes característiques, cosa que
provoca que pateixin
agressions, insults o
vexacions, en molts casos

sense la resposta necessària.

Des de CATAC-IAC reivindiquem que la figura de
l’educador social en l’àmbit
de la justícia juvenil torni
a ser respectada i valorada
tal com es mereix, ni més ni
menys. Aquest és el nostre
repte en la tasca sindical que
fem!!!
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  A LA FEINA CAP RISC!!!
El passat 2 de setembre
es va produir un incident
amb un usuari a l’oficina
d’atenció al ciutadà de Girona, mentre realitzava
una consulta del cobrament del PIRMI. Com que
la resposta que va obtenir
de l’administració no va ser
la que l’usuari desitjava,
aquest va treure un

cúter i va insultar i
amenaçar els treballadors de l’oficina.

Està clar que la crisi ens

afecta a tots i que es produeixen situacions personals de difícil solució en
una tràmit administratiu.
Tanmateix, l’administració
hauria de garantir la seguretat a tots els seus treballadors tal i com recull el
Decret Legislatiu 1/1997
d’1 d’octubre, en el seu article 92.a, quan es refereix
als drets del personal funcionari:
“Dret a ser assistits i
protegits per la Generalitat davant de qualsevol

amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació
I, en general, qualsevol
atemptat contra la seva
persona I els seus béns,
per raó de l’exercici de
ls seves funcions.”
CATAC-IAC Girona va proposar al responsable de
l’edifici uns canvis en els
elements de seguretat a
l’hora d’establir uns protocols que serien més
adients pel compliment de
la llei.

administració

professionalitat, riscos, mobilitat

MOBILITAT A LA SEU DE LA GENERALITAT A
GIRONA
Fa uns 4 anys, la Junta de Personal de
Funcionaris dels Serveis Territorials
de la Generalitat a Girona, a iniciativa
de CATAC-IAC, va fer una enquesta a
tots els treballadors i treballadores
de la Generalitat que anirien a treballar a la nova seu per saber d’on
venien i amb quin mitjà venien a treballar, per veure si hi havia la possibilitat
de muntar algun tipus de transport públic.
Ara fa un any es van reiniciar les reunions
amb la Gerència de l’edifici i l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat a l’Àrea de
Girona), per procedir a la seva posada en
marxa.
De moment ens han presentat enquestes,
que per cert no van comptar amb gaire

col·laboració
dels treballadors (només va
respondre la meitat), per saber
si seria possible venir a treballar en transport públic (en especial per als pobles de
les rodalies de Girona).
Respecte a aquest tema, us continuarem
informant, doncs en pocs dies mantindrem noves reunions amb la Gerència i l’ATM, i us demanem la vostra
col·laboració, ja que pot beneficiar tothom.

PERSONAL PAS DELS CENTRES EDUCATIUS
SATURATS DE FEINA
Segons explica el Departament
d’Ensenyament a la seva pàgina web:

D’altra banda, i malgrat aquest increment de
l’alumnat, el personal PAS dels centres veu com
la seva plantilla sí que s’ha vist reduïda degut a
les noves mesures d’austeritat del govern. Així, per
exemple, trobem centres on el nombre de PAS ha
passat de 4 a 2 persones, això sí amb menys sou
i un nombre superior d’alumnat per atendre i
gestionar.
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“Davant les circumstàncies especials, el
Departament ha garantit el manteniment
de la mateixa plantilla docent per fer front
a l’increment de l’alumnat.”

MOVIMENTS

SOCIALS

VACANCES PER LA PAU 2011
continua el compromís de la catac amb la infància palestina.
Per quart any consecutiu, la Intersindical Alternativa de Catalunya
(IAC) ha organitzat aquest projecte adreçat a infants dels camps
de refugiats a Palestina.
Per quart any consecutiu, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha organitzat
aquest projecte adreçat a infants dels camps
de refugiats a Palestina. El grup destinari
directe havia de ser, inicialment, d’11 nens
i nenes dels camps de Cisjordània i Gaza
d´edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
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La complexitat i inseguretat de la situació a
Palestina s´ha patit també en el decurs del
projecte d’aquest any. Malgrat l´esforç de
planificació fet a Palestina i a Catalunya per
aconseguir que aquest cop vinguessin nens i
nenes, tant de Cisjordània com de Gaza, no
va sortir com volíem i el govern de Hamas
no va permetre la sortida dels infants de
la Franja; només van arribar a Barcelona 6 nens i nenes de Cisjordània acompanyats per dos monitors. Es van allotjar
a l’alberg de la Fundació Esplai del Prat durant tres setmanes, del 8 al 28 de juliol
Mantenint la filosofia originària, el projecte
de Vacances per la Pau 2011 s´ha configurat
com un programa d’auxili humanitari adreçat
als sectors més desafavorits de la població
infantil palestina; com un projecte educatiu que parteix de la pedagogia de la no
violència i de l’educació en la interculturalitat, i com un projecte solidari amb
l’alliberament del poble palestí.
La CATAC i la resta d’organitzacions de la
IAC que hi han col·laborat hem mantingut
el compromís amb aquest programa i hem
acollit aquesta ambaixada infantil, amb la intenció d’oferir-los una estada de vacances
distesa com correspon a la seva edat i

moment evolutiu, amb activitats de caire cultural, lúdic, esportiu i pedagògic.
En tot moment, el grup ha estat acompanyat pels monitors palestins i, durant les activitats, també per un grup de persones, integrants de la IAC i d’altres organitzacions.
Sempre que ha estat possible, també hi
han participat altres nenes i nens catalans de diferents àmbits.
D’acord amb l’objectiu del programa, el grup
ha pogut conviure en pau durant la seva
estada i han pogut constatar que existeix
una altra realitat, diferent a la seva quotidiana dels camps de refugiats, on el terror
de l’amenaça constant és el dia a dia de sis
milions de palestins i palestines distribuïts a
Cisjordània, Gaza i als països àrabs circumdants.
Durant aquests dies, s’han visitat localitats
del territori català, espais culturals i de lleure, i a cada lloc s’ha produït un intercanvi
molt enriquidor entre la gent que hi ha participat. En aquest sentit, l’estada ha fet possible una millor sensibilització de la població
catalana vers la realitat palestina i el nostre
compromís ha traspassat el que seria senzillament una invitació de vacances.
Per aconseguir-ho ha calgut la participació de persones i entitats que han
ofert la seva col·laboració,   bé sigui
amb aportacions econòmiques, cessió
d’espais, activitats o acompanyament.
Això ha contribuït a fer d’aquesta estada una
experiència molt positiva tant pel grup de

MOVIMENTS
nens i nenes com per a tota la gent que hi
ha participat. També ha estat especialment
important la feina feta pels companys i companyes de les seccions sindicals de la CATAC

SOCIALS
i resta d’organitzacions integrants de la IAC,
que han preparat i acompanyat activitats en
les seves localitats o territoris.

moments

p
e
r

l
a

pau

MANIFEST.sindicalisme alternatiu, el nostre, el teu

No pagarem per la seva crisi! Lluitem!
En tots els països, govern i patronal duen a terme una successió de plans de retallades que
responen a les exigències de les institucions capitalistes mundials: Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i Banc Central Europeu, etc. La seva recepta és simple: fer pagar a la
població, explotar cada vegada més els treballadors i treballadores, i tot per mantenir el poder
i els beneficis d’una petita minoria (capitalistes, banquers, industrials,...).
Destrueixen els serveis públics i la protecció social, congelen els salaris i les pensions, augmenten la productivitat dels assalariats, augmenten impostos als treballadors i treballadores,
incrementen la precarietat en tots els sectors, ataquen la professionalització...

és una

guerra social que es porta a terme contra les i els treballadors, els i les aturades i les i els jubilats.

Per aconseguir els seus fins,
els governs i les patronals ataquen totes les conquestes democràtiques, que són llibertats i
drets sindicals que es van aconseguir en generacions passades, i modifiquen la legislació de
drets socials de cada país, amb la repressió dels opositors i el assenyalament de la població
més desafavorida i els immigrants.

En aquesta situació cal abocar tots els nostres esforços en
la lluita!
El deute generat pels nostres governs successius i l’endeutament privat ha servit per mantenir
el sistema capitalista, ocultant una distribució de la riquesa cada vegada més desigual a favor
dels capitalistes, banquers o industrials, per augmentar els beneficis dels seus accionistes.
S’ha d’anul·lar el deute públic del qual nosaltres no en som responsables. Aquesta crisi marca el fracàs de les polítiques neoliberals que han confiat el destí de la humanitat en
el mercat. Aquest sistema està en crisi i s’ha de qüestionar contraposant un sistema social
alternatiu.
Cal distribuir la riquesa produïda d’una manera diferent. Es imprescindible que es prenguin mesures de forma immediata, i
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zació:

s’hauran d’imposar amb la mobilit-

modificar totalment el sistema fiscal, augmentar els salaris, les pensions
i els subsidis, crear treball socialment útil i estable, etc. Però això s’ha de recolzar en
mesures de caràcter estructural: el desenvolupament dels serveis públics, la defensa del bé
comú, garantia de seguretat social per a tothom, les inversions en educació i cultura, la igualtat de drets entre homes i dones, etc.
El sistema capitalista pateix una greu crisi estructural. Hi ha una part del moviment sindical
que ha acceptat la concertació i l’essència del seu funcionament i objectius. En canvi, altres
sindicats de base lluiten per defensar els interessos dels treballadors i treballadores i per
construir una societat que no estigui basada en la dominació i l’explotació de la majoria de la
població. Aquest sindicalisme, el nostre, és internacionalista.
Aquests sindicats de base han construït una xarxa europea per dur a terme aquest projecte a
nivell supranacional. La crisi alimenta la xenofòbia i el racisme és un mitjà per dividir i reduir
els drets de tots els treballadors. Creem una nova solidaritat internacional!

MANIFEST.sindicalisme alternatiu, el nostre, el teu

Per salvar el seu sistema capitalista i els seus guanys, patrons i accionistes estan organitzats

El moviment sindical ha de superar les fronteres per
imposar un altre sistema que el que explota treballadors i treballadores, explota els recursos naturals i espolia els països pobres,
imposant la fam, la misèria i la precarietat, i atacant arreu les llibertats democràtiques i els drets fonamentals….

internacionalment.

Nosaltres construïm una xarxa sindical alternativa a Europa, oberta a totes les forces que
volen lluitar contra el capitalisme, per als interessos i les aspiracions dels treballadors i les
treballadores, l’alliberament de totes i tots, el bé comú i la transformació de la societat.
Són ells que han de pagar la seva crisi,
i nosaltres, lluitant, hem d’imposar-los les nostres reivindicacions socials.
XARXA EUROPEA DE SINDICATS
ALTERNATIUS I DE BASE

La XARXA EUROPEA DE SINDICATS ALTERNATIUS I DE BASE
donen suport a:
•
El dia internacional
de
protesta del 15
d'octubre
promogut pels “indignats”

•
Les manifestacions i vagues que s’estan
preparant en diferents
països
europeus.
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•
Les
protestes contra el
G-20

AFILIA’ T A CATAC-IAC
Fes clic al botó que hi ha a la pàgina principal del nostre web
http://www.catac.cat
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LLEIDA (25002) lleida@catac.cat
Av. Catalunya 2 Tel. i Fax 973 26 79 83
TARRAGONA(43005) tarragona@catac.cat
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