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UN FINANÇAMENT JUST
PER A UNA SOCIETAT COHESIONADA
Enguany celebrem l’Onze de Setembre
en un moment important per a la societat catalana dels propers anys. La confluència de la crisi econòmica amb el
procés de desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i les negociacions del nou model de finançament fan
que els propers mesos siguin una etapa
transcendent per al nostre país. Per a
CCOO de Catalunya aquests reptes han
de ser aprofitats com a oportunitats per
assolir una societat més cohesionada.
Catalunya pateix, com Espanya i altres
països, la confluència de tres impactes
econòmics de primer ordre: la davallada
immobiliària, la crisi financera internacional i la pujada dels preus del petroli i
d’altres primeres matèries. A més, estem
assistint a l’esgotament d’un model
econòmic amb peus de fang, construït
sobre els diners fàcils i l’endeutament de
les famílies, l’especulació immobiliària i
un teixit empresarial que ha usat la precarietat, la desregulació i els baixos
salaris com a factors competitius. Les
conseqüències ja comencen a fer-se
molt presents, en forma de reducció de
les inversions, dificultats financeres de
les famílies i les empreses, reducció del
consum intern i de les exportacions.
Aquests factors comencen a passar factura en termes d’ocupació. I són les persones amb un estatut jurídic de treballadors autònoms dependents els que
tenen contracte temporal i les persones
immigrants les que ja estan pagant, en
primera instància, els costos de la crisi
econòmica.
Ara és el moment que els poders públics
utilitzin les seves capacitats, competències i recursos per fer front a aquesta
situació. Aquest és un dels moments en
què la política ha de demostrar la seva
raó de ser. Cal exigir als governs que utilitzin el marge de maniobra que ofereix
un deute públic baix en termes compara-

tius per dedicar el màxim de recursos a
donar suport al teixit empresarial innovat
i donar cobertura social a les persones
que perden la feina. Exigim un ús eficient dels recursos públics i que no s’utilitzin per salvar els especuladors. I som
conscients que per encarar aquests reptes es requereix una política fiscal forta i
progressiva, que posi punt i final a les
ajudes i xecs fiscals indiscriminats, que
no continuï en la senda de desfiscalització que suposa la desaparició de l’impost de patrimoni.

lanes i, alhora, respongui a criteris de
solidaritat que combinin les necessitats i
l’esforç fiscal de cada comunitat.

Catalunya necessita un nou model de
finançament autonòmic que trenqui amb
la injusta i ineficient distribució de recursos actual. CCOO hem fet nostra aquesta reivindicació, de la mateixa manera
que donem suport a la solidaritat en la
distribució dels recursos, a partir d’una
justa combinació dels criteris de necessitat i d’esforç fiscal de la ciutadania.
Aquesta no pot ser només una reivindicació del Govern català o d’un sector de
la societat catalana, perquè del nou
model de finançament en depenen els
recursos necessaris per fer front a les
necessitats socials, especialment en un
moment de crisi econòmica.

Que Catalunya, de la mateixa manera
que va fer amb la lluita per la pau, actuï
de manera decidida a favor del treball
digne i participi en la primera jornada de
mobilització mundial que ha convocat, el
7 d’octubre, la Confederació Sindical
Internacional, i que a Catalunya hi
donem suport CCOO, UGT i USOC.

CCOO vol que aquest Onze de Setembre
serveixi per unir esforços en aquesta
direcció i als treballadors i treballadores
catalans i al conjunt de la societat demanem el seu compromís amb aquests
objectius socials i nacionals:
Que els poders públics posin en marxa
mesures, especialment en el terreny de
les polítiques d’ocupació i social per
garantir que l’impacte de la crisi no
generi més desigualtat social.
Que Catalunya disposi, a partir de l’1 de
gener del 2009, d’un nou model de
finançament que garanteixi la suficiència
de recursos per les administracions cata-

Que la futura Llei d’educació que s’ha de
discutir al Parlament garanteixi un servei
públic educatiu que trenqui amb la doble
xarxa educativa, que garanteixi la gratuïtat real de l’ensenyament obligatori i que
estableixi les regles del joc per evitar
que ningú no pugui segregar els alumnes per les seves condicions econòmiques, el seu origen o la seva capacitat.

Que, per garantir al màxim la cohesió
social i la defensa del model social europeu, ens manifestem contra les propostes de directives europees del temps de
treball (65 hores) i de retorn dels treballadors immigrants (de la vergonya). I treballem perquè el 13% de la població, les
persones immigrants extracomunitàries,
puguin accedir al més aviat possible al
dret de vot, consubstancial a la condició
de ciutadania.
CCOO, ressaltant aquestes reivindicacions davant de l’Onze de Setembre, vol
posar de manifest el seu compromís renovat amb un país, Catalunya, que ha de fer
de la llengua, la cultura i la història compartida, la millora de l’autogovern i una
ciutadania social que garanteixi l’accés
universal als drets socials bàsics, la senya
d’identitat de Catalunya al segle XXI.
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