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COMPLIR L’ESTATUT
I MILLORAR EL BENESTAR SOCIAL
En la celebració de la Diada
Nacional d’enguany, Comissions
Obreres manifesta que cal afermar
la nostra identitat nacional a partir
de la millora dels drets socials i del
benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Per això és necessari que el creixement econòmic vagi acompanyat
d’una redistribució més equitativa
i justa de la riquesa i que s’avanci
en les polítiques socials. En aquest
sentit s’ha d’invertir la tendència
actual a una pèrdua progressiva de
pes dels salaris en la distribució de
la renda.
Calen més i millors serveis públics,
urgeix l’aprovació de la Llei de serveis socials i s’han d’aportar els
recursos suficients per al desplegament efectiu de la Llei d’atenció
a les persones amb dependència.
És necessari que el Pacte Nacional
per a l’Educació avanci més decididament en el desenvolupament del
servei públic educatiu i que els
centres públics i concertats tinguin
els mateixos drets i deures.
És imprescindible una reforma en
profunditat de la formació professional si volem que la nostra economia competeixi en valor afegit i
amb una ocupació de qualitat i no
sobre la base dels baixos costos
laborals i la precarietat en el treball.
És urgent l’aprovació de la Llei pel
dret a l’habitatge, que permeti
avançar en la consecució d’un parc
d’habitatges públics suficient (de
compra i de lloguer) i consolidar
l’habitatge com un dret i no com
una mercaderia.

És necessària també una fiscalitat
amb una orientació més progressista que proporcioni els recursos
suficients per garantir uns serveis
públics de qualitat i on pagui més
qui més té. En aquest sentit, s’ha
de mantenir un impost com el de
successions i donacions, previst
per afavorir la redistribució de la
riquesa, que no pot perdre progressivitat.
Aquestes i d’altres qüestions depenen lògicament de l’acció de
govern però també tenen a veure
amb el nivell de competències i
recursos per desenvolupar-les. I
en aquest aspecte el nou Estatut és
un instrument que ha de contribuir-hi positivament.
En
relació
amb
l’Estatut,
Comissions Obreres planteja, en
primer lloc, que es respecti la
voluntat del poble de Catalunya
expressada en el referèndum i
que el text aprovat es compleixi i
es desenvolupi de forma diligent
per fer efectiva la millora de l’autogovern.

d’inversions públiques per part de
l’Estat que figuren en el nou
Estatut per tal de poder superar el
dèficit d’infraestructures que
pateix Catalunya.
En un altre ordre de coses, cal que
es reconegui l’aportació positiva
de la població immigrada al creixement de l’economia catalana, se
n’han de garantir els drets —entre
els quals, el dret de vot— per contribuir a la seva integració en la
societat d’acollida i s’ha d’avançar
cap a una societat en què els valors
de la diversitat es considerin com
un valor positiu.
Des de CCOO ens refermem en la
necessitat que totes les persones
residents a Catalunya tinguin
garantit el seu dret al coneixement
i a l’ús de les dues llengües oficials.
Cal recordar, però, que encara avui
el català es troba en una situació
de clara inferioritat respecte del
castellà en molts àmbits socials i
que calen actuacions decidides per
garantir-ne la presència.

En el seu desplegament, CCOO
demana que es doni prioritat als
temes que tenen a veure amb els
drets de les persones i que afecten
la millora de les seves condicions
de vida i treball. En aquest sentit,
cal complir el capítol dels drets i
deures de l’Estatut i agilitzar els
traspassos de competències sobre
els temes d’immigració, Inspecció
de Treball i els que tenen relació
amb la mobilitat de les persones,
com és el cas del trens de rodalies
i els aeroports.

Per això cal reconèixer el paper
positiu que ha tingut el model
d’immersió lingüística dut a terme
per l’escola, que ha facilitat el
coneixement de la llengua catalana a amplis sectors de la societat.
La nova realitat de la societat catalana, amb el fenomen de la immigració, reforça el paper fonamental
de l’escola en la promoció del
coneixement del català, però
també posa en evidència la necessitat de dotar-la dels recursos
adients per fer front a aquest nou
repte.

D’altra banda, CCOO considera que
s’han de complir les previsions
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