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CCOO continuarà defensant els
interessos de la majoria

El sindicalisme ocupa un
lloc destacat en la doctrina
neoliberal, que el presenta
com l’obstacle més important per al progrés econòmic i el bon funcionament
del mercat. Per al neoliberalisme, les classes socials són
cosa del passat i, en la societat moderna postindustrial, l’única classe social és
l’individu i la seva expressió
política, l’individualisme. En
el pla teòric tots els individus són iguals i gaudeixen
de les mateixes oportunitats
en un mercat de lliure accés
i lliure competència.
En la pràctica s’ha demostrat la falsedat d’aquests
pressupòsits i que tant els
individus com els mercats
no són neutres. Hi ha una
elit que controla i ordena el
mercat en benefici propi i
marca un terreny de joc subaltern on tots vagin contra
tots. Ocupats en la prioritat
de la subsistència no hi ha

temps per mirar a la llotja,
on una minoria no escollida
per ningú decideix el futur.
Les organitzacions sindicals democràtiques, i CCOO
entre elles, són un instrument d’organització i defensa dels interessos dels
treballadors i les treballadores. Un instrument de classe
perquè, malgrat la cantarella insistent de l’entramat
neoliberal, les classes socials
i el consegüent conflicte
d’interessos són tan vigents
avui com ho foren dos segles enrere quan el caciquisme les negava.
D’aquí l’esforç monumental del neoliberalisme per
deslegitimar i desprestigiar
el moviment sindical. Cap
moviment associatiu no pateix l’animadversió i la criminalització del sindical. A què
treu cap, doncs, tant interès
en la destrucció d’unes organitzacions presentades

El neoliberalisme de
“més mercat i menys
estat” ha estat la
coartada per buidar
l’Estat, el bé comú,
i omplir el mercat,
els interessos
particulars d’una
minoria tramposa
com a inútils, ineficaces i
incompetents?
Les
elits
financeres,
econòmiques i mediàtiques han sostret la política
de l’àmbit col·lectiu i l’han
aparcada en la innocuïtat de
l’individualisme convertint
els ciutadans en mers figurants de la litúrgia electoral.
Parapetats en una legalitat cada cop més allunyada
de l’interès general, la qualitat democràtica se’n ressent
i es degrada. I veiem com
justes demandes i aspiracions ciutadanes són criminalitzades sense cap indici
d’autocrítica.
Als jerarques del projecte de la gran estafa política,
econòmica i social, els recordem que CCOO som una organització dels treballadors

i les treballadores sense
complex d’inferioritat. Que
continuarem intervenint en
el conflicte social per defensar els interessos de la majoria i que no hem acceptat en
el passat, ni acceptarem en
el futur, un paper social secundari. Exigim la depuració
de responsabilitats penals,
administratives i econòmiques d’aquells qui participaren per acció o omissió en el
saqueig de l’Estat i les seves
derivades. Exigim polítiques
netes en el projecte per sortir de la crisi institucional,
econòmica i social on ens
ha dut el neoliberalisme de
“més mercat i menys Estat”,
que ha estat la coartada per
buidar l’Estat, el bé comú, i
omplir el mercat, els interessos particulars d’una minoria tramposa.
La insistència a responsabilitzar les organitzacions sindicals com un element nuclear dels mals de
l’economia és una cortina
de fum per continuar fent
de l’Estat el negoci particular d’uns pocs centenars de
famílies del complex oligàrquic, financer i mediàtic. Sabem que els fem nosa i per
aquest motiu sabem que
som necessaris. •••

SERVEIS DE LA PAERIA A L’IPHONE
L’aplicació Lleida 010 és una aplicació gratuïta per a l’iPhone –telèfon intel·ligent multimèdia amb connexió a Internet– que ofereix, en temps real, informació actualitzada dels serveis de notícies, agenda, bústia ciutadana,
cues d’espera dels serveis d’atenció de l’Ajuntament de Lleida, previsió del temps, punts d’interès de Lleida, etc.
L’aplicació Lleida 010 incorpora moltes de les habilitats especials de l’iPhone: geoposicionament de llocs, integració
de Google Maps, ús de la càmera interna per enviar suggeriments, funcions de l’acceleròmetre i accés directe a trucades i emails d’interès. Per a altres mòbils la mateixa informació està disponible en aquesta adreça: http://paeria.mobi.
Per accedir a l’aplicació, cal tenir l’iPhone 3g amb el firmware 2.2. L’aplicació Lleida 010 es pot descarregar des del
següent enllaç de l’App Store: http://itunes.apple.com/es/app/lleida-010/id299148025?mt=8. •••
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