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Gràcies, xofer de 
l’autobús de TGO
Dilluns passat vaig pujar a Mata
depera amb el bus com tantes ve
gades faig. Quan feia una estona 
que era a casa rebo una trucada. 
És un home que em diu que és el 
xòfer del bus que m’ha portat i 
que ha trobat el meu moneder.

Jo ni ho sabia, que l’havia per
dut, estava preparant el dinar.

Em va dir que el podia recollir 
en el bus de pujada, que un com
pany me’l portaria. (Quin detall!)

Em va produir una gran alegria, 
no tant pels 50 euros que hi por
tava sinó per tot l'enrenou que et 
porta anular targetes i fer de nou 
el carnet d'identitat.

N'hi ha que diuen que el món 
està moll malament, però jo dic 
que hi ha molt de bo també, 
aquest gest ho confirma.

Aprofito aquest espai per donar
te les gràcies, "xofer del bus". que 
Déu et beneeixi.

Montserrat Lleonart

Niños convertidos 
en esclavos
Con su estela de naufragios y 
muerte, prosigue la llegada masi
va a las fronteras europeas de si

rios que huyen de la guerra, mien
tras Europol ha asombrado aún 
más al mundo con un informe que 
denuncia la desaparición de diez 
mil niños entre los refugiados que 
han conseguido llegar a Europa. 
No se trata ya de las dificultades 
que están encontrando los exilia
dos para establecerse en la fría Eu 
ropa, cada día más hostil hacia es
tos emigrantes a la fuerza. Ahora 
son las mafias las que se dedican 
a secuestrar niños para convertir

los en esclavos, con la sospecha de 
que son vendidos como donantes 
vivos de órganos. Todo eso en la 
vieja y tolerante Europa.

Jesús Martínez Madrid

L’últim titella
O això és el que volen: que els 
companys de Madrid siguin ('úl
tim titella que tregui el cap darre

re el guinyol. Sempre amagats, 
sempre porucs del que pugui pas
sar si xerres massa o si mostres en 
excés.

Bé, doncs ha passat: han empre
sonat l'últim titella lliure. Sembla 
lleu perquè es tracta tan sols d'un 
ninot de drap amb la cara pintada 
i el cos de cotó, però us asseguro 
que és molt més que això: hem 
empresonat la llibertat d'expres
sió i la veu de l'art.

No interessa que una compa

nyia de titellaires alci la veu, és in
acceptable que els artistes puguin 
expressar el que senten, és intole
rable que l'art esdevingui una for
ma de coneixement. En aquest 
país, l'art i la cultura són una rea
litat paral·lela.

Estem tristos. Estem tristos per
què no podem avançar; perquè 
1TVA cultural ja és una broma de 
mal gust i volem viure de l'art però 
lliurement, sense murs ni censu
res: perquè els que poden fer-ho 
no confien ni aposten per l'art ni 
la cultura: perquè no interessa que 
tinguem coneixement; perquè així 
podran fer-nos menys lliures i 
convertir-nos a nosaltres en els ti
telles de cara pintada i cos de cotó.

Per altra banda estic orgullós 
perquè som moltíssimes les per
sones que lluitem perquè els som
nis deixin de ser somnis. Cada cop 
que et capbusses en l’art estàs 
aprenem allò que ens manca. La 
música és sensibilitat, un grafit és 
expressió, el teatre és viure, una 
il·lustració és narració, la poesia 
són vísceres, la dansa és movi
ment, la pintura és imaginació, i 
tot l'art barrejat és coneixement, 
és cultura, són emocions: és vida.

1 nosaltres volem viure.
Sobretot, que no ens prenguin 

l'art

Pau Gómez actor de l'Embarral

VULL CMTERfiAg 
LA SAlZOmA

Cal atendre l’emergència social, revertir la reforma 
laboral i reconstruir l’Estat del benestar

VENRIQUE RO
DRÍGUEZ RUIZ

A acabat l'any 2015 i, amb ell. 
el període de concentració 
d’eleccions sindicals. Ara estem

[________ 1 en condicions de dir que CCOO
del Vallès Occidental - Catalunya Central ha 
revalidat la majoria sindical 1 això té una re
llevància especial, tenint en compte que en 
el mandat anterior la destrucció d'ocupació, 
l'erosió dels drets laborals amb la reforma la
boral o l'atac al dret de negociació col·lectiva 
ens han portat a situacions límit. Però. com 
no podia ser d'altra manera, el sindicalisme 
confederal i de classe ha estat a l’altura de les 
circumstàncies i hi ha donat resposta en tot 
moment i davant de cada siuiació concreta. 
Per això, i malgrat la destrucció d'ocupació, 
els resultats electorals demostren la utilitat

del sindicalisme confederal i de CCOO. Ara 
bé, aquests resultats també comporten una 
altra responsabilitat, com és la de seguir tre
ballant per combatre les polítiques desplega
des pels governs de dretes, unes polítiques 
que durant aquests darrers anys. amb la di
nàmica ideològica neoliberal, han instaurat 
retallades i destrucció de drets tant laborals 
com socials.

Tant en les eleccions del 27 de setembre a 
Catalunya com en les del 20 de desembre a 
l'Estai espanyol, la ciutadania ha expressat un 
rebuig clar i inequívoc a les polítiques aplica
des pels governs de Convergència Democrà
tica i del PP Per tant, correspon al nou Parla
ment i al nou Congrés derogar Ueis. normes, 
etcètera, i simarles decisions polítiques en el 
camí de recuperar l'Estat del benestar i el mer
cat de treball.

Ara han de deixar de barallar-se per veure 
on seu cadascun i cadascuna, i el que toca és 
intentar generar consensos perquè les políti
ques que s'apliquin es corresponguin amb la

necessitat que té la ciutadania i situïn al cen
tre de les decisions les necessitats de les per
sones. Perquè això és el que han expressat les 
urnes: reposar drets i derogar tot allò que la 
majoria absoluta, prepotent i radical del PP 
ha imposat durant l’última legislatura.

Cal atendre l'emergència social, cal la ren
da garantida de ciutadania, cal atendre de ma
nera urgent les persones perquè no tinguin 
problemes amb l'habitatge, l'alimentació, la 
pobresa energètica, etcètera. És necessari po
der cobrir totes les necessitats bàsiques de les 
persones, és molt important i s'ha d'atendre 
a curt termini... Però. amb això. no n’hi ha 
prou. Són necessàries mesures estructurals 
per assegurar una recuperació econòmica que 
estigui al servei de les persones i que generi 
l’ocupació necessària i de qualitat perquè la 
ciutadania pugui cobriries seves necessiats 
bàsiques. Per fer-ho, necessàriament s’han de 
revertir les dues últimes reformes laborals i 
reformar el mercat de treball per recuperar 
drets i garantir l’ocupació estable, de qualitat

i amb drets. Així mateix, cal tornar a la nego
ciació col·lectiva el protagonisme perquè si
gui la veritable eina d’equilibri en les relaci
ons laborals. També cal una veritable reforma 
fiscal amb la qual aporti més qui més té, cal 
apostar decididament per posar fi al frau fis
cal i cal eradicar la corrupció de la política i de 
les administracions. Però cal també posar fi a 
la violència masclista, a la xenofòbia, a la 
LGTBIiòbia, al classisme, amb totes i cada una 
de les manifestacions polítiques i ideològi
ques que no respectin i agredeixin la llibertat 
i la dignitat de les persones.

Per tant. hi ha dues grans línies de treball: a 
curt termini s'ha d'atendre l’emergència so
cial, i a mitjà i a llarg termini cal derogar i re
vertir lleis, normes, etcètera, regressives i de 
retallada per reposar drets, posant les bases 
necessàries per a la reconstrucció de l’Estat 
del benestar.

L’autor és secretari general de CCOO del 
Vallès Occidental-Catalunya Central
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