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ECONOMIA

Comissions Obreres va reunir
ahir al matí uns  militants de tot
el Baix Llobregat en una marxa
contra la crisi, que va sortir del po-
lígon del Congost de Martorell i
que va finalitzar a la plaça del
Castell de Pallejà. Sota el lema
Contra la crisi: mobilització i pro-
postes, els manifestants van re-
córrer en dues hores i mitja els gai-
rebé  quilòmetres que separen
els dos llocs. 

Un cop a Pallejà, el secretari ge-
neral del sindicat a Catalunya,
Joan Carles Gallego, i el del Baix
Llobregat, Antoni Mora, es van
dirigir als assistents. Gallego va afir-
mar que «no estem resignats a la
situació que estem vivint, en què
la destrucció de l’ocupació és una
constant i la classe treballadora ho
està pagant», alhora que va afegir
que «la situació té sortida, però de-
pendrà de les propostes que fem,
de com lluitem i de les mobilitza-
cions que fem».

Per la seva part, Mora va asse-
gurar que «la situació actual era
previsible, no és just que diguin
que és responsabilitat de tots, la
crisi no l’ha de pagar la classe tre-
balladora». Mora va expressar que
«falten polítiques actives per for-
mar la gent, fa falta una economia
al servei de les persones, que hi
hagi un pacte entre l’economia, el

treball i la cohesió social per poder
tenir una indústria forta i innova-
dora». Va concloure reclamant
«una ampliació de la xarxa de ser-
veis socials, facilitats per accedir a
l’habitatge i que es projectin in-
fraestructures de futur».

ROGER VIVES | MARTORELL/PALLEJÀ 

CCOO reuneix 350
manifestants contra
la crisi a Martorell

Els participants van fer una marxa de gairebé
15 quilòmetres que es va acabar a Pallejà
�

Els manifestants van sortir del polígon del Congost de Martorell en direcció a Pallejà 

ROGER VIVES

Abans de l’inici dels parlaments es va fer un minut de silenci per la darrera víctima d’ETA 

ROGER VIVES

El secretari general de Co-
missions Obreres de Catalu-

nya, Joan Carles Gallego, va expli-
car que el sindicat, conjuntament
amb UGT, ha presentat un seguit
de propostes al Govern per superar
la crisi econòmica, que a grans
trets impliquen «millorar la presta-
ció social a les persones en atur,
subratllant que aquelles persones
a qui s’acaba la prestació han de
poder continuar tenint alguna font
d’ingrés; millorar els serveis públics
d’ocupació; que hi hagi ajuts direc-
tes per als sectors industrials amb
viabilitat econòmica; i que hi hagi
una intervenció pública directa en
l’economia». Continuant en aques-
ta línia, Gallego troba obligat «que
la política reguli el mercat, perquè
s’ha demostrat que si l’economia
actua per lliure acaben donant-se
situacions com l’actual».

�

Propostes per sortir
de la situació actual  

Els jardins de Comabella d’Am-
pans van ser escenari, dijous, d’u-
na taula rodona en què diversos
experts van debatre la inserció la-
boral de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i la responsa-
bilitat social de les empreses (RSE).
L’acte es va celebrar amb motiu de
la cinquena edició de la Trobada
Ampans i Empresa, que enguany
ha adoptat un format diferent,
amb més contingut reflexiu, que el
contacte cordial amb proveïdors i
clients que s’havia establert en
edicions precedents.

A la taula rodona van intervenir
Josep Maria Canyelles, expert en
responsabilitat social d’empreses
i promotor de Responsabilitat Glo-
bal; Ramon Giró, gerent de la con-

sultora Diversity; i Vicent Mauri,
president de Pimec Catalunya
Central. Canyelles va insistir que
«responsabilitat social no es refe-
reix a filantropia ni ètica, sinó
oportunitat de negoci i millora en
la gestió, tal com ho entenen les
empreses més avançades».Ca-
nyelles va recordar que del miler
d’empreses que publiquen una
memòria de RSE, «una de cada

vint és catalana».
Giró, per la seva banda, va in-

sistir en la necessitat de trencar els
estereotips negatius (i falsos, va re-
marcar) sobre la contractació de
persones deficients, mentre que
Mauri va recordar que «més enllà
de la legislació, contractar perso-
nes amb deficiències pot ser ren-
dible perquè són persones amb
una actitud laboral molt bona».

CARLES BLAYA | SANTPEDOR

Ampans debat la inserció laboral
en una trobada amb empreses

Unes 150 persones
assisteixen a una taula
rodona conduïda pel
periodista Jordi Basté
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Assistents a la taula rodona celebrada dijous als jardins de Comabella

RAMON CAMPS/AMPANS

Dissabte, 27 de juny, a les 22 h

Gran Sopar
amb música en viu amb el grup Stresband

Ho patrocina el Gremi Comarcal Artesà 
de Perruqueria i Estètica del Bages

25è ANIVERSARI 

GRAN FESTA 
DELS PERRUQUERS

al restaurant Els Solers de Santpedor
Preu: 39 €

Reserves al tel. 93 872 59 97 fins al dia 25
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