
               

Companys i companyes us informem de les dues darreres reunions rellevants  que hem mantingut en
relació a la consecució de la Jubilació Anticipada al CAR.

El passat dimarts dia 8 ens vàrem trobar totes les Organitzacions Sindicals amb el President d’ERC,
l’Oriol  Junqueras. Calia  digerir  i  trobar  un  consens  entre  tots  els  assistents  alhora  de  fer  una
valoració,  donat que les impressions rebudes tenen moltes formes i  colors,  però en realitat,  cap
compromís en ferm.

Era una reunió important, en la que teníem moltes esperances dipositades al ser ERC la nostra millor
carta, i sens dubte fonamental per aconseguir la jubilació anticipada, donat que a la negociació dels
Pressupostos ERC serà determinant.

Entenem que de ben segur hi haurà intercanvis i negociacions (com és el cas de la recent derogació
del delicte de sedició) on es podria incloure la nostra reivindicació. També és rellevant que ha quedat
molt clara la nostra determinació envers aquest projecte i esperem que així ho hagi entens ERC.

Ara bé, tot i que l’Oriol Junqueras s'ha mostrat força empàtic amb nosaltres, també ens ha quedat
prou clar que la nostra reivindicació no condicionarà la negociació dels Pressupostos de l'Estat, de lo
qual també hem de ser conscients. Ens ha manifestat però la seva voluntat de defensar l’esmena que
han presentat a favor de la nostra Jubilació Anticipada i que faran tot el possible, malgrat que de
garanties no en pot donar, tal i com ja esperàvem.

A  la  reunió  també  hi  va  assistir  el  nostre  Director  General  per  sorpresa,  malgrat  les  nostres
reticències, donat que era una trobada entre representants sindicals i polítics, i no pas amb membres
del govern o de la seva confiança. Tanmateix, i és la nostra impressió, el nostre Director General no
aposta per una jubilació anticipada a curt termini, tot i que ha reiterat en diverses ocasions que n’és
favorable i darrerament fins i tot arriba a assegurar: “sòc el principal interessat en que l’assolim”.
Però fa temps que ens fixem únicament en els fets i no pas en les paraules, i molt ens temem que fins
al desenvolupament del PECAR, que sempre va més lent del que voldríem, només posarà pals a les
rodes.

Aquest dilluns dia 14 ens hem reunit amb en Jordi Salvador, el diputat de ERC que ha presentat la
nostra esmena i l'ha  de defensar aquests dies al Congrés.

La idea inicial era que fos una  trobada per tal de preparar una reunió amb diputats del Congrés de
PSOE  i  UP,  i  també  de  la  resta  de  partits,  però  segons  ens  ha  dit,  a  aquestes  alçades  de  les
negociacions  dels  Pressupostos  era  impossible  trobar  un  dia  per  aquestes  reunions.  De  totes
maneres amb la diputada de PSOE i diputat de Unidas Podemos (rellevants membres de la Comissió
de Pressupostos on s'aproven les esmenes) ja ens vam reunir fa dues setmanes telemàticament, tot i



que la nostra idea era fer-ho en persona a Madrid per tenir més visibilitat i si més no intentar un
"suport" més ferm i no únicament bones paraules.

El diputat Jordi Salvador va ser molt clar amb nosaltres: les probabilitats d'aconseguir la Jubilació
Anticipada en aquesta negociació de Pressupostos són baixes... Per què?.  Aquí us hem d'explicar que
la via  política té dues vessants i  les dues es donen a la  vegada al  Congrés.  La primera és la  via
parlamentaria  que  consisteix  bàsicament  en  presentar  una  esmena,  defensar-la  i  guanyar-la
aconseguint  els  suports  necessaris,  aquesta  via  és  sempre  obligada.  La  segona  és  la  negociació
bilateral entre Governs al més alt nivell, es dóna només per aquelles qüestions que es consideren
més prioritàries i per qui demana alguna cosa a canvi de donar el vist i plau als Pressupostos. Arribats
a  aquest  punt  lamentablement  us  hem  de  comunicar  que  ERC  no  ha  inclòs  la  nostra  Jubilació
Anticipada dins les prioritats a negociar bilateralment entre el Gobierno de España i el Govern de la
Generalitat (la  via  més potent i  viable,  i  de fet  la que es va utilitzar l'any passat pels MM.EE),  i
únicament  ens  ha  deixat  la  via  parlamentaria  dins  la  Comissió  de  Pressupostos.  De  fet  l'Oriol
Junqueras ja ens ho va deixar entreveure,  però vàrem voler creure que tot i no ser aquest tema  tant
prioritari com la sedició i la malversació,  sí que estaria a la negociació al més alt nivell. Hem rebut
doncs un bany de realitat i ens va quedar palès que els Acords de Govern i les propostes de resolució
al Parlament són paper mullat!! 

Totes  les declaracions que hem rebut els darrers mesos per part del DG, Conseller i diferents càrrecs
d'ERC on ens manifestaven el seu total compromís i que la nostra Jubilació Anticipada era prioritària
finalment han quedat en ben poca cosa...  Els darrers anys ens han transformat en un Cos Especial,
Operatiu i d'Emergències com Bombers i MM.EE. però a l'hora de la veritat malauradament ho som
en versió Low Cost. El que també tenim molt clar és que si des del principi el Sr. Marc Costa hagués
apostat decididament per la nostra Jubilació Anticipada segurament ja l'estaríem gaudint..., i el que
aconseguirà finalment serà un CAR envellit  (amb les inevitables baixes), gens motivat i  sense cap
operativitat sobre el terreny. Això sí, ell seguirà venent fum fins que se li acabi la foguera. 

Però  tampoc  hem de  perdre  ara  tota  esperança...  en  Jordi  Salvador  ens  va  explicar  que  la  via
parlamentaria és més difícil però tampoc impossible, i s'ha compromès a posar tot de la seva part per
defensar la  nostra esmena. També hem de buscar més suports que puguin pressionar al Congrés a
un nivell  al  que nosaltres  no arribem i   per  això estem acabant  de concretar  reunions amb els
Secretaris Generals dels sindicats d'àmbit estatal, i  si  pot ser cara a cara a Madrid encara millor.
També estem enviant la informació necessària i  oferint poder donar més explicacions a diferents
grups parlamentaris del Congreso. Per acabar, seguirem intentant que el nostre Govern ens tracti
amb el respecte que mereixem.

Ara ja  no queda gaire,  a  finals  de novembre sortirem de dubtes,  i  depenent  del  resultat  potser
haurem de plantejar-nos moltes coses... Fins llavors continuarem empenyent.


