
 
federació de serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
26.02.10 029/10
 

Via  Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
 C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

Adjuntem informació elaborada per l’Àrea Pública de CCOO de 
Catalunya 
 

 

Dèficit públic, negoci privat! 

Tornen les sangoneres 
 

 
Amagats durant mesos, injectant-se 
diners públics directament en vena, 
tornen les sangoneres! En un intent cada 
vegada més coordinat per a que la crisi la 
paguem els de sempre, i no els beneficiaris 
de tanta especulació, alguns polítics i 
mitjans periodístics comencen a remenar el 
fang, mitjà idoni per a la cria i l’engreix 
d’aquests paràsits. 
 
I com sempre, l’objectiu d’aquests 
pirates i els seus col·laboradors 
necessaris, aquests dedicats a remenar 
la merda, són els diners de tots. Per 
aquest motiu els últims dies posen tot el 
seu afany en denunciar els privilegis dels 
funcionaris, els acomiadats o els 
pensionistes públics. 
 
Fa uns dies ens van sorprendre, el 
Secretari d’Estat d’Hisenda, amb les seves 
amenaces de congelació salarial o les 
manifestacions al Parlament del candi-
dat de CiU, en les que, jugant amb les 
dades, es queixava de l’excessiu 
nombre de treballadors públics, 
comentaris adobats pels freqüents atacs 
en els mitjans de comunicació dirigits a tot 
allò PÚBLIC.  
 
 
 

El que persegueixen aquests atacs, 
contràriament al que es predica, no és 
l’eliminació del dèficit, company insepa-
rable dels Serveis Públics, sinó el 
transvasament dels diners destinats a 
despeses de personal a butxaques 
privades. En aquest transvasament, 
tothom sap les infinites pèrdues que 
pateixen les canonades, el dèficit públic es 
transforma en un important guany privat. 
No pensem que l’Artur Mas l’altra dia 
volgués tancar hospitals o llars 
d’infants. El que tots volen, la “família” 
acostuma a ser molt gran, és fer créixer 
el pastís, que el que hi ha, ja està tot 
repartit.  
 
Per això, i perquè els diners públics són la 
presa inacabable a repartir, dirigeixen 
aquest atac constant i desmesurat a tot el 
que és públic i al personal de les 
administracions públiques. 
 
Gestió privada, així li diuen a l’explo-
tació de treballadors i treballadores i a 
l’enriquiment escandalós, amb els 
diners de tots i totes. 
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Dins d’aquesta presa, les pensions 
públiques són l’altre gran objectiu, 
juntament amb la rebaixa del nostre salari i 
la indemnització per acomiadament.  
 
En un article titulat el sistema de pensions 
sobreviu als “experts”, el diari “Público” es 
preguntava, recordant els nombrosos 
informes que a mitjans dels anys 90 
pronosticaven l’enfonsament de les 
pensions en aquesta dècada: Com és 
possible que tants i tan distingits 
catedràtics i serveis d'estudis tan prestigio-
sos com el de La Caixa i el del llavors BBV 
s'equivoquessin tant? Segons aquests 
estudis el dèficit a finals de l’any passat 

 
arribaria al 10,74% del PIB. La realitat és 
justament la contraria, el Fons de 
Reserva de la Seguretat Social arriba als 
62.000 milions, el 6% del PIB. 
  
Estudis aparentment molt seriosos i signats 
per experts de solvència provada, 
sostenien que el sistema era insostenible a 
molt curt termini. Gairebé tots coincidien 
que els números vermells apareixerien en 
1995 i que, a partir de llavors el pendent 
seria cada vegada més pronunciat. La 
conclusió recurrent era que, en 
conseqüència, calia passar amb urgèn-
cia d'un sistema de repartiment a un 
altre de capitalització, privat.  

 
 
 
 
 
L’objectiu de tants informes, declaracions, opinions i estudis, aparentment 
seriosos, no és altre que aquest: quedar-se amb l’enorme pastís de les 
pensions, de tot allò públic que serveix per engreixar, més encara, les seves 
butxaques i deixar en mans de l’Estat el dèficit que haurem de cobrir amb el 
nostre treball i els impostos d’aquest.  
 


