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Assemblea de delegats i delegades  18 de febrer de 2014 

Defensem els drets socials  i els serveis públics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO com a sindicat sociopolític defensa, ara com sempre, tant els drets 

laborals com els drets socials de les persones. 

Portem ja 6 anys de la pitjor crisi que ha patit aquest país en els últims 50 

anys. El que esta passant no és una catàstrofe natural, és fruit de les 

decisions que prenen els governants, és un procés planificat i la crisi és 

l’excusa per imposar un canvi de model social on els serveis públics més 

bàsics: sanitat, educació, justícia o prestacions socials, no estan garantits; 

on la protecció del conjunt de la població i els serveis essencials no son un 

dret i les persones accediran a  serveis de qualitat només si  la seva renta 

els hi ho permet. L’objectiu és degradar els serveis per fer-los menys 

atractius a les rentes més altes i privatitzar tot el que es pugui considerar  

nínxol de negoci. Els serveis essencials tindran una cobertura mínima a 

partir de la qual s’haurà de pagar. I per qui no pugui pagar el concepte 

“caritat” substituirà  el concepte “dret de ciutadania”. La limitació en l’accés a 

determinats serveis provoca discriminació i incrementa les desigualtats. 

Els serveis públics han tingut un paper facilitador de  la cohesió social, 

perquè totes les persones amb independència del seu poder adquisitiu o 

situació social han de tenir accés a allò que es considera bàsic i 

imprescindible. Fins ara, els serveis públics s’han finançat amb impostos, 

aplicant el principi de solidaritat i justícia social. Però resulta que ens dirigeix 

una casta on suren i progressen tota mena d’aprofitats,  incompetents,  

corruptes i, fins i tot, delinqüents que han decidit que no és prioritari finançar 

adequadament els serveis públics, perquè la seva prioritat no son les 

necessitats de les persones, si no les seves pròpies necessitats i les de qui 

els sostenen. Hi ha un control molt deficient de l’ús dels diners públics, cada 
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dia veiem alguna mostra. S’ha creat un clima d’alarma social per  generar 

dubtes en  la població sobre la viabilitat dels serveis públics, i que sigui més 

fàcil convèncer la gent de la necessitat d’aplicar mesures tan dràstiques com 

les que estem veient. 

Les retallades han comportat pèrdua de llocs de treball,  empitjorament de les 

condicions laborals, reduccions salarials, increments de jornada, 

sobrecàrrega de treball; ha comportat pèrdua de la qualitat en la prestació 

dels serveis i  privatització de serveis ....... i una altre cosa: s’està perdent 

“talent”, es nota més en aquells sectors de major qualificació i 

professionalització: sanitat, educació, universitat, recerca ... Si no tenim els 

millors professionals no podrem tenir els millors serveis. Formar a aquests 

professionals requereix temps, diners i esforços, i no es poden desaprofitar. 

Els delegats i delegades que som aquí representem a tots els sectors que 

presten serveis a la ciutadania: sanitat, educació, dependència, serveis 

socials, transport, justícia, agents de seguretat, bombers, forestals, serveis de 

l’Administració, i molts d’altres  ...  Alguns d’aquests serveis estan més 

presents en la vida de les persones però tots son importants.  

Els i les professionals dels serveis públics hem sofert un doble atac, no 

només han empitjorat les nostres condicions i se’ns obliga a treballar amb 

molta pressió, sobretot els qui fan atenció directa, si no que s’ha volgut donar 

la imatge  que som uns privilegiats.  

Som treballadors públics, tenim vocació de servei. Només demanem les 

eines per fer la nostra feina amb qualitat i eficiència; i reclamem unes 

condicions laborals i retributives dignes. No volem ser còmplices de la 

degradació dels serveis públics ni que ens utilitzin com excusa per privatitzar-

los. No volem que es faci negoci amb uns serveis que son un dret. 

Jo vaig optar per treballar al sistema sanitari públic; la salut és un dret, i  tots, 

ciutadans i professionals, volem el que teníem abans: un sistema sanitari 

públic, universal, equitatiu i de qualitat. I estic ben convençuda que tots i totes 

penseu el mateix dels vostres propis serveis. 

Si el Govern de la Generalitat, veritablement volgués preservar la qualitat  
dels serveis  públics, el que hauria de fer és  : 

 no aplicar retallades de forma  indiscriminada 

 planificar els serveis en funció de les necessitats de la població 

 finançar adequadament prioritzant on és més necessari fer  la despesa 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gestionar amb eficiència i transparència  

Però no és això el que fa, no. Amb diners públics es fan grans negocis 

privats.  

On ens porten  les politiques actuals? Doncs bé, a tall d’exemple: 

 Retallar en sanitat i dependència afecta la salut i mata, literal i físicament 

 Retallar en educació frustra el futur del nostre jovent 

 Retallar en cossos de seguretat, bombers o forestals provoca víctimes 

Totes les retallades aplicades als serveis públics han empitjorat l’atenció que 

rep la població. Las conseqüències en determinats serveis son molt greus per 

com afecta a la vida de les persones. 

Davant d’aquest panorama CCOO som un obstacle perquè som 

independents del poder polític i la nostra prioritat és la defensa dels 

interessos generals dels treballadors i treballadores, en actiu o no, i ens és 

igual a quin col·lectiu o categoria pertanyen, els defensem a tots. La 

fragmentació dels serveis, el corporativisme, la manipulació informativa, els 

interessos partidistes, l’assetjament que patim com a sindicat de classe o les 

resistències dels propis treballadors,  son dificultats que hem de vèncer 

contínuament.   

El nostre compromís en la defensa dels drets de ciutadania i dels serveis 

públics ha de ser amb la societat, amb els homes i dones que pateixen, com 

nosaltres, les conseqüències de decisions politiques que, com a mínim, son 

immorals.  Tot el que passa als serveis públics ens afecta com a treballadors, 

però també com a usuaris. Hem de continuar denunciant el que passa a cada 

sector, organitzant  i dirigint la contestació  als centres de treball i al carrer, 

fent les aliances necessàries, reforçant vincles amb altres organitzacions que 

comparteixen el mateix objectiu però reivindicant sempre la nostra pròpia 

naturalesa i evitant quedar diluïts.   

Nosaltres, a CCOO, hem decidit dedicar una part o tot el nostre temps a 

lluitar pels drets i les llibertats de la classe treballadora, i ho fem amb el 

convenciment que el futur que tindrem demà depèn del que fem avui.  I el 

futur que volem passa per una societat més justa i solidària on els drets de 

les persones siguin respectats i preservats, i on tothom tingui les mateixes 

oportunitats amb independència del seu poder adquisitiu, edat,  gènere o 

qualsevol altre condició. 

 


