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SÍ A L’OCUPACIÓ, NO A LES RETALLADES  

Discurs de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, per l'1 de Maig de 

2011 

 

 
Amigues, amics. Bon dia i bon 1 de Maig. 
 
En primer lloc, gràcies per ser ací, per la vostra assistència a la manifestació. Avui 1 de Maig és 
important que el moviment sindical estiguem al carrer. Encara hi ha països on es prohibeix als 
treballadors que avui es manifestin pacíficament per exigir els seus drets. Per això també és 
important manifestar-nos, exigir els nostres drets, denunciar les injustícies, defensar les 
conquestes assolides i reivindicar un futur millor i també expressar la solidaritat amb els 
treballadors i treballadores d’arreu del món, amb les seves lluites i amb el seu dret a gaudir de 
treball digne i segur, amb drets laborals i sindicals. Perquè la seva lluita és també la nostra. 
 
Avui al sud de la mediterrània es viu una crisi política i social que està obrint nous escenaris. Les 
revolucions a Tunísia i Egipte mostren clarament com la injustícia, la pobresa, la manca de 
democràcia, l’atur i la corrupció són els principals enemics del desenvolupament i de la pau a la 
Mediterrània. Durant anys la UE ha donat suport i tolerat uns règims autoritaris per interessos 
estratègics i comercials i avui s’evidencien les febleses i els riscos d’aquesta política. És hora ja 
que la UE doni suport a la democràcia a la Mediterrània. Suport a la democràcia real, política, 
econòmica i social, promovent el paper del diàleg social i de la negociació col·lectiva i sumant-hi 
als sindicats. Des d’ací volem mostrar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores del 
món que pateixen la manca de democràcia i llibertat, les persecucions sindicals i la manca de 
drets laborals. El govern català ha de jugar un paper actiu per fer avançar la democràcia al món, 
pel respecte als drets sindicals i el treball decent arreu. Mostrem la solidaritat amb els 
treballadors egipcis i tunisians en la lluita per consolidar un règim de drets i llibertats; amb els 
treballadors libis, siris i iemenites i demanem que cesi la violència que s’exerceix sobre les seves 
exigències de llibertats. El nostre suport als sindicalistes colombians i de Guatemala davant les 
persecucions i violència als que els sotmeten, amb els pobles palestí i sahrauí en les seves lluites 
pels drets humans. El suport en definitiva a les lluites dels treballadors del món. L’avenç de les 
seves condicions de treball és també la garantia de drets ací. I el nostre compromís a treballar 
amb la CSI per lluitar pel treball decent arreu i per a tothom. Per exigir un nou model de govern 
mundial, democràtic, que reguli el sistema financer internacional i el posi al servei de l’economia 
productiva, que controli l’economia especulativa, que suprimeixi els paradisos fiscals, que 
estableixi una taxa internacional a les transaccions financeres, que vetlli per un ordre econòmic 
internacional equilibrat, just i solidari.  
 
I, ací, i des de la CES reivindiquem una Europa social i amb drets enfront de l’Europa del pla 
d’estabilitat i del predomini dels interessos dels mercats financers. Europa ha de recuperar el seu 
discurs social i reafirmar la seva identitat, consolidant i millorant l’actual model social. No es 
poden desmuntar les conquestes socials que identifiquen el model europeu sota l’excusa de les 
pressions dels mercats financers, de les entitats financeres, i de la competitivitat. La sortida de la 
crisi no pot passar per ajustar a la baixa els salaris i les prestacions socials o per afeblir el dret a la 
negociació col·lectiva. Això posa en risc el propi procés de construcció europea. Europa s’ha de 
refermar en els seus valors de drets de ciutadania i cohesió social, davant l’amenaça constant 
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dels mercats. Per això hem de reforçar els lligams amb el moviment sindical europeu, en el 
proper congrés de la CES, i definir una estratègia sindical comuna a tota Europa, que emplaci els 
governs d’Europa a avançar vers un model de govern de la Unió fet des de la participació i el 
diàleg social en la definició de les polítiques europees, per exigir la definició de polítiques 
econòmiques i socials comunes, que situïn l’horitzó de la competitivitat europea no des de la 
competència dels diferents països entre si sinó des de la complementarietat, l’equilibri, la 
solidaritat. 
 
Aquest 1 de Maig s’inscriu en un context de crisi i de dificultats pels treballadors i treballadores. 
Les xifres d’atur i l’empitjorament de les condicions de treball palesen que som els treballadors i 
treballadores qui estem pagant els costos de la crisi. L’atur ja supera a Catalunya les 700.000 
persones, més del 19%, 36.000 dones i 15.000 homes més aturats que fa un any i els joves avui 
es troben amb enormes dificultats per trobar la primera feina. L’atur és el primer problema 
social del país i hem d’exigir als poders polítics i econòmics tota l’atenció: cal reactivar 
l’economia, no abaixar impostos; cal crear ocupació, no retallar despesa; cal fer polítiques 
industrials, no retallar drets laborals.  
 
Si el principal problema del país és l’atur, degut a la manca d’activitat econòmica per la caiguda 
de la demanda interna, la solució no està ni en la reforma laboral ni en les retallades socials. I 
això és el que avui volem deixar clar amb el lema de la manifestació d’avui: sí a l’ocupació, no a 
les retallades.  
 
En aquest context de crisi i atur s’estan destruint contractes indefinits en proporció ja superior 
als temporals, es segueix incrementant la temporalitat, la precarietat i la incertesa laboral. Hi ha 
empreses que segueixen aprofitant la crisi per acomiadar i reduir condicions de treball, per 
presentar expedients sense causa econòmica real, o per negar-se a aplicar els acords signats o 
els convenis vigents. Els nostres salaris i retribucions baixen i les condicions de treball 
empitjoren. Els treballadors autònoms dependents veuen pressionades a la baixa les seves 
contractacions i els seus drets. I mentre això passa, augmenta el ventall salarial en determinades 
grans empreses o directius d’empreses rescatades pels poders públics o que han dut les seves 
empreses a la fallida, no només no assumeixen cap responsabilitat, sinó que a més s’augmenten 
retribucions, s’apliquen bonus milionaris, gaudeixen d’indemnitzacions blindades i segueixen 
gaudint de privilegis i seguretats injustificables èticament i moralment.  
 
És en aquest context que hem de denunciar de nou que les accions que s’estan prenent per part 
dels governs són inútils per combatre el principal problema del país, que és l’atur. I són injustes, 
ja que no ataquen els orígens, les causes que ens van dur a la crisi, sinó que fan recaure en els 
treballadors i les treballadores tot el cost d’unes polítiques d’ajust no justificades.  
 
El pla presentat fa dos dies pel govern per lluitar contra l’economia submergida és insuficient i 
injust, només obliga a l’empresari a pagar 6 mesos de cotitzacions als treballadors i a fer-los un 
contracte temporal. Insuficient perquè no persegueix el frau amb una major actuació inspectora 
i punible i injust perquè precaritza la possible ocupació que aflori.  
 
I la reforma laboral imposada l’estiu passat, ja la vam denunciar com inútil i injusta. La reforma 
ens va dur a la vaga general del 29S i avui ja és evident per tothom que no ha servit per crear 
ocupació, al contrari, ha ajudat a destruir-la més fàcilment i amb menys drets. Per això seguim 
mobilitzats fins a modificar els aspectes més injustos de la llei imposada. La vaga general va ser 
un èxit de participació i ha començat a donar fruits, entre ells forçar govern i empresaris a 
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reobrir la mesa de negociació, reprendre el diàleg social i renunciar a determinades imposicions 
injustes. Però no hem assolit encara els objectius marcats el 29S en relació a la reforma laboral. 
Per això impulsem la recollida de milers i milers de signatures d’una ILP que obligui al Congrés a 
tornar a debatre la llei i fer reversible els aspectes més lesius i inútils. Amb la ILP hem de 
mobilitzar-nos a través del compromís individual de la immensa majoria de treballadors i 
treballadores, que al signar estarem pressionant el govern i els partits a canviar una llei 
imposada que s’ha mostrat inútil. 
 
Els problemes de la crisi no tenen el seu origen en el mercat de treball i, per tant, la solució no 
passa per eliminar drets laborals o baixar costos laborals. Per reactivar l’economia hem d’exigir 
una major intervenció dels poders públics i un major compromís dels sectors empresarials amb 
polítiques industrials actives, amb la qualificació, amb l’estabilitat, amb la innovació, amb la 
circulació del crèdit a les empreses amb projecte. Per això hem de fer reversible la reforma 
laboral i situar altres alternatives més equilibrades i solidàries per sortir de la crisi i que passen 
per posar les bases del canvi de model productiu, a partir de les reformes financeres i fiscal i de 
la millora de la qualificació, la innovació i les infraestructures. 
 
I si estem d’acord que el principal problema del país és l’atur no és possible entendre les 
retallades pressupostàries plantejades pel govern de la Generalitat de Catalunya. Són inútils per 
fer front a la crisi, són antieconòmiques i ens porten a continuar destruint ocupació i a allargar 
l’horitzó temporal per sortir de la crisi. Ni les polítiques pressupostàries ni el funcionament del 
sector públic estan en l’origen de la crisi. Al contrari, ha estat el pressupost públic el que ha 
salvat el sistema financer de la fallida, producte de les seves pròpies pràctiques que van dur a un 
alt endeutament de famílies i empreses i a la caiguda d’activitat econòmica. Bona part de 
l’endeutament generat en el sector privat de l’economia, empreses i famílies, i les dificultats 
derivades de la pròpia actuació del sector financer, han estat traslladades a l’endeutament 
públic. Ha estat el mal funcionament de determinades entitats financeres el que està 
comprometent bona part dels pressupostos públics i per això és absurd que siguin les pressions 
dels propis mercats financers, als quals s’ha ajudat a garantir la seva solvència i funcionament, 
els que ara reclamin polítiques d’austeritat.  
 
Les retallades del pressupost tant en inversió com en serveis de salut, educació, atenció les 
persones o seguretat, tenen efectes directes en la pèrdua d’ocupació, i per tant incrementaran 
l’atur. Però a més representen la renúncia dels poders públics a ser un element actiu de 
reactivació econòmica, deixant tota la iniciativa a un mercat que avui està col·lapsat per la 
manca de liquiditat i per les febles expectatives de guany ràpid, que és la seva única motivació. 
Per tant, la política de retallades és una perversió econòmica: no accelerarà la reactivació 
econòmica, al contrari deprimirà encara més la demanda interna del país i allunyarà la 
perspectiva de recuperar activitat, ocupació i riquesa.  
 
Però a més veiem que les retallades pressupostàries s’estan plantejant de manera directa sobre 
els serveis públics que garanteixen l’exercici dels drets de ciutadania propis de l’Estat del 
Benestar: salut, educació, atenció a la dependència, seguretat. El que es vol és aprofitar 
problemes pressupostaris de caràcter conjuntural per fer reformes estructurals, per iniciar un 
procés de desmuntatge d’un model social de provisió de béns i serveis públics, de caràcter 
universal, públic, gratuït i de qualitat, que tenen com objectiu evitar que les diferències d’origen 
es converteixin en desigualtats socials, garantint per a tothom la salut, l’educació i la seguretat 
com a la base d’una vida en llibertat i del ple desenvolupament de les persones. Desmuntar els 
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serveis públics com es pretén posa en risc la cohesió social i en èpoques de crisi pot facilitar 
l’aparició de bosses de fractura social que poden posar en perill la convivència.  
 
Però el govern està duent a terme aquesta política de retallades sense haver establert cap tipus 
de negociació general on poder abordar un diagnòstic compartit de la situació ni definir quin és 
el problema a atacar i quin horitzó social ens plantegem. Sap el govern de la voluntat i capacitat 
de diàleg, negociació i acord de les organitzacions sindicals. Però també sap que davant les 
imposicions i les retallades la resposta és la mobilització. És per això que el proper 14 de maig 
confluïm amb les organitzacions i associacions ciutadanes, de veïns i veïnes, d’usuaris de la salut, 
de pares i mares d’alumnes, d’estudiants, de consumidors, d’afectats per les hipoteques, d'ONG 
de cooperació, del món de la cultura, d’entitats del Tercer sector social, de la immensa majoria 
de la societat en definitiva, per sortir al carrer el dissabte 14 de maig a les 11 h del matí a Plaça 
Catalunya, per deixar clar que no volem retallades i que defensem els serveis públics, un model 
social de drets de ciutadania. 
 
El Govern ha de saber que si hi ha problemes aquests s’han d’afrontar des del diàleg i la 
negociació, no des de la imposició. Però no pot pretendre que l’única alternativa sigui retallar 
salut, educació atenció o seguretat. Les polítiques d’austeritat són altra cosa. És quelcom més 
transversal, que cal negociar per prioritzar i reassignar. Però sobre tot que si es vol parlar 
d’austeritat pressupostària no es pot parlar només de despesa, s’ha de parlar també d’ingressos. 
No podem acceptar propostes que retallen drets a tota la societat i mantenen els privilegis d’uns 
pocs, com és la supressió de l’impost de successions, l’anunci d’abaixar impostos a les rendes 
altes, les de més de 120.000 €, o no dotar la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida. 
No és just, no és equilibrat, no és solidari.  
 
Companyes i companys, la situació és difícil, dura. Sabem que avui el principal problema és 
l’atur. Sabem que ho hem de fer des de la garantia dels drets laborals i socials que hem assolit 
amb la nostra lluita. Sabem que la reactivació econòmica passa per millorar la qualificació, la 
innovació i les infraestructures, impulsant polítiques industrials actives liderades pels governs. 
Sabem que cal una reforma financera per fer circular el crèdit a l’economia productiva, 
penalitzar les pràctiques especulatives. I sabem que cal una fiscalitat suficient i justa i combatre 
el frau fiscal i l’economia submergida, per disposar dels recursos públics suficients per fer les 
polítiques públiques necessàries. Sabem que els poders públics han d’impulsar la creació 
d’ocupació millorant la qualitat dels serveis públics i incentivant i estimulant l’activitat 
econòmica de sectors estratègics i econòmicament competitius i sostenibles. Aquestes són les 
nostres fites, les nostres alternatives. 
 
Per tot això hem d’aconseguir que la reforma laboral inútil i injusta es modifiqui gràcies als 
milers de signatures mobilitzades en la ILP. I hem d’aturar els intents de retallar els drets socials, 
el model social de provisió de béns i serveis públics que tenim. És per això que us convoco de 
nou el proper 14 de maig a tornar a sortir al carrer per deixar clar que no acceptem les retallades 
i que el nostre objectiu és l’ocupació, amb drets laborals i socials.  
 
Amigues i amics ens veiem de nou el 14 de maig en la manifestació.  
 
Salut i bon treball. 
  


