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11a Jornada Seminari Salvador Seguí 

 

Dret a decidir 

 

Bona tarda, gràcies per ser ací. 

 
La celebració de la Diada de l’11 de setembre sempre és un bon 
moment per contextualitzar la situació política, econòmica i social en 
què ens trobem i emmarcar les línies de treball a impulsar durant el 
curs. De fa anys, organitzat pel seminari Salvador Seguí, aprofitem 
l’entorn de la Diada nacional per posar a debat qüestions que 
incideixen en la nostra acció i, en especial, allò que té a veure amb 
el caràcter de sindicat nacional i de classe de la CONC. Com 
sempre, ho fem amb una mirada ample i sense prejudicis, obrint 
aquest espai de debat a la participació de persones que des de la 
llibertat de pensament i el coneixement ens ajudi en la reflexió. 
Sens dubte, Carles Viver, que ja va ser amb nosaltres fa tres anys 
en aquest mateix marc per fer l’anàlisi crítica de la STC, amb la 
seva ponència ens està ajudant a vestir de més i millors arguments 
la nostra posició en relació al Dret a Decidir. 
 
Enguany el context de la Diada nacional de l’11S està determinat 
per la crisi social i política que estem vivint. D’una banda 
empobriment i desigualtats, de l’altra, afebliment de la democràcia i 
limitació en la capacitat d’autogovern i reconeixement nacional de 
Catalunya. Avui, reivindicar prou retallades i el dret a decidir 
s’inscriu en aquesta realitat, i per a un sindicat com la CONC 
difícilment poden deslligar-se.  
 



2 
 

Un sindicat que es defineix com a nacional i de classe és un sindicat 
que vol actuar en una realitat nacional, històrica, cultural i 
políticament determinada com és Catalunya. I vol fer-ho en la 
defensa i representació dels interessos dels i les treballadores amb 
independència d’origen, professió, sector o empresa, amb 
independència de la situació contractual o de la posició en el mercat 
de treball, ocupat o desocupat. Un sindicat que, des de la seva 
fundació, ha mantingut que els drets nacionals i socials són 
indestriables i que ha entès que aquest és important per garantir la 
cohesió del nostre poble. Per a CCOO reivindicar més i millor 
autogovern és voler disposar de més i millors instruments per poder 
intervenir en garantir respostes properes i útils als problemes 
concrets que viuen els treballadors i treballadores, la ciutadania de 
Catalunya.  

 
Avui el principal problema del país és l’atur, l’empobriment i la 
desigualtat social. La crisi econòmica, producte de la fallida del 
sistema financer internacional i de les febleses d’una estructura 
econòmica desequilibrada que depenia en excés de dinàmiques 
especulatives generades pel diner barat i el sector immobiliari, ha 
estat aprofitada pels poders econòmics per desregular les relacions 
econòmiques, afeblir els drets laborals i desmuntar el model social 
per privatitzar-lo i mercantilitzar-lo. El resultat el coneixem, és la 
sangonera de destrucció d’ocupació, afavorida per contrareformes 
laborals que han augmentat el poder unilateral dels empresaris, que 
les han aprofitat per precaritzar cada cop més les relacions laborals. 
Atur i precarietat, acompanyats per la caiguda de la protecció social 
i les retallades sobre els serveis públics, han fet augmentar la 
pobresa i les desigualtats socials fins arribar a nivells d’injustícia 
social. Una situació que, a més, té un fort impacte de gènere perquè 
reforça la desigualtat i la discriminació social de les dones que es 
veuen obligades a instal·lar-se fora del mercat de treball per garantir 
la cura de les persones, el que significa un retrocés en alguns dels 
avenços assolits anys enrere.  
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Mentre grans empreses i grans fortunes veuen augmentar beneficis 
i posició, la immensa majoria de la societat veu perdre la seva 
qualitat de vida. A dia d’avui a més de 115.000 llars no hi entra cap 
ingrés, a més de 250.000 llars tots els seus membres es troben en 
situació d’atur, el 63% de les persones que volen treballar i no 
poden no reben prestació, el 56% de les persones desocupades fa 
més d’un any que són a l’atur, les dones majors de 25 anys estan 
afectades per taxes d’atur del 92% i en el cas dels joves menors de 
25 anys superant el 55%, i la pobresa infantil arriba 
escandalosament al 28%. Més d’1/3 de les empreses han baixat els 
sous i els salaris nominals s’han reduït en un 5%. Un panorama 
decebedor. 

 
Aquesta dura i crua realitat social d’avui s’inscriu enmig d’una greu 
crisi política, on la desconfiança en les institucions no para de 
créixer. Crisi política que és el resultat d’una cada cop major 
degradació democràtica, on l’autoritarisme és la norma d’actuació 
dels diferents governs. Es qüestiona l’autonomia de les institucions i 
s’afebleix la divisió de poders i el joc de contrapoders (composició 
del TC, invasió competencial i recentralització, control dels mitjans 
de comunicació, prorrogues pressupostàries, pràctiques de 
corrupció...), i s’afebleixen els ja de per si deficitaris mecanismes de 
participació política i social de la ciutadania (pèrdua de tuteles, 
augment de taxes judicials, pèrdua d’espais de diàleg i concertació 
social, esmicolament de la negociació col·lectiva, repressió de les 
mobilitzacions socials...).  Una crisi política que sembla sobreposar-
se a la crisi econòmica i social, i que està servint de tap per no 
abordar els debats necessaris ni promoure les mesures que 
contribuirien a una sortida de la crisi al servei de les persones. 
 

És en aquesta realitat que celebrem l’11 de setembre d’enguany, on 
les reivindicacions nacionals i socials han d’anar en paral·lel per 
respondre a la situació en què ens trobem. Per això, tampoc podem 
deixar d’emmarcar la reivindicació del Dret a Decidir en aquesta 
realitat, en la resposta a la crisi política i la crisi social.  
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La CONC tenim una posició clara en relació al Dret a decidir,  
aprovada per una ampla majoria en el seu X Congrés. I és des 
d’aquesta posició congressual que participem activament en un 
procés nacional que ha de concloure en l’exercici del dret a votar de 
la ciutadania de Catalunya, per a què pugui expressar lliure i 
sobiranament quin futur institucional vol per Catalunya. A la vegada, 
però, som conscients que la concreció d’aquest dret no està exempt 
de dificultats: unes derivades de l’estret marc legal que determina 
els límits del seu exercici i d’altres d’un context polític on el Govern 
estatal manté una posició tancada i refractaria. En tot cas, ja fa 
temps que s’ha evidenciat que a Catalunya hi ha una important 
majoria social i política, com s’ha visualitzat en els diferents 
processos àlgids de mobilització com el 10 de juliol de 2010, en la 
manifestació de rebuig a la STC, i en la massiva mobilització del 
passat 11S de 2012, i com previsiblement es repetirà aquesta 
Diada. 

 
Per tot això, davant les dificultats que té aquest procés, cal mantenir 
la pressió per conquerir l’exercici del Dret a Decidir. Però cal fer-ho 
mantenint la major unitat política i social possibles per tal de reforçar 
la raó democràtica davant els entrebancs i les dificultats que el 
Govern de l’Estat pot posar. El compromís de CCOO amb el Dret a 
decidir és clar, i actuem en conseqüència participant activament en 
el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i donant suport a les iniciatives 
que s’orientin en aquesta direcció, tot aportant el nostre perfil propi 
a aquest debat on reiterem que els drets nacionals i els drets socials 
han d’avançar junts.  
 

L’exercici del Dret a Decidir ha d’anar acompanyat d’un debat lliure, 
obert, tolerant i respectuós, que permeti l’expressió de les diferents 
propostes i un compromís de respecte a la posició majoritària. 
Entenem que la validesa d’una decisió ha d’anar estretament lligada 
al posicionament majoritari de la ciutadania, a determinades 
condicions de participació i resultats que evidenciïn una posició 
majoritària i equilibrada en el conjunt del país, i per a què no sigui 
condicionada per la posició del Govern central de validar o no el 
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propi procés. El propi procés de debat ha de ser una oportunitat per 
avançar en la definició de quina Catalunya volem, més enllà del 
resultat de la pròpia consulta. La legitimitat de les diferents 
posicions obertes i que es situïn en el debat (independència, 
federalisme, confederalitat, autonomia) hauran d’explicitar els “per 
què” d’una o altra opció, donant també resposta als problemes 
concrets de les persones, de la ciutadania, dels treballadors. És per 
tant una oportunitat per forçar a les diferents opcions a concretar 
quines ofertes fan a la ciutadania en termes de futur, en termes de 
justícia social, democràcia, marc laboral, cooperació i solidaritat... 
Per tot això, la CONC participarem de forma activa en aquest debat 
i el Seminari Salvador Seguí de ben segur el dinamitzarà i hi serà 
present.  

 
Hores d’ara hi ha una majoria social que considera que l’actual marc 
de relacions institucionals entre Catalunya i l’Estat establert en el 
marc de la Constitució de 1978 es troba exhaurit. La STC va marcar 
un punt i a part. La demanda de disposar de més i millors eines 
d’autogovern, la injusta relació fiscal amb l’Estat, les invasions 
competencials, el no reconeixement d’una identitat cultural i 
lingüística, etc., són qüestions que generen aquest sentiment 
majoritari que reclama un canvi en les relacions entre Catalunya i 
l’Estat, i que expressa el fi d’un model i la necessitat de definir un 
nou marc de relacions a partir del lliure exercici del dret 
d’autodeterminació. Un debat en què, legítimament, s’hi poden i s’hi 
han d’expressar les diferents posicions existents.  
 
Però per a què les diverses posicions legítimes tinguin credibilitat és 
imprescindible el propi reconeixement del Dret a Decidir. Per tot 
això, el Dret a Decidir s’ha de concretar en un referèndum o una 
consulta amb una pregunta clara que permeti conèixer la voluntat 
sobirana a partir de la qual el Govern de Catalunya i el de l’Estat 
hauran d’aplicar els canvis constitucionals i legals que s’escaiguin.  
Avui, però, ni el Dret a Decidir és una realitat, ni amb la celebració 
d’una consulta s’acaba el procés. Estem immersos en un procés de 
construcció de majories socials molt àmplies que han de permetre, 
primer, l’exercici del dret d’autodeterminació i, després, la nova 
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regulació del que s’expliciti en les urnes. En aquest procés cal que 
hi hagi una majoria social que mantingui la voluntat que Catalunya 
sigui un sol poble i eviti qualsevol temptació de fractura social tot 
avivant intransigències, estigmatitzant posicions o impedint debats. 
El nostre compromís ha de ser el d’impulsar aquest procés des de 
la lliure expressió i la tolerància i el respecte a qualsevol de les 
posicions atès que el nostre sindicat, en qualsevol dels escenaris, 
ha de seguir exercint la seva funció social d’organitzar i defensar els 
interessos dels treballadors i les treballadores.  
 
En el marc d’aquesta jornada del seminari Salvador Seguí que 
celebrem amb motiu de la Diada nacional, vull insistir en què el 
debat nacional no pot fer-se al marge del debat social, laboral i 
econòmic que necessita aquest país. No seria bo que rera el debat 
nacional algú tingués la temptació d’amagar la dura i complexa 
realitat social de Catalunya. Per això, en el manifest d’enguany hem 
marcat un doble repte: d’una banda, fer avançar les aspiracions de 
la ciutadania per poder decidir el seu futur com a poble i, de l’altra, 
enfrontar‐se a les polítiques de retallades que tant perjudiquen les 
persones i el procés de construcció nacional. 
 
Reivindiquem, doncs, el Dret a Decidir perquè volem que Catalunya 
disposi de més instruments i recursos per respondre millor als 
problemes de les persones. Com ja he dit, per a nosaltres els drets 
nacionals i els drets socials són indestriables, ambdós 
imprescindibles i complementaris. Per això, volem decidir també per 
una Catalunya social i escollir el model econòmic i social que volem 
per al nostre país. Quan parlem del Dret a decidir hem d’integrar 
també el que aquest dret representa de radicalitat democràtica, més 
enllà del debat nacional. Dret a decidir és també incorporar nous i 
millors mecanismes de participació social, de consultes ciutadanes, 
de mecanismes de participació directe, de sistemes electorals, de 
rendiment de comptes... que impregnin l’organització social de la 
convivència i les relacions socials de més i millor democràcia.  
 
Sabem que en l’actual context hi ha dificultats per fer avançar el 
procés de construcció nacional. Es demostra  en les crítiques que 
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en determinats àmbits de l'Estat es fa al procés de descentralització 
política i administrativa del mateix Estat i en el procés de 
recentralització i invasió competencial que s’està aplicant, utilitzant 
la crisi com a excusa oportunista. Un exemple n’és la Llei 
d'estabilitat pressupostària. El Govern de l’Estat aprofita el context 
de crisi per promoure l’ofegament fiscal de les comunitats 
autònomes i el desmantellament de l’Estat del benestar sense fer 
propostes per a la reactivació econòmica ni donar resposta als 
milions de persones que es troben en situació d’atur.  

 
El Govern de Catalunya, per la seva banda, s’ha rendit davant 
aquesta onada uniformitzadora tot seguint el guió imposat per les 
polítiques d’austeritat, contribuint a l’afebliment de l’educació i la 
sanitat públiques i els serveis socials. Ens presenten les retallades 
com si fossin reformes o ens diuen que són inevitables atès el 
finançament injust i insuficient que pateix Catalunya, i que 
condiciona l’acció de govern. Però s’obvia que hi ha alternatives 
menys lesives per a la ciutadania que les polítiques que s’estan 
aplicant. Fa poc el Govern ha decretat la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per a 2013 sense debat polític ni 
social. Ha optat per mantenir les retallades evitant que es produeixi 
el necessari debat públic sobre l’orientació dels pressupostos. El 
que Catalunya necessita és posar en marxa polítiques que redueixin 
l’impacte de la crisi, exigir al Govern de l’Estat un finançament més 
just, i generar nous ingressos amb la recuperació de l’impost de 
successions i una major tributació a les grans fortunes.  
 
Avui molta gent ho està passant molt malament. Cau la protecció a 
les persones sense recursos i augmenta la pobresa. Els nivells 
d’atur són intolerables, amb un 58’4% del total en atur de llarga 
durada i amb un 53’9% d’atur juvenil. Les retallades estan tenint, a 
més, un greu impacte de gènere com es comprova en el fet que el 
96’4% de les persones inactives són dones que ja no cerquen 
ocupació per tal de poder atendre familiars en situació de 
dependència. 
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El principal repte avui és treballar per la cohesió social i per la unitat 
civil del nostre país. I els dos elements fonamentals per assolir 
aquests objectius són l’exercici del dret democràtic 
d’autodeterminació com a poble i el manteniment del nostre model 
d’Estat del benestar com a element identitari de la voluntat de 
progrés del nostre país.  
 

Per tot això, aquest 11 de Setembre hem d’exigir els drets nacionals 
i els drets socials del poble de Catalunya defensant el Dret a decidir, 
la justícia social i l’Estat del benestar, i rebutjant les polítiques de 
retallades. És en aquest sentit que animem a les persones afiliades 
a CCOO a què aquesta Diada visibilitzin el rebuig a les polítiques 
antisocials i a les retallades de drets i l’exigència d’una Catalunya 
social, i a les que participin en la Via Catalana i no tinguin un lloc 
assignat que ho facin a la Via Laietana de Barcelona, formant part 
d’un ramal de la cadena entre Foment de Treball i el Departament 
de Governació, conjuntament amb altres entitats de la Plataforma 
Prou Retallades. 

 

 

Joan Carles Gallego 

09/09/2013 


