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El passat 26 de maig totes les ciutats i pobles d’arreu de l’Estat 
van renovar la seva representació, i també es van renovar els par-
laments en algunes comunitats autònomes. En menys d’un mes 
s’ha refet pràcticament tota l’arquitectura institucional de l’Estat, a 
més del Parlament Europeu.

Tant a Catalunya com a Espanya, la majoria de la ciutadania ha 
optat per forces polítiques d’esquerra, cosa que ha canviat el pa-
norama polític en el marc d’un cicle electoral que obre les portes 
a endegar les polítiques socials necessàries que permetin rever-
tir les retallades dels anys negres d’austeritat i la nefasta gestió 
de la sortida de la crisi.

Les forces progressistes tenen l’oportunitat de recuperar institu-
cions municipals i autonòmiques als governs de dretes i enfortir 
el teixit institucional de proximitat amb un paquet de polítiques 
socials que torni els equilibris de rendes trencats per les polí-
tiques d’austeritat, d’incentius fiscals a empreses i capitals, i de 
devaluació salarial i pensions. Aquestes polítiques han llastrat el 
progrés social en aquests anys de creixement econòmic i han 
provocat l’acumulació de la riquesa del capital i el transvasament 
de les rendes del treball als beneficis empresarials, cosa que ha 
dut a la pobresa laboral i social 1 de cada 10 treballadors i treba-
lladores amb feina (1 persona de cada 4, en el cas de Catalunya).

Polítiques amb perfil social
Cal destacar els resultats a Catalunya, tant a l’àrea metropolitana 
com a la resta de ciutats i pobles. El mapa representatiu local és 
heterogeni, però molt orientat a l’esquerra, en el mateix sentit en 
què es va votar a les eleccions generals del 28 abril. Aquest re-
sultat, a més de reforçar el perfil social de les polítiques, convida 
a pensar que s’obre una etapa en la qual es pot treballar en la 
recomposició política a Catalunya, una etapa en què es trenqui 
el bloqueig institucional dels darrers anys i en què, guiats per la 
recuperació dels drets socials, puguem avançar en els drets na-
cionals, sempre des de la inclusió de la pluralitat social, com sem-
pre hem defensat i hem treballat, des que existim com a sindicat.

L’esquerra guanya presència 
institucional a les administracions 
locals i autonòmiques del país
A Catalunya les eleccions 
conviden a trencar els blocs 
polítics dels darrers anys i a 
obrir espais de diàleg 

Europa té el repte de recuperar les 
polítiques socials per frenar l’avanç 

de l’extrema dreta, tot i la seva 
forta entrada al Parlament Europeu

Ens preocupa el resultat de les eleccions de la UE, que mostra la 
feblesa de l’esquerra europea i una forta entrada de l’extrema dre-
ta i de l’euroescepticisme al Parlament. Espanya i Catalunya tenim 
una responsabilitat important en la construcció d’un projecte 
europeu alternatiu a l’Europa dels conservadors o els neofeixis-
tes, mitjançant un nou contracte social europeu que recuperi els 
valors de l’Europa del benestar, a fi de donar respostes a tota la 
ciutadania, i que serveixi d’exemple i de model de convivència a 
la resta d’àrees geogràfiques al món.

Concertació i diàleg social
El treball té un paper fonamental per al desenvolupament de les 
polítiques socials, que han de reflectir amb claredat la voluntat 
del poble a les urnes, ja que la recuperació de drets per desenvo-
lupar un projecte de vida digna comença amb un treball digne. 
Per això és important el reforç dels mecanismes de concerta-
ció i diàleg social, i l’impuls de les organitzacions sindicals, com 
CCOO, en el marc de la proximitat amb els treballadors i treballa-
dores i del reforç de les seves reivindicacions. 
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