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Els propers mesos d’abril i maig els ciutadans i ciutada-
nes participem en un procés d’eleccions en què gairebé 
s’escullen totes les estructures de govern del nostre marc 
institucional. Des del Parlament Europeu fins al poble més 
petit s’escollirà representació, passant pel Congrés dels Di-
putats i algunes assemblees i parlaments autonòmics (no 
en el cas de Catalunya), una estructura que els propers 4 
anys definirà les polítiques que condicionen la vida de la 
gent després d’una llarga crisi i una recuperació econòmica, 
però no social. D’aquí a 2 mesos ens hi juguem molt.

7 anys de dura crisi i 4 de recuperació econòmica injusta social-
ment han provocat un augment de les desigualtats i les bosses 
de pobresa a Catalunya i a Espanya. Una forta desafecció ciuta-
dana de les institucions i de la política ha obert un buit, atesa la 
pèrdua de participació democràtica de la ciutadania, que està 
sent ocupat per opcions populistes, feixistes i ultranacionalistes 
arreu d’Europa que s’expressen en diferents processos electorals 
als diferents països. Aquesta realitat pot arribar al Parlament Eu-
ropeu amb força, cosa que afebliria encara més el caràcter d’una 
Europa social, molt castigada per les polítiques conservadores 
dels últims anys de la Comissió Europea.

Aquestes opcions arriben al nostre país, com hem vist a les elec-
cions a l’assemblea d’Andalusia. Una irrupció que condiciona la 
política estatal i provoca un enduriment de les posicions dels 
partits de dretes, que mostren, sense prejudicis, amenaces con-
tínues a les llibertats i als drets socials des d’una posició patriarcal 
i paternalista, i que s’erigeixen com a salvadors de la pàtria, fins i 
tot parlant de reconquesta. 

Es tracta d’una amenaça contundent als marcs d’autogovern au-
tonòmic i municipal que allunya les polítiques de la gent amb 
la clara opció d’eliminar espais de gestió directa dels recursos 
públics i així poder transferir-los amb més facilitat a mans de les 
elits amigues de la gestió privada. Menys Estat: més desigualtat. 
Una crisi territorial ja greu de per si pel conflicte polític a Catalu-
nya, que pot empitjorar més si aquestes dretes arriben a àmbits 
de poder estatal i territorial.

Paper important de CCOO
El sindicat té un paper important en la construcció d’instruments 
i propostes socials en moments cabdals com els que afrontem 
aquests mesos. La millor manera d’aturar un front de retrocés en 
drets i llibertats a càrrec de les dretes al país és convèncer la gent 
que la reconstrucció del contracte social és la millor solució per 
a tothom, des de la vessant social, política i territorial, des dels 
drets laborals, socials i civils per enfortir un marc democràtic de 
llibertats.

Aquest contracte social ha de recuperar el pes dels salaris de 
la gent treballadora, i això s’ha de fer enfortint la negociació 
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col·lectiva i recuperant els equilibris de l’Estatut dels treballa-
dors, amb la derogació de les reformes laborals; enfortint els 
sistemes de protecció social i pensions; recuperant prestacions i 
subsidis per a les persones sense feina i fent suficient i sostenible 
el sistema públic de pensions, i augmentant la despesa social 
pressupostària fent créixer la seva capacitat d’ingressos amb una 
reforma fiscal que faci tributar més qui més té o més guanya, una 
despesa social que ha de recuperar i millorar el malmès estat 
del benestar en els seus pilars fonamentals: educació, sanitat i 
protecció social.

Hem d’enfortir els instruments institucionals que vertebren les 
garanties i la participació democràtica de la societat més enllà 
dels processos electorals; els marcs de participació de la socie-
tat civil, i la concertació social. Tot això s’ha de fer reforçant les 
exigències de transparència, representativitat, ètica i valors, i 
compromís institucional a totes les organitzacions polítiques i 
socials amb un consens que s’expressi en una llei de participa-
ció institucional que garanteixi la participació democràtica de la 
ciutadania.

Un contracte social, que des del seu contingut, els drets i el seu 
continent, i les institucions polítiques i socials, construeixi un 
teixit social que avanci amb igualtat d’oportunitats en un món 
de canvi i transformació contínua, que hem d’afrontar com una 
oportunitat de progrés per a tothom, sobretot per als treballa-
dors i treballadores.

S’obre un cicle electoral. Participem-hi activament exigint allò 
que és nostre. Ens hi juguem molt.  Javier Pacheco


