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Per si no n’hi havia prou, més retallades
El president Mas només ha trigat 

dos dies després de les eleccions a 
anunciar noves retallades salarials 
als empleats i empleades públics i tot 
un seguit de mesures d’austeritat que 
afecten tot el conjunt de la ciutadania, 
però sobretot els sectors socials més 
desafavorits.

Mas no va arribar a quantificar 
la retallada salarial, va ser la seva 
vicepresidenta qui, l’endemà, a TV3, 
va concretar que s’estudiava una 
reducció del complement específic  en 
les dues pagues extres. Posteriorment, 
han estat altres consellers els qui han 
clarificat que la retallada no seria 
lineal i que s’efectuaria en tres trams 
en funció de les diferents escales 
salarials.

Així mateix, Mas va anunciar un increment de preus en el 
consum de l’aigua, les matrícules universitàries, el transport 
públic i la benzina i, de passada va deixar anar la possible 
“introducció d’un ticket de moderació” en la sanitat, un 
eufemisme que vol amagar la implantació del copagament. 
Finalment, va assenyalar que la Generalitat posaria a la venda 
part del seu patrimoni (edificis públics) per recaptar diners.

USTEC·STEs considera aquestes retallades una nova 
agressió als empleats i empleades públics i a tot el conjunt 
dels sectors assalariats i vol expressar el seu rebuig i, alhora, 
posar de manifest la voluntat d’oposar-s’hi amb tots els 
mitjans al seu abast.

USTEC·STEs denuncia el tarannà antidemocràtic del 
govern, que ha enganyat la ciutadania en amagar durant la 
campanya electoral la intenció d’aplicar unes retallades  que 
només ha fet públiques un cop passades les eleccions.

USTEC·STEs considera que el govern menysprea la 
ciutadania i els empleats i empleades públics quan obvia el 
Parlament i les meses de negociació i comunica les mesures 
directament a través dels mitjans de comunicació. I ho fa així 
perquè pretén que la ciutadania les consideri com a inevitables 
i irreversibles, amb l’objectiu de provocar la resignació i la 
desmobilització social.

En aquest sentit, Mas intenta justificar les retallades salarials 
als empleats i empleades des de la idea de la “necessitat de 
salvar l’estat de benestar”; ara bé, a quin estat del benestar 
es refereix?, al del copagament de la sanitat, al dels centenars 
de milers d’aturats a Catalunya, al dels desnonaments diaris, 
al dels incomptables treballadors i treballadores que cobren 
el salari mínim, al que poden oferir uns serveis públics que 
estan patint tot un reguitzell de restriccions quan no són 
gentilment lliurats a la gestió privada...Què en queda, doncs, 
de l’estat del benestar, Sr Mas? A parer d’USTEC·STEs el que 

està intentant el govern, ja d’entrada, és 
preparar els mitjans de comunicació perquè 
deslegitimin les possibles mobilitzacions 
dels empleats i les empleades públics i hi 
posin en contra determinats sectors socials.

Així mateix, les seves paraules quan 
afirma que “si, a més, el govern de l’Estat 
també retalla, les retallades salarials que faci 
quedaran descomptades i no es duplicara“ 
no justifiquen en absolut cap retallada, 
ni les seves ni les de l’Estat, simplement 
signifiquen que l’Estat retallarà, que Mas 
mantindrà la seva retallada i que, segons 
com, ja ho veurem, fins i tot podrien 
duplicar-se. El que es dedueix de les seves 
paraules és que els governs espanyol i 
català retallaran els salaris dels empleats i 
empleades públics per tal de reduir cadascú 

el seu deute.
Tampoc no és gens creïble que aquest sigui l’últim any 

d’ajustaments. I no és creïble perquè no veiem pas que el 
partit que governa Catalunya amb el suport d’un escàs 20% 
de la població censada tingui cap pla per millorar l’activitat 
econòmica amb la finalitat d’aconseguir ingressos sense 
necessitat de dessagnar encara més la població assalariada. 
Ben al contrari, mesures com la venda de patrimoni, entre 
d’altres la de l’edifici d’Ensenyament a Via Augusta, són pa 
per a avui i fam per a demà.

D’altra banda, USTEC·STEs denuncia i rebutja les noves 
retallades que s’estan produint a l’ensenyament públic català:
lNo es cobreixen les substitucions a primària i secundària els 

dilluns, dimarts i dimecres.
lNo es cobreixen les substitucions del personal laboral de 

suport (TEI, EEE, TIS, ELL, AEE fisioterapeutes...) quan 
exerceixen el seu dret a la reducció de jornada.
lS’està incrementant fins a un nivell insuportable la tasca 

burocràtica que realitzen els centres educatius públics.
USTEC·STEs fa una crida a la unitat d’acció sindical per 

fer possible que tots els sindicats compromesos en l’oposició 
i el rebuig a les retallades puguem presentar conjuntament 
propostes i un calendari d’accions i mobilitzacions que aturi 
aquesta sagnia i comenci a posar les bases per redreçar una 
situació cada cop més insostenible.

Alhora, fem una crida a totes i tots els qui treballem en 
l’educació pública i a tota la comunitat educativa a posar a 
debat als centres i a les assemblees de zona les conseqüències 
d’aquesta política de retallades sistemàtiques, acordar accions 
comunes en cada localitat i a manifestar cada dimarts i 
dimecres davant dels centres educatiusper el seu rebuig total 
a les retallades en l’educació, com també a participar en les 
mobilitzacions generals que es convoquin en defensa d’uns 
serveis públics de qualitat.




