
 

Manifest de la Plataforma Sindical dels Treballadors Públics de 
Catalunya 

  
Els avenços aconseguits, després d’anys de lluita, en matèria del dret d’accés als serveis 
públics han estat arrencats de soca-rel. El deute generat per l’especulació i per la 
preeminència del guany privat sobre el bé públic, sembla justificar tot tipus d’abús i 
d’extorsió. 
Les persones han deixat de ser l’eix central i prioritari de les polítiques públiques, 
convertides en ostatges dels interessos financers. El pagament del deute, moltes vegades 
a bancs rescatats amb diners públics, té prioritat sobre l’atenció sanitària, sobre l’educació 
pública, sobre els serveis socials o sobre el dret a la justícia. 
Els drets de les persones queden condicionats a l’existència d’escorrialles bancàries. 
El sentit últim de les polítiques públiques ha deixat de ser el de la creació de les 
condicions necessàries, perquè tothom tingui cobertes les seves necessitats bàsiques i 
pugui exercir plenament els seus drets.  Es retallen les condicions de vida i els drets 
laborals dels treballadors per poder continuar fent créixer els comptes bancaris dels 
especuladors que ens han portat a aquesta situació. 
Les organitzacions sindicals que subscrivim aquest document compartim, amb la majoria 
dels ciutadans de Catalunya, la necessitat d’un canvi de rumb que torni a situar les 
persones com a eix de les polítiques públiques i per això: 

• Esperem d’aquesta nova legislatura que avui comença, un impuls decidit a favor 
dels drets ciutadans, de defensa dels treballadors com a motor del necessari 
creixement econòmic, la defensa, en definitiva, de les persones com a centre i únic 
objectiu de l’activitat pública. 

• Defensem que no es pot donar un servei públic digne sense el respecte a la dignitat 
de qui el presta i refermem la nostra absoluta oposició al desmantellament del 
servei públic, als acomiadaments i a les retallades indiscriminades de drets. 

• Reclamem un compromís ferm i decidit per la negociació i el diàleg, en defensa 
d’un servei públic de tots i per a tothom, i a mostrar la nostra preocupació per 
recents afirmacions del Govern en funcions que semblen presagiar la continuïtat en 
las nefastes polítiques que ens ha portat on estem ara.  

Estem convençuts que assolir aquestes premisses forma part dels objectius per millorar 
els serveis públics.  
 

SÍ QUE HI HA ALTERNATIVES!! 
 

Parlament de Catalunya,  17 de desembre de 2012 
 
 

                                 
 

                             


