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Ni estat ni benestar

La setmana passada es va
aprovar el projecte de llei
dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya
per al 2012. La presenta-

ció d’aquests pressupostos es va fer
sota l’eslògan “Menys retallades i
més ingressos”. Les taxes seran el
principal instrument per augmentar
la recaptació de diner a través de la
pujada del transport públic, la ma-
trícula universitària, el preu de la
benzina, el cànon de l’aigua, el tiquet
moderador dels medica-
ments i la taxa turística.
En un altre nivell, la
setmana vinent fina-
litzarà el termini fi-
xat pel govern de
l’Estat als agents so-
cials perquè arribin
a un acord sobre la
reforma laboral.
Alguns dels punts
que més discussió
estan generant són
la creació d’un con-
tracte únic, la im-
plementació de les
anomenades mini-
feines i el major pro-
tagonisme dels con-
venis d’empresa en
lloc dels col·lectius.

Dins el sac de la
crisi econòmica,
moltes d’aquestes
actuacions es pre-
senten, taxativa-
ment, com l’única
opció possible. Es
defensen, des d’una
dubtosa expressió de sensi-
bilitat social, com un mal menor
per garantir l’estat del benestar. Pe-
rò els més que possibles efectes per-
versos d’aquestes actuacions plan-
tegen un dubte: fins a quin punt les
solucions estructurals a una crisi
conjuntural garanteixen el
dèbil model de benestar
del nostre context?

L’estat del benestar
es consolida després
de la Segona Guerra
Mundial com un pac-
te social entre el ca-
pital i el treball per ga-
rantir un mínim de drets socials a la
ciutadania. El consens social fixa
que l’estat ha de garantir com a re-
cursos bàsics per al benestar de la
població l’accés a l’educació, a la sa-
lut i al sistema de pensions. Són els
tan anomenats tres pilars de l’estat
del benestar: als dos primers s’hi ac-
cedeix de manera universal a través
del padró, mentre que al tercer s’hi
accedeix a través de la cotització
que facilita l’ocupació regularitza-
da. El pacte fundador de l’estat del
benestar també preveu la protecció
del sistema democràtic. Es reconeix
el paper legítim dels agents socials
en els processos de presa de decisi-
ons com a garanties de cohesió soci-
al. Entre altres aspectes, s’articula
la negociació col·lectiva com el prin-
cipal vehicle de regulació de les re-
lacions laborals.

La proposta de pressupostos de
la Generalitat entra en contradic-
ció amb els principis fundadors que
atorga la paraula benestar a l’estat.

En primer lloc, en justificar la puja-
da del preu del transport públic o
les taxes universitàries tot apel·lant
a l’aportació econòmica que l’Estat
ja fa a aquests serveis: la ciutadania,
a través dels impostos, i no l’estat,
és qui finança aquests serveis. Per
aquesta raó la paraula repagament
és més adequada que la paraula co-
pagament. És legítim exigir respon-
sabilitat al ciutadà com a usuari
dels serveis públics, però cal no
oblidar que l’estat gestiona i no re-
gala aquests serveis a la ciutadania.
En segon lloc, es proposen introdu-
ir pràctiques de repagament en la

xarxa pública sanitària sota l’argu-
ment que és una pràctica consoli-
dada en altres àmbits com el trans-
port o les taxes universitàries. És
pervers comparar peres amb po-
mes. L’accés a la salut i no el trans-
port és el que fa més de mig segle es
va consensuar com un recurs bàsic
per garantir un mínim de benestar
a la població. Quan es parla de líni-
es vermelles cal entendre que les
peres són intocables.

El debat sobre la reforma laboral
entra en contradicció amb

els principis funda-
dors que atribueixen
la responsabilitat del
benestar a l’estat.
Prioritzar la impor-
tància del conveni
d’empresa per sobre
del conveni de sec-

tor, provincial o esta-
tal suposa desprote-
gir el treballador da-

vant l’empresari. Ne-
gociar les condicions
laborals entre els
sindicats que for-
men part d’un sec-
tor i la patronal no
és el mateix que sis
treballadors d’una
empresa negociïn
directament amb
el gerent o direc-

tor. Mentre que el
primer escenari actua

com a garantia de la ne-
gociació col·lectiva, el segon
obre la porta a la individua-
lització de les relacions labo-
rals a través dels departa-

ment de recursos humans. La
regulació de les pagues extres és un
dret social dels treballadors que cor-
re el risc de convertir-se en una mo-
neda de canvi per a l’empresari en

funció dels seus inte-
ressos. Quan des de la

Cecot es defensa el
conveni d’empresa
per ajustar el paga-
ment de la paga ex-
traordinària se-

gons la liquidat de
l’empresa, prima l’interès de

l’empresari per sobre del dret del
treballador.

Les solucions estructurals a la
crisi conjuntural encobreixen un
canvi de model en què l’estat i el
benestar perden protagonisme a
costa del mercat i la desigualtat. En
matèria d’educació es potencia l’es-
cola concertada amb l’empobri-
ment de l’escola pública i s’aposta
per un model universitari més eli-
tista. En l’àmbit sanitari, la dismi-
nució dels recursos afecta les con-
dicions d’accés de la ciutadania tot
promocionant, indirectament, les
24 hores d’atenció que garanteixen
les mútues mèdiques privades. De
moment, les pensions es mante-
nen, però les condicions laborals
dels treballadors per poder-hi acce-
dir els fan vulnerables. La crisi eco-
nòmica és l’excusa perfecta per
canviar els principis fundadors de
l’estat del benestar. Si continuen
els canvis estructurals, quan acabi
la crisi, que un dia acabarà, no hi
haurà ni estat ni benestar.
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La paraula ‘repagament’
és més adequada que

‘copagament’. Hi ha un canvi
encobert de model: l’estat

i el benestar perden a costa
del mercat i la desigualtat


