
 

EN DEFENSA DELS I LES I TRELLADORES DE LA CANERA  MUNICIPAL DE LLEIDA 

 

La secció sindical de la CGT-Paeria vol manifestar de forma clara i contundent que, més enllà de 

valoracions polítiques (sobre les que nosaltres no entrem) i com a sindicat amb representació a 

Junta de Personal i a comitè d’empresa defensem, hem defensat i defensarem a tot el col·lectiu de 

treballadors de la CAAC. L’avantsala de la privatització de serveis públics sempre és la mateixa: 

desprestigiar, infravalorar i desconsiderar-los de tal manera que hom no trobi una altra sortida que la 

seva privatització (que tampoc és garantia d’alguna cosa millor). Ha passat amb sanitat, educació, 

serveis socials… 

 

De vegades oblidem que la finalitat primera i última del servei públic és garantir la seva 

universalitat, l’abast del seu ús als ciutadans i mantenir la cohesió social i humana de la societat on 

es desenvolupa. Quants cops no hem sentit allò de que a la sanitat pública “entres amb un mal de 

queixal i surts operat d’apendicitis” o que “els funcionaris amb el sou segur ja no fan ni la meitat de 

funcions que els hi toquen” o … 

Malgrat això, si no hagués estat per la xarxa de la sanitat pública, aquelles veus que tant crítiques 

eren , ara s´apaguen amb aplaudiments durant la pandèmia. Caldria veure què passaria si els serveis 

socials és privatitzaran o si ho fessin les escoles. 

 

Al nostre entendre tal despropòsit només donaria ales al sector més neoliberal per justificar una 

privatització massiva i sense escrúpols. I només tindrien accés als serveis aquells que tinguin diners 

per pagar-los. 

 

Així les coses convé fer una reflexió, sobretot al voltant de les xarxes socials on tothom, sense 

mida, expressa les seves opinions. Hem tingut l’oportunitat de poder accedir a comentaris de les 

xarxes, alguns d’ells veritablement desagradables, sobre la CAAC i el què és pitjor, sobre els seus 

treballadors: “El Ayuntamiento siempre cierra los ojos al nefasto trabajo de estos trabajadores”, “… 

bordes, malhumorados,faltando al respeto. Y eso se puede permitir a un funcionario publico?”, “… 

el malísimo, inhumano trato hacia los peludos es para echarles a la calle como minimo… pero 

parece que al ser funcionario te conviertes en un intocable”, “ a veces no se sabe de la 

incompetencia de los empleados municipales de la perrera”… 

 

Tot això es pot llegir al Facebook i Instagram de l’associació de voluntaris de la CAAC. 

Curiosament,  aquesta associació a la seva recollida de signatures senyala: “aquesta petició no 

pretén atacar a cap treballador de la canera”. És d’agrair aquesta puntualització, però a jutjar pels 

comentaris dels seus seguidors no costa gaire advertir que es situen en línia contrària. 

Més enllà de tot plegat, reconeixem que com treballadors públics no som perfectes, que el nostres 

serveis són francament millorables i que la nostra vocació pública passa per una formació contínua, 

per la constant reflexió crítica del nostre dia a dia a la feina i per convertir les necessitats en 

possibilitats i per tot això cal actitud d’entrega, compromís en el quèfer quotidià i sobretot humilitat  

que es en definitiva el que consolida allò públic. 

 

Dit això, i amb la mateixa consistència i contundència, advertir que no per això admetrem que 

estem constantment en “tela de juicio”, sobretot en boca de persones que ja voldríem nosaltres que 



l’alçada de les seves crítiques les trobessin reflectides en les seves vides. 

 

Com empleats públics ens aixequem cada dia a treballar, també els treballadors de la canera que ara 

els hi toca treballar amb fred, gel, neu… Persones que dia rere dia mantenim serveis tan essencials 

com la sanitat, l’educació, el servei socials... i també la canera municipal. Per tant, abans d’escriure 

des del desconeixement, l´apriorisme o  la generalització convé pensar, sopesar i reflexionar tot allò 

que es diu. Perquè del contrari no fem una altra cosa que justificar el tancament de serveis, acabar 

amb allò públic i desvertebrar la societat del benestar. 

 

Siguem curosos, prudents i analitzem la realitat en la seva totalitat. Tot és millorable, el CAAC 

també (caldria ser més transparents amb l’estadística dels animals, caldria fer reformes a les gàbies, 

caldria dotar pressupostàriament i amb més treballadors el servei… ). Però no per això els que 

treballem des d’aquest i altres àmbits municipals podem permetre l’actitud de “acoso y derribo” per 

part dels seguidors de l’associació de voluntaris de la canera a Facebook i Instagram contra els 

treballadors del CAAC. 

 

Lloem la tasca dels voluntaris, però un respecte vers els treballadors de la canera i els seus 

responsables i caps.  

Podem admetre les critiques, en especial si son constructives, però si el rerefons a part de destructiu 

no te altre fi que desprestigiar cau pel seu propi pes en l´oblit. 

 

Salut i abraçades llibertàries, avui de forma molt especial, a tot el personal que fa possible el treball 

a la Canera. 

 

 

SECCIÓ SINDICAL CGT-PAERIA  

 

 

 

 


