
                                       

Comunicado dos representantes do persoal de Novacaixagalicia 

A representación dos traballadores e traballadoras de Obra Social Novacaixagalicia, UGT, 

CIG, CCOO, FSIE, ASCA e INDEPENDENTES, manifestamos a nosa preocupación polo futuro da 

Obra Social nun contexto incerto e cambiante, que pon en risco un patrimonio social e unha 

acción social en beneficio de Galicia.  

Instamos ás institucións públicas e privadas, ás entidades financeiras, e en especial, aos 

partidos políticos, a que manifesten un compromiso claro na defensa da Obra Social das 

Caixas, de maneira que se garanta a súa supervivencia e funcionamento. É posible manter os 

miles de postos de traballo directos e indirectos que delas dependen, e consolidar o seu papel 

de axente dinamizador económico, social, cultural, asistencial, educativo e de fomento do 

emprego.  

Solicitamos das Administracións que nos gobernan (Concellos, Xunta, Estado e Unión Europea), 

maior sensibilidade fronte á problemática das Obras Sociais das Caixas de Aforro, facilitando e 

impulsando medidas tendentes á conservación do seu patrimonio, á xeración e obtención de 

recursos –incluída a participación nos beneficios das actividades financeiras dos Bancos 

derivados delas, e incluso facilitando o rescate das participacións que neles teñan–, co  

compromiso de dedicalos ao funcionamento e xeración de ingresos para as Obras Sociais. 

Nin os traballadores e traballadoras da Obra Social, nin os seus destinatarios, son os 

responsables da situación de crise que estamos sufrindo, nin da inapropiada xestión das Caixas 

de Aforros. Non cabe permanecer impasibles ante unha liquidación progresiva dos contidos e 

accións das súas obras sociais, accións e contidos máis necesarios hoxe en día.  

Mentres asistimos ao “rescate da banca”, comprobamos a falta de compromisos reais coa 

Obra Social das Caixas, descontadas no minuto un da crise económico-financeira abocándoas 

á desaparición ou a unha moi difícil supervivencia, nun contexto de recortes sociais crecente. 

Debemos recordar que a Obra Social das Caixas representa o único modelo empresarial que 

socializaba unha parte moi significativa dos beneficios da actividade financeira, non 

debemos deixar que desapareza. 

Por iso solicitamos: 

- A aprobación dun marco normativo que dote de protección e dea garantías de 

viabilidade, para as Obras Sociais das Caixas. 

- A constitución dun sistema de participación na actividade financeira que permita o 

retorno social de ao menos unha parte dos beneficios das mesmas. 

- A constitución dun foro permanente de traballo entre Administración, Caixas e 

entidades financeiras, para coordinar políticas de creación de emprego, dinamización e 

potenciación do terceiro sector, en suma, para potenciar e valorizar a obra social que 

viñeron desenvolvendo. 

 En Santiago de Compostela, a 15 de outubro de 2012 


