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El Consell Nacional de CCOO de Catalunya
aprova la quota zero per a afiliats i afiliades
sense ingressos
També s’han aprovat les bases per impulsar la Xarxa de
Solidaritat del sindicat
cions i que també
pugui significar una
diferència respecte
a altres modalitats
d’afiliació ja existents a casa nostra
(persones aturades
amb prestació o
sense subsidi).

El Consell Nacional de CCOO
de Catalunya ha aprovat la proposta de quota zero per a afiliats i afiliades sense ingressos.
Aquesta nova modalitat de
quota d’afiliació té la voluntat
de ser útil per a aquelles persones que pateixen la situació
d’atur amb una dificultat evident per fer front al pagament
de la quota i que ja formaven
part de la nostra organització,
així com per a aquelles persones que per diferents raons
encara no en formen part.
CCOO, coherent amb la resolució “Contra l’atur i per a la
creació d’ocupació”, aprovada
de manera unànime al nostre
X Congrés, vol articular una
modalitat d’afiliació que doni
resposta a aquestes situa-

Aquesta nova modalitat de quota
entronca amb els
valors de CCOO com a organització de la classe treballadora,
integradora, solidària i atenta a
les necessitats dels més desfavorits, rellançant l’evidència
davant la ciutadania que la
pobresa i els riscos d’exclusió
tenen l’origen en el sistema
econòmic i social en què estem
immersos i no en la voluntat de
la persona, víctima d’aquesta
situació, com ens volen fer
creure des de les elits neoliberals conservadores.
Xarxa de Solidaritat
El Consell Nacional de CCOO
de Catalunya també ha aprovat les bases per impulsar
l’anomenada Xarxa de Solidaritat amb l’objectiu de representar tots els treballadors i les
treballadores, tinguin feina o
no en tinguin, i de ser-los útils.

Aquesta iniciativa també sorgeix de la resolució aprovada
en el X Congrés “Contra l’atur
i per a la creació d’ocupació”.
Amb la constitució de la Xarxa de Solidaritat es contrau
un triple compromís: aliances
amb organitzacions de persones que es troben en situació
d’atur, la mateixa construcció
de la Xarxa de Solidaritat de
CCOO de Catalunya i els canvis organitzatius que calguin
al sindicat per adaptar-lo als
treballadors i treballadores que
es troben a l’atur, en aspectes
com l’atenció personalitzada, els serveis del sindicat,
l’adaptació de les quotes, etc.
L’objectiu de la xarxa és sumar
esforços entre entitats socials
que ja estan intervenint en un
grau o altre, des del món laboral, escolar, veïnal, de la infància i la salut física i mental
per millorar les condicions de
vida de les persones, de manera coordinada i complementària. No es tracta, doncs, de la
substitució dels serveis públics
ni la responsabilitat pública de
l’atenció a les persones, com
tampoc la d’altres organitzacions d’ajuda als més necessitats o d’ajut mutu.

editorial
Recaptar impostos
de qui més té
La pobresa continua augmentant de manera
greu entre les persones aturades, pensionistes, assalariades i, de manera dramàtica,
entre la població infantil.
Davant d’aquesta situació, calen mesures
excepcionals i d’urgència, com la implementació de la renda garantida de ciutadania o
les beques menjador perquè els nens i nenes tinguin garantits tots els àpats. Però per
poder tirar endavant aquestes mesures necessitem recursos públics, que només poden
arribar per la via dels impostos i d’un bon
sistema de finançament.
Tenim la certesa que les grans fortunes, els
grans capitals i les grans empreses no estan
pagant els mateixos impostos que les persones assalariades i les Pimes, i, per això, és
urgent una reforma fiscal justa i progressiva.
És irresponsable renunciar a recaptar 500
milions d’euros mitjançant la recuperació
de l’impost de successions per a les grans
herències o deixar de recaptar 185 milions
rebaixant les taxes dels casinos, perquè,
quan s’abaixen els impostos a una minoria,
es retallen i privatitzen els serveis públics de
tothom.

www.ccoo.cat
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Procés de consultes en l’ERO de TV3 i
Catalunya Ràdio
A hores d’ara, l’ERO de TV3 i Catalunya Ràdio
es troba en ple procés de consultes, que té una
durada màxima d’un mes. La proposta de la direcció comportarà 249 acomiadaments a TV3 i
58 a Catalunya Ràdio, cosa que vol dir una reducció de més del 13% en ambdues plantilles.
L’empresa Price Waterhouse és l’encarregada
de dur a terme la justificació de la proposta de
l’ERO, mentre que els representants dels treballadors reclamen al Govern de la Generalitat que
retiri l’ERO i es reprenguin les negociacions dels
convenis. CCOO considera que aquests acomiadaments no tenen justificació econòmica: les
indemnitzacions, fins i tot les mínimes, surten
més cares que mantenir els llocs de treball. Per
a CCOO, la motivació és política i ideològica amb
l’objectiu de carregar-se els serveis públics i
privatitzar-los.

CCOO valora positivament l’acord
sobre l’ERO d’Alstom Wind
CCOO valora positivament el principi d’acord sobre l’ERO d’Alstom Wind, ja que ha permès reduir
el volum global de persones afectades de 373 a
290 i preveu l’aplicació de mesures no traumàtiques per als treballadors i treballadores, com
baixes incentivades voluntàries, prejubilacions
i recol·locacions en altres centres de treball del
grup. L’acord ha estat possible gràcies a la mobilització de les diferents plantilles i a l’esforç de
negociació de la representació sindical.
Del text de l’acord també es desprèn que el centre de Barcelona continuarà sent la seu central
d’Alstom Wind, ja que té la confiança de la direcció mundial d’Alstom en el seu doble rol de centre tecnològic d’excel·lència i centre de gravetat
del negoci eòlic. CCOO sol·licita a l’Administració
catalana que defineixi els seus plans energètics
i faci una aposta clara pel sector de les energies
renovables, amb les inversions necessàries, que
permeti donar un impuls a les indústries del sector i garantir la continuïtat dels llocs de treball.

CCOO proposa alternatives a l’ERO
temporal a Seat
CCOO qüestiona les causes que addueix la direcció de Seat per justificar l’ERO de suspensió temporal de contractes, que afectaria fins a
9.239 treballadors i treballadores de l’àrea de
producció de les plantes de Martorell i la Zona
Franca a partir de l’1 de setembre del 2013 i
fins al 31 de desembre del 2014. Per a CCOO,
aquest expedient no està suficientment justificat
i insisteix a l’empresa que hi ha altres mesures
de caràcter social i laboral que s’haurien de tenir
en compte abans de recórrer a un ERO temporal.
Per a CCOO, hi ha alternatives, com esgotar les
mesures de flexibilitat interna que preveu el mateix conveni col·lectiu, aturar les hores extres i
reconvertir-les en ocupació, fer trasllats als centres de treball on hi hagi necessitats de personal
o donar sortida a la plantilla prejubilable amb
jubilacions anticipades, entre d’altres.

Campanya per un fons social català
d’habitatges i el lloguer forçós dels habitatges
buits de les entitats financeres
L’any 1998, impulsada per Justícia i Pau, es va
constituir la Plataforma per al Dret a un Habitatge
Digne amb la finalitat d’evitar els desnonaments
que es produïen per no poder pagar el lloguer de
l’habitatge i d’aconseguir una nova llar per a les
famílies i persones que, amb motiu del desnonament, havien perdut la que ocupaven fins aquell
moment. Actualment, la Plataforma està integrada
per Justícia i Pau, Càritas Diocesana de Barcelona, CCOO, UGT i l’OCUC.
Durant tots aquests anys, la Plataforma ha anat
treballant, alertant les diferents administracions
de la necessitat d’evitar els desnonaments destinant pressupostos superiors als ajuts al lloguer i de la necessitat urgent de crear un parc
d’habitatges de lloguer social.
A partir de l’any 2008, la situació s’ha anat agreujant, ja que, als desnonaments per no poder pagar
el lloguer, s’hi han d’afegir els que es produeixen
com a conseqüència dels procediments hipotecaris, fet que demostra que el veritable problema de
les famílies és
que els seus ingressos no els permeten pagar
l’habitatge tant si és de compra com de lloguer.
Per aquest motiu, la Plataforma demana al Govern de la Generalitat la creació del Fons Social
d’Habitatges de Catalunya, integrat pels habitatges que no estiguin ni al Fons Social d’Habitatges
ni a la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Inmobiliaris procedents de la Reestructuració Bancària).
Així mateix, demana establir el lloguer forçós dels
habitatges buits, propietat de les entitats financeres procedents de promocions no venudes o
de procediments hipotecaris per destinar-los a

lloguer social, amb una renda de 150 € a 450 €,
sempre que no superi el 30% dels ingressos familiars.
Els contractes de lloguer han de tenir una durada
superior a tres anys i s’han de pactar totes les
clàusules o condicions, no es poden acceptar
contractes d’adhesió amb els mínims previstos a
la Llei de mesures de flexibilització i foment del
mercat del lloguer d’habitatges, que deixen els
arrendataris en una situació de precarietat absoluta i sense la garantia de continuïtat necessària
en l’ús de l’habitatge, per poder considerar-lo el
seu domicili habitual i permanent. Aquests habitatges s’han de destinar a les famílies i persones
desnonades, a les famílies en risc de ser-ho i a les
mal allotjades.
Segons els estàndards europeus, Catalunya hauria de disposar d’un parc de lloguer social d’uns
500.000 habitatges. Actualment, els parcs públics
i socials de lloguer representen uns 60.000 habitatges. La diferència dóna una idea de la magnitud d’habitatges de lloguer social que Catalunya
necessita per homologar-nos al nostre entorn
europeu. A més, la creació d’aquest Fons Social d’Habitatges de Catalunya no comporta cap
tipus de despesa, no necessita pressupost ni la
creació de noves infraestructures: l’Agència de
l’Habitatge, els municipis i les entitats socials ja
les tenen creades i en funcionament. El Govern
de la Generalitat té competències per legislar en
matèria d’habitatge i, per tant, pot crear el Fons
Social d’Habitatges, que es gestionaria concertadament entre la mateixa Generalitat, les administracions locals i les entitats socials.

Es constitueix el Comitè de
Dones de CCOO de Catalunya
El passat 2 de juliol es va constituir el Comitè de Dones de CCOO de
Catalunya, seguint el mandat del X Congrés del sindicat. El Comitè de
Dones és un espai transversal de foment de la participació, de caràcter consultiu i de millora de la direcció sindical pel que fa a la perspectiva de gènere i a l’enfortiment del paper de les dones al sindicat.
Les seves competències i funcions són reflexionar, compartir experiències, avaluar i fer propostes
sobre les polítiques i actuacions del sindicat en relació amb la perspectiva de gènere. Dolors Llobet és
la presidenta del Comitè de Dones i Antònia Pascual n’és la coordinadora.
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CCOO presenta l’estudi “L’ocupació a
Catalunya 2012”, que mostra rècords històrics
en destrucció de llocs de treball

Creix la demanda
d’informació en el Servei de
Mobilitat Internacional del
CITE de CCOO de Catalunya

L’any 2012 ha estat marcat per la destrucció
d’ocupació sense mostres de recuperació. L’atur ha
assolit nivells històrics sense precedents, amb unes
taxes d’atur mai registrades. La delicada situació del
nostre mercat de treball continua empitjorant amb
més persones sense feina, menys llocs de treball i
més precarietat laboral en un context econòmic que
no mostra indicis de millora ni de recuperació.
L’Àrea de Socioeconomia de CCOO de Catalunya
ha elaborat un estudi sobre el comportament de
l’ocupació durant l’any 2012 amb totes les dades
detallades que mostren la preocupant destrucció
d’ocupació a Catalunya. Des del 2008, a Catalunya,
hi ha hagut una pèrdua de 595.000 llocs de treball i
un augment de 428.000 persones aturades.
La reducció de la població activa que s’ha donat
l’any 2012 s’explica, en part, pel fenomen de la migració forçada que pateixen col·lectius com els joves o les persones immigrants. La reducció també
es deu al desànim de moltes persones que pateixen
atur de llarga durada i que cada cop confien menys
en el mercat laboral català. La destrucció d’ocupació
ha castigat sectors que fins ara eren pilars bàsics
del teixit productiu català, com la indústria o la construcció. La manca d’inversió pública ha contribuït a
la pèrdua massiva d’ocupació en aquests sectors.

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya (CITE) ha presentat la
seva Memòria del primer semestre de l’any 2013,
en què també s’ha fet un balanç del primer any
del Servei de Mobilitat Internacional de Treballadors. Respecte d’aquest servei cal destacar que
s’ha detectat una demanda creixent d’informació
de persones que no tenen feina i que estan interessades a buscar alguna oportunitat laboral en
algun país de la Unió Europea o en altres països
emergents de la resta del món. Durant el primer
any de funcionament s’han atès 635 persones,
de les quals el 27,6% eren espanyoles i el 72,4%
eren estrangeres, molt interessades a optar a
la targeta de llarga
durada de la UE per
poder cercar feina
en altres països de
la Unió. Joves llicenciats i aturats de llarga durada són també
usuaris habituals del
servei.

La pressió sindical i
dels treballadors evita
la caiguda de molts
convenis el 7 de juliol
La data del 7 de juliol significava el primer forat
per on desapareixien un gran nombre de convenis
col·lectius després d’un any d’aplicació de la reforma laboral. El mes de març hi havia 60 convenis
col·lectius d’àmbit sectorial a Catalunya amenaçats
amb la desaparició de l’anomenada ultraactivitat,
amb un afectació que arribava a uns 700.000 treballadors catalans. La forta pressió exercida des
d’aquell moment per CCOO i altres forces sindicals,
juntament amb les mobilitzacions dels treballadors
i treballadores, ha donat els seus fruits. Poc a poc
s’ha anat pactant el manteniment de la pròrroga
dels convenis mentre se’n negocien de nous, alhora que es va arribar a un acord amb les patronals i
la Generalitat per salvaguardar la ultraactivitat dels
convenis sense data de finalització. Tot això ha permès que en data 8 de juliol només quedin uns 20
convenis a Catalunya sense vigència, cosa que vol
dir uns 75.000 treballadors sense cobertura, i si hi
afegim els d’àmbit estatal estaríem parlant de 48
convenis afectats. Entre aquests convenis no prorrogats encara en trobem algun de molt important,

Col·lectius castigats
L’informe mostra com hi ha uns col·lectius especialment castigats per la destrucció de llocs de treball.
Les dones han experimentat un retrocés important
en la incorporació al mercat de treball en situació
d’igualtat d’oportunitats. Els joves són també un
col·lectiu fortament castigat per l’atur, que n’obliga
molts a marxar fora a buscar una feina. Sobre les
persones estrangeres recauen també les condicions
laborals més precàries, pateixen més atur que les
autòctones i moltes ja opten per marxar i buscar feina en altres països. També els treballadors autònoms
estan patint els efectes de la crisi econòmica i, en
aquest sentit, l’informe recull com el 2012 entorn de
8.700 persones treballadores autònomes han cessat
la seva activitat professional.
El fet que cada vegada hi hagi més persones que
pateixen atur de llarga durada implica l’esgotament
dels seus recursos econòmics. La situació de desprotecció és cada cop més acusada i afecta cada
vegada més persones, moltes es troben sense feina,
però també moltes treballen en condicions cada cop
més precàries.
Lluny de crear ocupació, l’informe mostra com la
reforma laboral ha precaritzat el nostre mercat de
treball, contribuint a la reducció de la qualitat de
l’ocupació, a l’augment de la sinistralitat i a la dificultat per accedir a la formació, rebaixant constantment
els salaris i actuant contra la negociació col·lectiva.
Les polítiques d’austeritat estan sent nefastes per a
l’activitat econòmica, l’ocupació i les persones, per
això es necessiten mesures urgents per restablir relacions laborals dignes i estables.
L’estudi posa de manifest que ens trobem lluny
d’una recuperació del mercat de treball. A més, el
risc de fractura social creix pel risc de pobresa i exclusió social de qui perd la feina i queda desprotegit,
però també de qui té treball precari.

com el Conveni de transport
de mercaderies de la província de Barcelona, el del
sector dels gelats o el de la
xarxa hospitalària d’utilitat
pública(XHUP).
CCOO ha demanat al Govern
del PP la retirada de la reforma laboral i, molt especialment, del punt que fa referència a la negociació
col·lectiva pel nivell de conflictivitat i judicialització
que provoca. Paral·lelament el sindicat continua batallant en aquells sectors en què les patronals tenen
la intenció d’aprofitar-se de la reforma deixant morir
els convenis per aplicar únicament l’Estatut dels treballadors i el salari mínim interprofessional. CCOO no
està disposat a permetre que es perdin trenta anys
de millores laborals i socials, i es trenquin les regles
del joc de les relacions laborals d’aquest país.

Augmenta el servei domèstic
En relació amb l’assessorament del CITE a persones estrangeres, cal dir que s’han rebut 7.736
visites en els primers mesos de l’any, cosa que
significa una lleu reducció motivada pel tancament d’algunes oficines del servei i per la forta
frenada de l’arribada de persones estrangeres
a causa de la crisi. Altres aspectes destacats
de la memòria indiquen que les principals consultes tenen a veure amb l’arrelament social, la
renovació d’autorització de treball i la renovació
de l’autorització de residència. Un aspecte preocupant és la dificultat per a la renovació de les
autoritzacions de reagrupament familiar, que fins
i tot estan afectant els nens d’aquestes famílies i
la seva vida quotidiana.
El principal país per nombre de persones ateses
és el Marroc, amb un 14,1%, seguit per Bolívia,
Colòmbia, Equador i Hondures, amb moltes dones
dedicades al servei domèstic. En aquest sentit, es
veu com la construcció passa de segon sector en
persones ocupades el 2007 (20%) a ser el sisè,
amb un 4,9% actualment, mentre que el servei
domèstic ja se situa en el 44,1%. En relació amb
el nivell d’irregularitat, es manté respecte del
2012 en un 33,9%, i pel que fa al treball irregular,
experimenta una lleu reducció i ara se situa en el
52% de les persones immigrants que treballen,
amb una afectació molt destacada en el servei
domèstic.
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CCOO acompanya tretze joves en una experiència
de formació dual a Alemanya

El passat 8 de juliol, tretze joves van viatjar a Colònia en el marc d’una experiència d’acompanyament, amb la participació de CCOO de
Catalunya, per facilitar-los l’accés a un lloc en la formació dual. En estreta col·laboració amb la Cambra d’Oficis de Colònia, se’ls ha
impartit un curs de 170 hores d’alemany que els ha de facilitar la seva incorporació al procés de formació dual. Fins al 2 de setembre,
els tretze seleccionats faran un altre curs d’alemany i tres setmanes de pràctiques a empreses afiliades a la Cambra d’Oficis de Colònia.
Des que van arribar, se’ls ha donat d’alta de cotització i se’ls ha complementat la paga d’“aprenent” (612 euros amb un complement
de 200, que representen una mica més de 800 euros). Després del procés de selecció a l’empresa, els que siguin escollits signaran un
contracte de formació per als propers tres anys. Una vegada acabat l’aprenentatge tindran la designació de treballadors qualificats i,
ateses les demandes del mercat, oportunitats molt altes de trobar una feina de qualitat. Totes les despeses associades a la formació, al
desplaçament i a l’estada queden cobertes pel projecte.

LES DUES CARES DE LA MOBILITAT
Després de sis setmanes intensives d’alemany
impartides a la Fundació Paco Puerto, el passat 8
de juliol, 13 joves catalans van partir cap a Colònia, en el marc d’un projecte pilot endegat per la
Cambra d’Oficis de Colònia i CCOO de Catalunya.
El 2 de setembre, després d’un altre curs intensiu
d’idioma i d’unes pràctiques a empreses alemanyes, s’incorporaran al que es coneix com a formació dual. Al llarg de tres anys compartiran pràctica
laboral a l’empresa amb estudi i s’incorporaran
desprès d’aprovar l’examen d’aprenent a una fei-

na de qualitat en el mercat laboral alemany. Ara
per ara ja cotitzen i reben un salari d’aprenent
que l’Estat alemany els complementa i que
passa una mica dels 800 euros. Diners justos
però suficients per poder viure en una ciutat
on es trobaran amb el repte de l’idioma i amb
la necessitat d’adaptar-se a una cultura que al
principi els resultarà estranya. Per ajudar-los a
entendre el nou entorn i a gaudir-ne comptaran
amb el suport d’altres companys i companyes
catalans i espanyols que ja viuen allà. En el

viatge d’anada els vam acompanyar per poder
fer els contactes amb els centres culturals,
però també amb els sindicats a Colònia, que
els atendran en cas de necessitat. A l’hotel on
s’albergaran les primeres set setmanes conviuran amb dos treballadors que es troben en una
situació ben diferent. En José i en Daniel van
deixar casa seva per buscar desesperadament
una oportunitat. El que han trobat és el camí
més curt a la precarietat. Aquestes són les dues
cares de la mobilitat.
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CARA A

CARA B

Sergi Carbonell. A Catalunya estudiava per fer de monitor de lleure, però sense cobrar.
“A Alemanya espero una ocupació de qualitat. De moment les oportunitats que ens donen aquí son
millors, per exemple pel que fa a la formació.”
Lluís Crispín. Vivia amb un sou a casa en un barri treballador,
però sense tenir “res de veritat”.
“Jo espero adquirir també una manera de treballar i de pensar
que em permeti una feina de qualitat i un bon futur. Tots pensem
que Alemanya és gent molt freda i seca, i tan sols treballar i treballar. El que hem vist en aquests dos dies és gent que ens ha acollit
molt bé i que s’assembla molt a nosaltres.”
Víctor Gómez. Havia acabat el grau mitjà de formació professional i estava
intentant accedir a un grau superior.
“Espero trobar un millor futur laboral, poder estudiar sense pagar, poder-me
qualificar. El que més em preocupa és la llengua, no la gent. M’hauré de posar
a estudiar i parlar per poder-m’hi integrar perquè si no serà difícil. Tinc pensat
estar-hi un temps, aprendre l’alemany i, si la cosa millora, tornar. Si no em
quedaré fins que la situació millori.”
Daniel Urbina. Es va treure el grau mitjà d’electrònica i tenia intenció de fer el grau superior.
“Al darrere deixo la família, la xicota, els amics. Espero aprendre l’alemany, formar-me i que el
dia de demà tingui un ofici que m’eviti estar a l’atur. El que més em feia respecte era el tema de
l’idioma, però penso que amb el temps n’aprendré i no serà més que rutina. Tornar a Espanya
dependrà de les oportunitats que hi hagi i de la feina que tingui aquí.”
Aleix Codina. Va fer el grau superior d’automoció, però no trobava cap oportunitat laboral ni veia
que es pogués desenvolupar de manera personal o laboral.
“Espero trobar una oportunitat d’ocupació, de poder-me realitzar a la vida, de poder prosperar i
trobar un futur. Quan vaig fer les pràctiques, les empreses no em volien perquè em demanaven
molts anys d’experiència, que no tenia. El que t’aporta la formació dual és precisament que les empreses et valoren, que ja sàpigues de què va la cosa. El que més em
preocupa és el temps, quan arribi l’hivern, que els dies es facin més
llargs. Que t’entri la melangia i no et trobis a gust. El que més il·lusió
em fa és conèixer gent nova, retrobar-me amb els companys… Veure
les coses de manera diferent. Tot és nou, això et desperta els sentits.
Quedar-me dependrà de si allà millora la cosa. Amb el temps, potser sí
que la intenció és tornar. Perquè és la teva terra, és la teva casa i tens
allà moltes coses, la família. Però qui ho sap…”
Javier Villarino. Enrere deixa els seus pares, la seva família, la seva dona i
la seva germana, que serà mare d’aquí a una setmana. Venia de contractes
precaris, molta instància a l’atur i poques oportunitats de treball…
“Sempre he pensat que Alemanya és un país molt competent, que aprendré
una feina i que sabré realitzar-la bé. La part negativa que trobo ara mateix
és l’idioma, però penso que a mesura que vagin passant els dies ja m’anirà
compensant. Potser d’aquí a un any ja agrairem els esforços que haurem
fet, i l’esforç que han fet els alemanys per acollir els que venim aquí a
guanyar-nos la vida i a tindre una oportunitat que no ens donen al nostre
país. La meva idea és quedar-me. M’he plantejat de fer vida aquí, de formar una família, aquesta és la meva idea…”
Bruno Ferri. Espera trobar feina i futur. A Espanya no deixa cap feina, perquè
estava a l’atur. Deixa amics i família, que és el que més li dol.
“Es tracta de descobrir un país, d’aprendre un idioma. De descobrir altra gent.
De moment espero poder conèixer el país i passats els tres anys decidiré si
m’hi quedo o no. La llengua alemanya em sembla una mica estranya, però
potser perquè l’estic aprenent. Ja millorarà.”

José Miguel Rubio i Daniel Nebot són transportistes que ja
feia massa temps que estaven
a l’atur. Una oferta a Internet els va llançar a una aventura que ha acabat malament. La realitat que es van
trobar va ser ben diferent d’allò que els prometien. Jornades interminables i sous precaris. Ara han denunciat
l’empresa i reben el suport del sindicat alemany Ver.di,
que els atén mentre busquen una altra oportunitat. La
llengua s’ha convertit en una barrera infranquejable.
Daniel Nebot. “Abans de venir vaig estar tres anys a
l’atur. Vaig demanar l’ajuda dels 425 euros i me la van
denegar perquè estava vivint amb la meva mare, que
cobrava el mínim interprofessional. Així vaig estar tres
anys. Mantingut per la meva mare, sense poder-me
comprar ni tabac. Al final vaig trobar aquesta oferta a
Internet i m’hi vaig arriscar. Vaig venir amb molta il·lusió,
però al tercer dia ja m’havia adonat del que era.”
José Miguel Rubio. “Jo treballava en ruta nacional,
amb camions. Vaig venir cap aquí perquè em vaig quedar dos anys a l’atur i no hi havia manera de trobar res.
He estat treballant sis mesos fins a setze hores diàries
per un sou net de 1.100 €, quan el conveni marca quaranta hores i un sou de fins a 1.600 €. Ara mateix, hi
ha cinc o sis companys més en la mateixa situació.”
Daniel Nebot. “A la mateixa empresa els espanyols treballaven en unes condicions; els turcs, en unes altres, i
els alemanys, en unes de diferents. Hi havia una discriminació clara. Vaig tenir un accident i quan vaig agafar
la baixa em van amenaçar amb l’acomiadament. Finalment, vaig anar al sindicat per reclamar les hores que
em devien i quan Ver.di els va fer arribar la reclamació
van esperar al vespre i em van acomiadar.”
José Miguel Rubio. “L’alemany és una barrera important. Si no t’entenen, t’eliminen, siguis bo o no, i fora.
No els interesses. Pel que fa a prestacions, metge, ajudes, etc., tot va ràpid i bé. Hi ha molts papers, però ho
aconsegueixes. Als que han de venir els diria que s’ho
pensessin molt, que busquin informació abans, que
mirin en quines empreses volen treballar i, sobretot,
que no vinguin sense saber alemany, perquè si no en
saps tot costa molt més. En el meu cas, amb cinquanta
anys haver de dependre dels altres per poder fer els
papers, desil·lusiona molt.”
Daniel Nebot. “Els que vinguin que s’ho pensin i que
estudiïn alemany. Nosaltres hem trobat gent que ens
ha ajudat i donat suport, però és difícil. He trobat molta
gent bona, tot i que haig de dir que a la feina la gent
arriba a ser bastant antipàtica. Però s’ha de suportar.
Comences a treballar, ets al seu país, tenen un lema i
l’has de seguir. Tot i que som europeus, i d’això tampoc
ens hem d’oblidar.”
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Patrick Itschert, vicesecretari general de
la Confederació Europea de Sindicats
“Quan es tracta de defensar la negociació
col·lectiva davant del Govern, als empresaris no
se’ls veu enlloc”

El passat 5 de juliol les federacions d’Indústria i Fiteqa de CCOO
de Catalunya van organitzar una
gran jornada internacional en defensa de la negociació col·lectiva
a l’auditori de la torre Agbar. Davant de 300 delegades i delegats,
els ponents convidats, entre els
quals hi havia Agustí Martín, secretari general de la Federació
Estatal d’Indústria; Ullrich Eckelmann, secretari general de la gran
Federació Industrial Europea; Iris
Becker, responsable de la Dona
d’IG Metall, o la catedràtica Júlia
López, van posar en valor la qualitat i les garanties que aporta la
negociació col·lectiva a l’ocupació
a Europa. També hi va participar
en Patrick Itschert, vicesecretari
general de la Confederació Europea de Sindicats i responsable, al
seu Secretariat, del diàleg social
europeu, de les relacions amb la
patronal, de l’ocupació juvenil i de
les campanyes de la CES. La seva
experiència al llarg de vint anys al
capdavant de la Federació Europea del Tèxtil i en la coordinació
europea de la negociació sectorial,
en fan un testimoni privilegiat dels
reptes que enfronten actualment
els treballadors i treballadores a la
Unió Europea.

Patrick, tens una llarga experiència pel
que fa a la negociació col·lectiva a Europa.
Quin és el valor estratègic que ocupa en
aquest moment de crisi?
El diàleg social comporta un valor afegit. En
temps de crisi és encara més necessari, perquè
cal prendre mesures que s’han de debatre conjuntament, negociant. Habitualment és millor
entendre’s que no que prengui la iniciativa una
de les parts, habitualment la patronal, per imposar unilateralment una sèrie de mesures. Estic
totalment convençut del valor de la negociació
sempre que sigui equilibrada. Avui s’entén que
el moviment sindical sigui una mica reticent,
però acabem de signar dos acords amb els
empresaris. El primer, per l’ocupació juvenil,
suposa un marc d’acció molt important, perquè
aquest és un dels temes d’absoluta prioritat. Es
va negociar durant quatre mesos i tenim un text
que és molt equilibrat. També s’ha negociat un
altre acord al llarg dels darrers tres mesos, per
una implicació més forta dels interlocutors socials en general, ja sigui a escala nacional o europea, en l’àmbit de la governança econòmica.
Penso que és clau, en l’àmbit nacional o europeu, que, de manera seqüencial, en puguem
formar part, perquè la governança econòmica
ocupa un lloc central i és fonamental que ens
hi puguem implicar amb més força.
La governança econòmica té també un fort
component ideològic. Ho veiem per exemple
amb el model de negociació col·lectiva que es
vol imposar, que és un model que intenta potenciar la negociació a les empreses més que
no pas als sectors.
La Confederació Europea de Sindicats sempre
ha dit que si hi ha una moneda única, cal una
governança econòmica. En aquest sentit, la
construcció de l’euro al seu moment va comportar una mancança. Però també s’ha de dir

que la governança que necessitàvem no era
aquesta. Hi ha dues maneres d’actuar en període de crisi, perquè aquesta sempre és un repte,
però també una oportunitat. Ens en podem sortir per dalt, això vol dir: la innovació, la formació, el desenvolupament, l’Europa 2020. Però
avui tenim efectivament una ideologia neoliberal que diu que la solució és donar suport a la
competitivitat en els salaris, abaixant-los, mitjançant l’austeritat o introduint una descentralització de la negociació col·lectiva. Al darrere
d’això hi ha també un problema en termes de
democràcia. Ens hem de preguntar en nom de
qui la troica aplica les seves receptes, quina és
la seva legitimitat. Per exemple quan el BCE li
va enviar una carta secreta al Govern italià en
què deia que li donaven una mica d’aire a canvi
d’unes condicions… És aquesta governança la
que s’ha de combatre.
A l’Estat espanyol una gran part de
l’ocupació ve de les petites i mitjanes empreses. La negociació col·lectiva és també
una garantia per tenir condicions mínimes
en les empreses on és molt difícil organitzar-se. A escala sectorial, les garanties de
formació i de prevenció requereixen sovint
la negociació col·lectiva.
El que tenim és, en una part important, ideologia. A Europa coexisteix un doble llenguatge. D’una banda, es parla del valor afegit del
model social europeu, a tots els documents
es parla de la importància del diàleg social i
de la negociació col·lectiva. Però, de l’altra, si
observem de prop els fets, veiem que, efectivament, hi ha un atac frontal en contra del
sindicalisme. Penso que és veritat que es vol
imposar una descentralització de la negociació
col·lectiva i que es vol suprimir la part sectorial i portar-la a l’empresa. I això, en realitat,
comporta afeblir els sindicats. Es vol fer des-
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aparèixer la solidaritat i hi ha una ofensiva en
contra de l’autonomia dels interlocutors socials i ho hem de combatre. Als empresaris,
tot això ja els va bé. D’una banda, estan amb
nosaltres quan es defensa l’autonomia de la
negociació col·lectiva, però, de l’altra, com en
el cas d’Espanya, quan es tracta de defensar
la negociació col·lectiva davant del Govern no
se’ls veu enlloc.
Cada vegada perdem més cohesió a Europa. Augmenten les diferències dins de les
societats i entre els països. És el moment,
potser, de començar a reflexionar també sobre les oportunitats que podria obrir
una coordinació més forta de la negociació
col·lectiva a escala europea?
Cal fer dues puntualitzacions. Estic d’acord
que la política d’austeritat ha fet augmentar
les desigualtats al si de cadascun dels països, però també entre els estats membres, i
ha creat una diferència entre el centre i la perifèria. Fins i tot Christine Lagarde va dir que
aquesta era una situació explosiva. Tot això és
contraproductiu. En relació amb la coordinació
de la negociació col·lectiva, la CES i algunes
federacions ja fa deu anys que treballem en
aquesta línia amb alguns resultats que de vegades són bons i d’altres, dolents. Avui caldria
coordinar-nos més perquè cal més solidaritat,
perquè necessitem defensar els més febles i
perquè, en definitiva, ens convé a tots.
A Europa hi ha balances comercials molt
diferents entre importacions i exportacions.
Uns països exporten més que els altres. Té
sentit utilitzar els increments salarials per
estendre estratègicament la demanda i reforçar així la cohesió?
És clar que hi ha una diferència entre els països
amb superàvit i els que mostren dèficit comercial. Però no sols es pot demanar als segons
que facin l’esforç. És una qüestió de visió a mitjà i llarg termini. També els països que tenen
superàvit tenen interès a poder seguir exportant en el futur. Al darrer Consell hem vist que
es vol incrementar el nombre d’aprenents, que
es vol facilitar el crèdit a les petites i mitjanes
empreses, però si no hi ha demanda res d’això
no tindrà sentit. El que cal és que hi hagi una
demanda més forta a Europa.

Es parla d’harmonitzar moltes coses. Es
demana la unió fiscal, però també una unió
social. Hem de començar a reflexionar sobre com apropar els models laborals, socials i, fins i tot, els sindicals? O és un debat
massa delicat?
Hi ha cultures que són fonamentalment diferents, i això s’ha de respectar. Es tracta que
els uns aprenguin dels altres. El que em sorprèn avui és que els economistes, no tan sols
els sindicals, considerin que els països més
productius al món són els que tenen un nivell
elevat d’organització sindical, els que tenen un
nivell elevat de salaris, els que ingressen cotitzacions importants a la Seguretat Social, els
que tenen fortes relacions industrials. Crec que
aquest model de sindicalisme, el dels països
que millor han resistit la crisi, és un referent,
perquè han tingut la capacitat de mantenir
totes les parts assegudes a la taula. No oblidem que per negociar calen dues parts. Hi ha
molta arrogància per part de molts empresaris,
i això no ho podem oblidar. La realitat és que
el món s’ha desenvolupat, que la globalització
comporta una pressió constant. Per poder-nos
adaptar amb èxit, necessitem una negociació
dinàmica per fer front als problemes.
Aquí experimentem una forta campanya
contra els sindicats. Penses que això és
part de l’ofensiva als països de la perifèria
o que es viu en tots els països europeus? Hi
ha una ofensiva àmplia per tancar espais de
concertació i de diàleg?
La crisi és un pretext fabulós perquè alguns facin
allò que mai abans s’haurien atrevit a fer. És veritat que hi ha pressió contra els sindicats. Però
no és tan sols al sud, també ho veiem a l’est, per
exemple a Polònia. L’Organització Internacional
del Treball, que és de caire tripartit, ha constatat
que a Grècia mitjançant la troica s’han violat les
llibertats recollides com a mínim en 11 normes
fonamentals o convencions. L’objectiu de la construcció d’Europa ha de ser més ambiciós, i no pot
quedar-se intentant fer la competència a la Xina.
És veritat que en tota una sèrie de països es poden constatar aquests atacs. És una evolució que
s’hauria de frenar des de totes dues parts.
Al darrer Consell Europeu es va acordar
un nou marc de finançament per promoure

l’ocupació jove. No és la primera vegada, però, després, els diners no s’acaben
d’invertir. Ens estan servint de nou el vi vell
en bótes noves?
Hem estat crítics en el passat, perquè fa dos o
tres anys que prometen coses. Però també és
veritat que ara, com a mínim, sí que tenim un
missatge molt clar: l’ocupació dels joves és la
prioritat. Cal, però, un compromís per part de
tot el Consell per activar immediatament els
fons i avançar amb la garantia jove. Això no
és un xec en blanc, perquè també hi ha una
referència perquè l’oferta que se’ls faci, en el
marc d’aquesta garantia, sigui una oferta de
qualitat. Per a nosaltres, això és important. A
la seva època vam fer el càlcul per plantejar de
manera provocadora que el que s’oferia eren
166 euros per jove i any. Això no és res. A Alemanya, la patronal inverteix uns 20.000 € en
cada aprenent. Si comparem el que s’inverteix
en els joves amb allò que s’ha invertit en la
banca, 1,3 bilions, el fet que ara vulguin invertir tan sols 6.000 milions en l’ocupació jove és
profundament xocant. Crec que el Consell s’hi
ha compromès, i esperem que s’entri en el
detall en la trobada que s’organitza, al novembre, a París, coincidint amb la presidència de
François Hollande.
Estem en un moment en el qual hi ha,
cada vegada, més desafecció i, massa sovint, en el millor dels casos, s’identifica
Europa amb un mal necessari. El projecte
europeu perd pistonada?
En un món cada vegada més globalitzat, de vegades tinc por que Europa no acabi sent com la
Grècia o la Roma antiga. Si no hi ha més integració desapareixerem. Avui veiem com certs
països al món, com el Brasil o la Xina, milloren
la seva posició. Europa és mou poc, perquè hi
manca la visió i el lideratge polític. És veritat
que fem front a l’austeritat i a les receptes que
se’ns estan imposant de manera poc democràtica. Però també és cert que Europa és l’únic
mitjà, l’única via per avançar. Cal combatre la
política actual i acomiadar en Barroso i el seu
equip per incompetents. Perquè l’austeritat no
funciona. Però això no vol dir que sigui Europa
la que hagi deixat de funcionar.
Ricard Bellera

