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Cauen les rendes salarials mentre augmenten
les del capital, segons un informe de CCOO
Entre el 2007 i el 2013, la crisi ha comportat un ajust important de la renda
distribuïda en l’economia espanyola, però amb efectes molt desequilibrats:
perden els assalariats, perden els autònoms, perden els béns i els serveis
públics i guanyen les empreses i les rendes de la propietat.
CCOO de Catalunya va presentar ahir un informe del
seu Centre d’Estudis i Recerca Sindicals, CERES, sobre l’evolució de la distribució de la renda a Espanya
i l’eurozona, amb una aproximació de la situació a
Catalunya, entre els anys 2007 i 2013. En un informe
anterior sobre l’evolució de les desigualtats socials a
Catalunya, elaborat pel CERES, es posava de manifest de quina manera l’impacte de la crisi estava fent
augmentar les desigualtats a Catalunya, amb una
distribució personal de la renda que es concentrava
cada cop més a favor d’una part més petita de la
població. La distribució resultant del procés productiu està cada vegada més escorada a favor de les
rendes del capital, i aquest és un factor determinant
en el creixement de les desigualtats.
Amb aquest nou informe es demostra que qualsevol política que tingui l’equitat i la lluita contra les
desigualtats com un dels seus eixos fonamentals ha
de tenir en compte i actuar sobre l’estructura de repartiment de la renda primària. També és important
des d’una perspectiva macroeconòmica, ja que les
diferents fonts de renda tenen un impacte diferent
sobre els components de la demanda agregada, especialment sobre el consum i la inversió.
Durant els anys analitzats en l’informe, la crisi ha
comportat un ajustament important de la renda distribuïda en l’economia espanyola, però amb efectes
molt desequilibrats: perden els assalariats, perden
els autònoms, perden els béns i els serveis públics
i guanyen les empreses i les rendes de la propietat.
L’ajust es concentra en les rendes del treball mentre
que s’incrementen de forma extraordinària les rendes del capital. Una conseqüència n’és l’augment
de les desigualtats.
Cauen les rendes salarials
Les rendes dels assalariats i assalariades pateixen
una caiguda del 5,9%, clarament més intensa que la
del conjunt de l’economia. Aquest fet ha comportat

una pèrdua de pes en la distribució de la renda, que
ha passat de significar el 49,6% el 2007 al 47,2% el
2013. Això es produeix per la disminució de les remuneracions netes i de les cotitzacions socials, com
a conseqüència de la devaluació salarial provocada
per la reforma salarial (els salaris han crescut per
sota dels increments de productivitat) i la caiguda
de l’ocupació. Paral·lelament, les rendes del treball
autònom cauen el 18,6%. Com en el cas de les rendes salarials, aquest ajustament respon en bona
part al retrocés del nombre de persones que reben
aquest tipus de renda. Les rendes del treball autònom també han perdut pes en el procés de distribució de la renda, i han passat del 12,8% al 10,6%.
Per la seva banda, les rendes del sector públic també
es redueixen de forma acusada, un retrocés del 15,4%.
Totes aquestes caigudes han anat acompanyades
d’un augment del 23,6% de les rendes del capital,
amb un increment del seu pes en la distribució de la
renda, que passa del 25,3% al 31,7%.
Més igualtat a l’eurozona
Les dades posen de manifest una distribució molt
desigual dels esforços que, en canvi, no succeeix
a l’eurozona. A Espanya, conjuntament amb Grècia,
Irlanda i Portugal, l’impacte de la crisi ha implicat un
empobriment de la població. La renda per càpita espanyola en relació amb l’eurozona ha passat de significar, l’any 2007, el 82,2%, al 74,9% l’any 2013.
Per la seva banda, les rendes salarials a l’eurozona
han millorat el seu pes en la distribució de la renda,
i han passat de significar el 46,0% al 47,9%.
Pel que fa a Catalunya, les dades de les quals es
disposa són limitades, però suggereixen un comportament similar al d’Espanya.
L’informe complet, el podeu trobar en aquest enllaç:

editorial
Trencar la lògica
de la devaluació
salarial
Les reformes laborals i les polítiques de
retallades tenien per objectiu que la devaluació de l’economia del país es fes amb
pèrdua d’ocupació, baixades de salaris i
retallades de serveis socials.
La reforma laboral ha intentat carregarse la negociació col·lectiva amb mesures
com la pèrdua de la ultraactivitat, és a
dir, dels drets laborals lligats al conveni si aquest quedava bloquejat; facilitant
l’acomiadament més barat i la contractació precària; la desvinculació del conveni
per part de les empreses, o els expedients
de regulació sense autoritzacions administratives prèvies.

Tot això ha deixat un panorama d’atur,
pobresa, desigualtats i precarietat que
hem de capgirar. Per això, el preacord de
recomanacions per a la negociació dels
convenis col·lectius, signat amb la patronal, significa un punt d’inflexió en la lògica
de retallades salarials i de precarització
laboral en què estan situats molts sectors
empresarials d’aquest país.
Perquè no hi haurà recuperació econòmica
si no es milloren els salaris i les condicions
laborals i socials de la gent.

http://bit.ly/1JJS776
www.ccoo.cat
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Recordant Cipriano García en el 20è
aniversari de la seva mort
Amb motiu del 20è aniversari de la mort de
Cipriano García, la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha organitzat l’acte
”Recordant Cipriano García: pensament, compromís i militància”, que tindrà lloc el proper
dilluns, 18 de maig del 2015, a les 18.30 h, a
la sala 42 de la 4a Planta, a la seu nacional
de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, de
Barcelona
Hi intervindran Andreu Mayayo, catedràtic
d’història de la Universitat de Barcelona; José
Luis López Bulla, exsecretari general de
CCOO de Catalunya, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
Farà la presentació Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura
de CCOO de Catalunya.

Milers de persones participen en les manifestacions
del Primer de Maig
El divendres 1 de maig, CCOO de Catalunya va convocar diferents manifestacions a Barcelona, Girona,
Tàrrega, Tarragona i Tortosa, per reivindicar que “Precarietat és explotació. Treball i salaris dignes +
protecció social”.
Prop de 60.000 persones van participar en la manifestació convocada a la capital catalana que va anar
des de la ronda de Sant Pere, per la Via Laietana, fins a l’avinguda de la Catedral, on els secretaris
generals de CCOO i UGT van fer els seus discursos. El màxim responsable de CCOO de Catalunya,
Joan Carles Gallego, va recordar tots els conflictes laborals oberts i que la crisi econòmica, laboral i
social encara és present en la vida de la majoria de ciutadans i ciutadanes del nostre país, molts en
una situació de profunda precarietat a causa de les polítiques injustes dels governs de l’Estat espanyol
i de Catalunya. Gallego va advertir als polítics assistents a la manifestació que la seva presència els
comprometia en la defensa de les reivindicacions dels treballadors i les treballadores.

El TSJC confirma la sentència favorable
a la plantilla de Panrico
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha confirmat la sentència dictada pel
Jutjat Social número 3 de Sabadell davant la
demanda presentada per l’empresa Panrico
per danys i perjudicis i per considerar il·legal i
abusiva la vaga que van realitzar els treballadors i treballadores d’aquesta empresa a Santa Perpètua de Mogoda. Davant la sentència
del Jutjat de Sabadell, l’empresa va presentar
un recurs que ara el TSJC desestima.
La sentència va ser favorable als interessos
dels treballadors i treballadores, i declarava,
de manera rotunda, que la vaga va ser totalment legal, contradient tots els arguments
presentats per l’empresa. La sentència també
reconeixia que aquesta havia incomplert les
condicions pactades en el conveni col·lectiu a
la vegada que considerava que havia vulnerat
el dret fonamental de vaga

Continuen les mobilitzacions a Correos
Després de l’èxit de seguiment de la mobilització de tres hores d’aturada el dia 30 d’abril i
de la vaga del dia 4 de maig a Correos, de més
del 85% de la plantilla, ahir dijous, 14 de maig,
va tenir lloc una nova aturada parcial i avui la
plantilla està convocada a una nova jornada
de vaga general a l’empresa. Amb aquestes
mobilitzacions es vol mostrar el rebuig al bloqueig de la negociació col·lectiva, la retallada
de 15.500 llocs de treball en els darrers anys,
així com de salari i drets, a més de les sobrecàrregues de feina inassumibles pels treballadors i treballadores. CCOO reclama més
ocupació, més salari, més drets i la garantia
d’ultraactivitat del conveni. L’empresa ja mostra preocupació per aquestes mobilitzacions
en plena campanya d’eleccions municipals i
en diferents autonomies a l’Estat, fets que han
portat a Correos a fixar serveis mínims per
primera vegada en tretze anys.

Mobilització de la Marea Blanca a Barcelona en
defensa de la sanitat pública
CCOO juntament amb altres entitats agrupades en la Marea Blanca van concentrar, el passat dissabte
9 de maig, al voltant de dues mil persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en defensa de la
sanitat pública amb el lema “Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el sistema sanitari” i van demanar
la destitució del conseller de Salut, Boi Ruiz.
La Marea Blanca critica la desobediència de la Generalitat davant dels acords aprovats al Parlament
i la seva manca de compromís amb les reivindicacions de la ciutadania. Des de la Marea Blanca es
pretén frenar els projectes de la Generalitat de tirar endavant els consorcis de Lleida, de l’Hospital
Clínic i de Tarragona, que permetran vendre les dades mèdiques a empreses privades amb el projecte
VISC+ i, per tant, possibilitaran l’activitat privada als centres públics.
La concentració va mostrar el seu desacord amb el fet que el Govern segueixi tancant plantes i serveis
d’hospitals, fet que provoca col·lapses a urgències, allargaments de les llistes d’espera i precarietat laboral de les treballadores i treballadors sanitaris, tot amb l’objectiu de fer negoci amb la sanitat pública.
Des de la Marea Blanca i CCOO s’adverteix que se seguiran organitzant mobilitzacions per defensar
la qualitat d’un sistema nacional públic de salut amb la participació i el control de tota la ciutadania.
De moment està convocada una cadena humana aquest diumenge 17 de maig, a les 12 del migdia a l’Hospital de la Vall d’Hebron sota el lema “per una sanitat 100 x 100 pública”.
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ILP per la prestació d’ingressos mínims en
l’àmbit de protecció de la Seguretat Social
El passat 21 d’abril es va presentar a la Mesa
del Parlament espanyol una proposta d’iniciativa
legislativa popular (ILP) per a l’establiment d’una
prestació d’ingressos mínims en l’àmbit de protecció de la Seguretat Social.
La crisi i l’atur han fet créixer de forma exponencial la pobresa. La prolongació de la desocupació
ha fet disparar la desprotecció per atur, que ja
supera el 45% del total d’aturats i aturades.
En aquest escenari, es fa imprescindible que
l’Estat estableixi una nova prestació d’ingressos
mínims per a les persones que, podent i volent
treballar, no poden fer-ho i no disposen de recursos que els permetin viure amb dignitat i als
quals els actuals instruments de protecció no donen resposta.
L’objectiu és que la prestació asseguri uns recursos mínims per atendre les necessitats essencials de les persones beneficiàries i els seus familiars a càrrec. Es calcula que més de 266.000
persones a Catalunya podrien accedir a aquesta
prestació.
Quantia i requisits
La seva quantia serà el 80% de l’IPREM (426 €
el 2015) i s’incrementarà per cada menor o familiar a càrrec. Per ser beneficiari caldrà tenir
entre 18 i 65 anys; residir legalment a territori
espanyol i haver-ho fet de forma ininterrompudament 6 mesos abans de la sol·licitud, excepte si
s’és víctima de tràfic d’éssers humans o de violència de gènere; estar inscrit com a demandant
d’ocupació; no poder accedir a prestacions per
atur, i no disposar d’ingressos superiors al 75%
de l’SMI (486 € el 2015) en funció del nombre de
membres de la unitat familiar, excloses les pres-

tacions familiars no contributives, prestacions
per atenció a la dependència o ajuts a la infància.
Es tracta d’una prestació de drets subjectiva emmarcada en el nivell no contributiu de la Seguretat Social. El seu finançament serà via impostos
i mitjançant els pressupostos generals de l’Estat.
Durarà mentre es mantinguin les situacions que
van donar accés a la seva percepció i serà incompatible amb prestacions de la Seguretat
Social contributives i no contributives amb les
excepcions exposades anteriorment i amb el fet
de treballar, tot i que podrà determinar-se la possibilitat de compatibilitzar prestació i feina.
Aquesta prestació ha de ser un reforç d’aquelles
ja existents, com en el cas de Catalunya, la renda
mínima d’inserció i, en cap cas, ha de significar la
seva substitució o disminució.

Des de CCOO de Catalunya continuem exigint que
a casa nostra es faci realitat la renda garantida de
ciutadania (RGC) com a resposta a la pobresa i la
manca de recursos. El Parlament té pendent debatre sobre la ILP promoguda pel nostre sindicat
i que va aconseguir més de 120.000 signatures.
La prestació a escala estatal és absolutament
compatible amb la RGC, ja que en cas que es
fessin realitat ambdues prestacions, serien complementàries i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tindrien garantides rendes equivalents a
la que resultés de major quantia.

Mor l’exdirigent de CCOO de Catalunya Jordi Joan Santolària
El passat 2 de maig va morir, a l’edat de 65 anys,
l’exdirigent de CCOO de Catalunya Jordi Joan Santolària.
Amb 28 anys va ser escollit responsable de finances
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, era l’any
1978 un cop celebrat el primer Congrés del sindicat.
En Santolària es va afiliar al sindicat l’any 1974 i va ser
membre fundador del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO
de Catalunya.

CCOO aconsegueix aturar la
privatització del Registre Civil
Gràcies a la pressió exercida per CCOO, el ministre de Justícia ha anunciat la derogació de
les disposicions de les lleis 18/2014 i 8/2014,
amb les quals es pretenia privatitzar el Registre Civil.
El ministre ha informat que es presentaran
esmenes a la llei i mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de
Justícia i el Registre Civil, i que s’anul·laran
les disposicions que lliuraven als registradors
de la propietat els assumptes relacionats amb
el Registre Civil, com per exemple la regulació
de la tramitació dels expedients de nacionalitat per residència.
El ministre també ha anunciat l’ampliació del
temps entre que s’aprovi i entri en vigor la Llei
20/2011, fins al juliol o desembre del 2016, i
ha acceptat estudiar la proposta del sindicat
per tal que aquest període s’ampliï fins al juliol del 2017.
CCOO celebra que s’hagi aturat el primer
intent de privatització de l’Administració de
Justícia després d’haver presentat una ILP
al Congrés amb més de 100.000 firmes i diverses denúncies judicials als tribunals espanyols i al Parlament Europeu.

CCOO guanya un guardó
europeu per la seva tasca
preventiva a l’Hotel Colón de
Barcelona
El passat 27 d’abril del 2015 es van lliurar
els premis Galardones Europeos a las Buenas
Prácticas, de l’Agència Europea sobre Treballs Saludables, a Riga, capital de Letònia,
que actualment presideix el Consell de la UE.
Aquests premis formen part d’una conferència
més àmplia dedicada a la seguretat i la salut
a la feina (SST). Un dels premis del 2015, dins
de la categoria dels premis a les empreses de
menys de 100 treballadors i treballadores, va
ser per a l’Hotel Colón de Barcelona, que disposa d’un Comitè de Seguretat i Salut on hi
ha majoria de delegats i delegades de CCOO.
Amb aquest premi ha quedat palès que el treball conjunt de la direcció de l’empresa i dels
delegats i delegades de CCOO ha aconseguit
fer una gran activitat preventiva de millora i
canvi de les condicions de treball, portant la
veu dels protagonistes a la presa de decisions
per millorar les condicions de treball.
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Campanya pel dret a vot de les persones estrangeres
El passat 5 de maig, CCOO de Catalunya, l’ANC,
Òmnium Cultural, SOS Racisme, la CONFAVC i la
UGT van presentar la plataforma Ciutadans i ciutadanes com tu! i la campanya “Pel dret a vot de
les persones estrangeres”.
L’objectiu de la plataforma Ciutadans i ciutadanes com tu! és exigir el dret a vot de les persones
estrangeres, ja que no acceptem deixar fora del
sistema de representació una part considerable
de la societat. Actualment, prop del 15% de la
població catalana són persones estrangeres de
diversos orígens, ciutadanes i ciutadans que en
la seva gran majoria no podran exercir o tenen
molt limitat el seu dret a vot en les diverses convocatòries electorals que es faran aquest any.
Tal com es recull en el manifest de la campanya,
la vinculació del dret a vot a la residència i no a
la nacionalitat representaria una conquesta democràtica decisiva i amb un alt contingut sim-

bòlic, perquè no es pot parlar de democràcia i
d’autèntica integració si es nega el dret a votar a
una part de la població.
Des de la plataforma es fa una crida a les diferents forces polítiques per dur a terme les actuacions necessàries per estendre el dret a vot,
en les eleccions democràtiques, a les persones
estrangeres, però també es fa extensiva aquesta
crida al conjunt de la societat civil perquè se sumi
a aquesta demanda.
Dret de ciutadania
Tal com va dir Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, en la roda de premsa de presentació de la campanya, darrere del
dret a vot hi ha el dret de ciutadania, la igualtat
d’oportunitats i la inclusió social, i va recordar
que les persones estrangeres, comunitàries i extracomunitàries, poden votar a les eleccions sin-

dicals a les empreses, fet que afavoreix la seva
inserció laboral. També va denunciar “la instrumentalització de la immigració per enfrontar ciutadans i aconseguir vots. La millor manera que
això no passi és que les persones immigrades
siguin subjectes actius”.
Drets de ciutadania, igualtat d’oportunitats i dret
a vot representen el principal repte d’una societat
igualitària i inclusiva.

A CCOO, la lluita per la llengua i els drets nacionals
ha estat sempre vinculada a la lluita pels drets socials

El 29 d’abril, va tenir lloc a Barcelona l’acte “El
sindicat i la llengua catalana. L’objectiu va ser
retre compte de les actuacions realitzades en
matèria lingüística pel sindicat des dels seus
inicis i suscitar el debat entorn dels nous reptes
de futur a què s’enfronta en aquesta matèria.
Montserrat Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura, va emmarcar l’acte en la
celebració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya i va passar la paraula a Xesús González, responsable de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya,
que va explicar com, des de la seva fundació, el
sindicat ha sabut vincular la lluita per la llengua
i els drets nacionals a la lluita pels drets socials,
implicant-hi persones de procedències diverses.
González va remarcar la idea que per a CCOO
l’ús del català és un dret que ens fa ciutadans i
ciutadanes, i, per garantir-lo, hem d’endegar les
polítiques de dinamització que calgui.

A continuació, Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, va
explicar els diversos posicionaments del sindicat
en matèria lingüística al llarg dels anys, a través
de l’explicació de les tres resolucions (del 1994,
el 1997 i el 2006) aprovades pel sindicat sobre
llengua i del context que les va condicionar en
el seu moment, així com a través de l’explicació
dels diversos instruments de què s’ha dotat per
fomentar la reflexió entorn d’aquesta matèria,
com ara el Seminari Salvador Seguí, creat el
1999. Sans va recordar que “no hi ha cap dret
que es tingui per a tota la vida, i el lingüístic no
n’és cap excepció, i és per això que s’ha de continuar lluitant per mantenir-lo”.
Tot seguit, Ester Franquesa, directora general de
Política Lingüística va remarcar la importància de
la col·laboració entre l’Administració i el sindicat en l’àmbit de la llengua catalana, que dura,
ja, vint-i-sis anys de manera ininterrompuda.
Així mateix, va explicar detalladament les línies
de treball de la Direcció General de Política Lingüística, que s’articula en tres àmbits: la política
lingüística d’Estat, de cohesió i de benestar. Franquesa va fer èmfasi en la necessitat de reforçar

des del Govern els valors positius envers la llengua i el seu ús, i va recordar que l’objectiu final de
l’Administració continua sent avui el mateix que
ara fa cinquanta anys: garantir, juntament amb
agents socials com CCOO de Catalunya, que es
creen les condicions favorables perquè tothom
pugui exercir el dret d’usar el català.
La llengua com a element de cohesió social
Va cloure l’acte Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, que va realçar
el compromís continuat de CCOO amb la llengua catalana i la seva importància cabdal com
a dret i com a element de cohesió social. En
aquest sentit, el secretari general va subratllar
que un major benestar social afavoreix el lligam
emocional amb la societat d’acollida i també l’ús
dels símbols d’identitat, entre els quals hi ha la
llengua. Per això, la necessitat que el sindicat
continuï reflexionant, d’una banda, i actuant, de
l’altra, en matèria lingüística és inqüestionable,
així com lluitant, de manera indissociable, tant
pels drets nacionals com pels drets lingüístics,
que són drets de ciutadania als quals no podem
renunciar.
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El Govern del PP imposa un nou model de formació per a
l’ocupació que no garanteix més qualitat formativa
Cristina Faciaben
secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya

El nou model de formació per a l’ocupació
–FPO a partir d’ara– ja és una realitat des de
la publicació del Reial decret-llei 4/2015. Per
primer cop des del 1993, quan es van signar
els Primers acords nacionals de formació contínua, un Govern estatal regula el sistema de
formació de forma unilateral en contra de la
posició de les organitzacions sindicals i patronals i sense tenir en compte les comunitats
autònomes, amb les quals comparteix competències en matèria formativa.
A més, la reforma es produeix enmig d’un soroll
mediàtic, promogut pel mateix Executiu, de denúncia de frau i d’irregularitats en relació amb la
formació. El que han estat casos reals, però concrets, de frau s’han venut com a habituals en un
sistema podrit que semblava estar gestionat de
forma monopolística per sindicats i patronals,
quan la realitat és que menys del 10% dels fons
totals de formació corresponien a formació
d’oferta prioritària per a persones ocupades,
l’única modalitat de FPO d’atorgament directe
als agents socials més representatius. Al mateix
temps, s’ha ocultat que gran part del frau s’ha
concentrat en la formació de demanda o boniﬁcada, aquella gestionada de forma directa
per les empreses.
L’objectiu del Govern del Partit Popular era
transformar el sistema de FPO en un model de
concurrència competitiva, una reforma consensuada als Acords tripartits de 29 de juliol
per la qual les organitzacions sindicals i patronals sortíem de la gestió directa de la formació,
al mateix temps que es reforçava el nostre paper en la direcció i el govern del sistema.
Sindicats i patronals, expulsats del sistema
La realitat ha estat molt diferent. Els Cinquens
acords de formació per a l’ocupació no han
estat possibles perquè el Govern ha deixat els
agents socials fora de la impartició, però també de la governança real del sistema. Aquest
fet, a més de vulnerar el dret a poder incidir
sobre la destinació de les quotes ﬁnalistes per
a formació –abonades per empreses i treballadors i treballadores als seus representants legítims: organitzacions sindicals i patronals més

representatives– suposa posar en risc el dret
individual a la formació que reconeix l’article
40 de la Constitució espanyola i desvincular
l’oferta formativa dels requeriments reals del
teixit productiu perquè expulsa del sistema qui
millor coneix aquestes necessitats formatives:
sindicats i patronals.
El Govern ha legislat per a les grans empreses
mitjançant la ﬂexibilització i l’impuls de la formació de demanda, que representa el 77% del
pressupost total, sense preveure mecanismes
perquè sigui més transparent o per garantir
l’equitat d’accés a tots els treballadors i treballadores o per facilitar la participació de les
Pime, a les quals actualment només boniﬁquen formació un 24% del total, per un 93% de
les grans empreses que es beneﬁcien d’aquest
tipus de formació. En canvi, es permet boniﬁcar accions formatives d’un mínim d’una hora
de durada.
Però també ha regulat tenint en compte els
interessos del lobby dels grans centres de formació, als quals garanteix una quota de negoci
amb la concurrència competitiva, sense garantir una major qualitat ni que s’atenguin totes
les necessitats sectorials i territorials si no són
rendibles econòmicament. La mercantilització
de la formació provocarà que l’oferta formativa s’adeqüi més als interessos de qui la presta
que als dels destinataris, i que poques empreses de formació, les més grans, monopolitzin
la major part dels recursos en detriment dels
centres públics de formació, per als quals no
es preveuen mesures de priorització, i dels
centres sense ànim de lucre, que tenen menys
capacitat per assumir requisits com, per exemple, que, almenys, el 40% del cost total de la
formació sigui abonat un cop ﬁnalitzada l’acció
formativa.
Altres elements negatius del nou model són la
implantació del xec formació, un instrument
inútil per a les persones desocupades, i que a
Europa ha estat un fracàs: ús fraudulent a Anglaterra i retirada a Suècia, perquè no garantia
l’equitat d’accés.
El sistema de FPO es recentralitza. S’intenten eliminar les competències de les autonomies en

matèria de formació i es deixa aquesta lluny dels
territoris on es generen les necessitats formatives.
La formació sindical passa a anomenar-se “accions formatives adreçades a la capacitació per
al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg
social” i no es parla del dret a la formació de la
representació legal dels treballadors i treballadores per exercir adequadament les funcions
de representació col·lectiva que la Constitució
espanyola els reconeix. Aquesta és una mostra
més de la voluntat del Govern de dilapidar la
negociació col·lectiva i la capacitat de la representació sindical als centres de treball.
El sistema de FPO durant els seus vint anys
d’existència ha permès que milers de treballadors i treballadores hagin accedit a la formació
i que multitud d’empreses s’hagin beneﬁciat
d’una major qualiﬁcació dels treballadors i
treballadores. El paper de les organitzacions
sindicals i patronals ha estat bàsic per impulsar
la FPO. Tot i així, el sistema era millorable per
adequar les qualiﬁcacions professionals a les
necessitats del mercat de treball, però també
per a la promoció professional i personal de les
treballadores i treballadors. Malauradament,
el nou model de FPO imposat pel Govern no
garanteix la millora de la qualitat de la formació. La mercantilització que comportarà la
concurrència competitiva, qui millor coneix les
necessitats formatives de treballadors i treballadores i empreses quedarà fora del sistema
i la formació de demanda com a gran aposta
del sistema, sense control, participació sindical ni condicions perquè les Pime en puguin
participar, no semblen ser la millor fórmula per
millorar la qualitat de la FPO.
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Es presenta a Barcelona, el proper 19 de maig, el llibre El valor del dinero,
d’Ugo Biggeri, president del banc ètic cooperatiu Banca Etica
19 DE MAIG DE 2015 A LES 18.30 h
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA (C/ REGOMIR, 3, BARCELONA)
(Metro L3 Liceu / L4 Jaume I)
HI INTERVINDRAN:
Montse Sagarra
Presidenta d’Economistes en acció

Cristina Faciaben
Secretaria de socieconomia de CCOO de Catalunya

Peru Sasia
President de Fundació Fiare

Ugo Biggeri
President de Banca Popolare Etica i autor del llibre “El Valor del dinero”

La crisi financera que va esclatar el 2008 constitueix, evidentment, una
manifestació de la crisi sistèmica (econòmica, social, mediambiental, demogràfica…) que viu el sistema capitalista financer globalitzat. Aquesta
crisi concreta és el resultat, entre d’altres, de la desregulació del sector,
imposada per les doctrines i polítiques neoliberals, i de les pràctiques delictives de molts dels gestors de les entitats financeres, que la desregulació
va possibilitar, tal com, dia a dia, s’encarreguen de recordar-nos els mitjans
de comunicació o els tribunals.
La situació generada ha posat també de manifest que fa falta una ajuda important per clarificar qüestions fonamentals sobre els bancs, les finances i
l’economia, gairebé una visita guiada per a les persones que no tenen una
formació econòmica i a les quals els costa freqüentment entendre què és
allò que està en joc en les petites i grans opcions que es prenen a l’entorn
dels diners. El valor del dinero és, en aquest sentit, un assaig d’educació
financera, un estímul per repensar l’economia en clau més humana i compromesa amb els principis de justícia.
L’autor d’aquest llibre, Ugo Biggeri, és florentí i nascut el 1966. Llicenciat
en física, va ser professor i investigador d’aquesta matèria a la Universitat
de Florència. Posteriorment va treballar en temes mediambientals i en finances ètiques i va estar vinculat a Mani Tese, una de les entitats socials
impulsores de Banca Etica. Des del 2010 és el president de Banca Popolare
Etica, un dels principals bancs ètics europeus de base cooperativa. Banca
Etica va estar fundada a Pàdua (Itàlia) el 1999 per un important grapat
d’entitats socials italianes, els grans sindicats confederals italians entre
elles.
CCOO s’ha definit des dels seus orígens com un sindicat sociopolític.
Com a organització que treballa socialment per aprofundir i defensar els
drets dels treballadors i treballadores, amb feina o sense feina, i construir
amb ells una comunitat de valors i d’acció col·lectiva per a la consecució
d’alternatives en la línia d’aprofundir en la justícia social, no pot estar més
d’acord amb els principis que defensa l’autor del llibre.

Compromís de CCOO amb la banca ètica
De fet, coherents amb aquesta filosofia, el mes d’abril del 2007, quan encara la greu crisi que patim no havia fet la seva aparició i el capitalisme
financer globalitzat vivia “tranquil” en el marc de la filosofia imperant de
la fi de la història i de les ideologies, el sindicat CCOO de Catalunya va ser
una de les dotze entitats fundadores de l’Associació Fiare Catalunya per a
la construcció, conjuntament amb entitats i persones d’altres indrets de
l’Estat espanyol, d’un instrument financer ètic de base cooperativa. Aquest
instrument, Fiare, ha confluït el 2014 amb la italiana Banca Popolare Etica
conformant la primera cooperativa de finances ètiques de caire europeu,
que entre nosaltres actua comercialment amb el nom Fiare Banca Etica
(www.fiarebancaetica.coop). Amb la culminació d’aquest procés de confluència, CCOO de Catalunya s’ha convertit també des del passat mes de
març en entitat sòcia d’aquesta cooperativa bancària de finances ètiques,
condició a la qual també s’estan incorporant d’altres organitzacions territorials de CCOO d’arreu de l’Estat.
En el marc de la celebració dels 50 anys de CCOO de Catalunya volem
no tan sols recordar la història del nostre sindicat, les seves lluites, els
objectius assolits, i les victòries i les derrotes per tal d’aprendre’n, sinó que
volem també repensar el paper d’un instrument nascut per fer front al capitalisme salvatge propi de la revolució industrial i el sentit que aquest instrument té en el nou escenari de la globalització financera. Volem debatre,
en els propers temps, amb els col·lectius socials afins, en el marc del que
anomenem Assemblea sindical oberta, les característiques d’aquests nous
escenaris i els reptes que té el sindicat per contribuir a construir alternatives concretes a aquesta globalització neoliberal, aprofundint en la justícia
social. I en aquest terreny parlar de finances ètiques i alternatives té tot el
sentit. És per això, que des de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb la
Fundació Fiare i el grup local de Barcelona de socis de la cooperativa Fiare
Banca Etica, del qual també forma part el nostre sindicat i un important
nombre d’afiliats i afiliades, s’organitza la presentació a Barcelona del llibre
d’Ugo Biggeri, president de Banca Etica, El valor del dinero. Banca, finanzas
y ética más allá del crecimiento.
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11a Jornada Anual de Previsió Social Complementària
28 de maig del 2015, a les 9 hores
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003, Barcelona)
L’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya organitza l’11a Jornada Anual de Previsió Social Complementària per a membres de comissions de control de plans de pensions del sistema d’ocupació i adreçada a totes les
persones interessades en els sistemes de pensions complementàries, que se celebrarà el proper 28 de maig, en sessió de
matí i tarda, a la sala d’actes de la seu del sindicat.
L’acte és obert a totes les persones interessades en la previsió social complementària. Només cal la vostra inscripció, que podeu fer en aquest enllaç:

àrea de previsió social
complementària

DESCRIPCIÓ: http://www.ccoo.cat/planspensions/noticia/190576/11a-jornada-de-previsio-social-complementaria
INSCRIPCIÓ: http://www.ccoo.cat/planspensions/aspnet/inscripcio.aspx
PROGRAMA:

www.ccoo.cat/planspensions
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Propostes sindicals davant les
eleccions municipals
Vicenç Tarrats
secretari de Política Territorial i Barcelonès de CCOO de Catalunya

Davant la convocatòria de les eleccions municipals que s’han de celebrar el proper 24 de
maig, CCOO ha elaborat un document amb les
demandes bàsiques que, des del món del treball, volem fer arribar a les candidatures que es
presenten als diferents municipis.
Deﬁnim cinc camps d’actuació que ens semblen essencials als municipis. En primer lloc, el
compromís de garantir les infraestructures necessàries per al desenvolupament d’una economia sostenible, capaç de generar llocs de treball
estables i de qualitat. En segon lloc, la necessitat
d’adopció de mesures concretes per anar cap a
un nou model de desenvolupament productiu,
generador de riquesa i més eﬁcient.
Demanem, en tercer lloc, el compromís de preservar la qualitat dels serveis públics i el seu accés universal.
També la qualitat de l’ocupació
que depengui dels municipis i de
les empreses que accedeixin a les
licitacions de serveis. També demanem, a les candidatures, la defensa
de l’educació i la sanitat públiques, i
l’oposició expressa al tancament o la reducció
dels serveis públics en general.
Finalment, ens sembla important vetllar per
la qualitat de la participació democràtica en
el desenvolupament del municipi i la garantia d’assegurar a tothom uns estàndards de
qualitat de vida dignes, progressivament més
igualitaris, sense cap mena de discriminació,
que assegurin la cohesió social en termes de
progrés i benestar, i vinculats amb el ple exercici dels drets de ciutadania.
El document desgrana demandes sindicals
concretes en els terrenys de l’activitat econòmica i l’ocupació, entre els quals cal destacar la
demanda de prioritzar localment la lluita contra l’atur de llarga durada i la precarietat, que
afecta especialment els joves.
En la lluita per la qualitat del treball és on les
administracions locals, les més properes als
ciutadans i ciutadanes, tenen sens dubte un
camp d’actuació i responsabilitat del tot directa
quant a les contractacions públiques i les licitacions dels serveis que depenen dels ens locals.

Mobilitat pública i qualitat ambiental
La mobilitat pública, concebuda com un dret
fonamental de ciutadania, igual que vetllar per
la qualitat ambiental dels municipis i implementar les polítiques i les mesures necessàries
per assegurar la cohesió social, i el compromís
d’evitar desnonaments i d’assegurar els subministraments bàsics per a totes les famílies, són
algunes de les mesures que el sindicat reclama
a les diferents opcions que es presenten a les
eleccions locals.
Reclamem, igualment, una xarxa suﬁcient
d’equipaments públics d’àmbit local i territorial que garanteixin les necessitats ciutadanes
i també les necessitats d’espais de les
associacions locals socials, esportives, culturals i de qualsevol
tipus. Mesures concretes respecte a la qualitat urbana,
les polítiques d’habitatge
social, la cultura…, entenent
les ciutats i els pobles com a
generadors, i no només consumidors, d’activitats culturals.
I demanem, compromís local amb la
recuperació de la memòria democràtica dels
municipis catalans.
Fiscalitat justa
CCOO demana també atenció a la ﬁscalitat
local, aproﬁtar la poca capacitat normativa en
mans municipals per aplicar la mesura que qui
més tingui més contribueixi, en un marc que
garanteixi la participació ciutadana en les polítiques pressupostàries i en el seu seguiment.
CCOO pretén facilitar, amb aquestes propostes
de mesures que interessen els treballadors i
treballadores, la presència del món del treball
en els debats locals, molt sovint el gran absent,
quan acostuma a ser el directament afectat per
les mesures que localment es puguin prendre.
Des de CCOO, com a organització sindical i
també com a ciutadans i ciutadanes, contribuents i usuaris i usuàries dels serveis públics
tenim el convenciment que les nostres propostes poden ajudar a fer millors ciutats i millors
pobles per treballar, per viure i per conviure.

Iniciativa per retirar dels
espais verds de Barcelona
un herbicida perillós per a
la salut
CCOO dóna suport a la iniciativa de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
(FAVB) i el Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins
de Barcelona en la seva denúncia contra l’ús
de glifosat, un herbicida carcinogen que s’està
utilitzant als espais verds de Barcelona i que pot
ser perillós per a la salut de les persones.
El comitè denuncia també la manca d’informació
de la ciutadania de Barcelona sobre els productes químics i fitosanitaris que s’estan utilitzant
en tots els espais verds i l’arbrat de la ciutat,
sobretot per l’incompliment del protocol de
preavís d’aplicació d’aquests productes, tot
i la denúncia presentada l’any 2014 davant
del Servei de Sanitat Vegetal del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
CCOO se suma, doncs, a la petició que es declari Barcelona ciutat lliure de glifosat, l’herbicida
considerat per l’OMS “probable carcinogen”, i,
conjuntament amb els professionals de la jardineria municipal i les associacions ciutadanes,
ha demanat als representats polítics aspirants
a ocupar l’alcaldia de la ciutat un ferm i real
compromís per crear un nou model de jardineria pública a Barcelona.

CCOO commemora
el Dia Internacional
contra l’Homofòbia i la
Transfòbia
Amb motiu del Dia
Internacional
contra l’Homofòbia i la
Transfòbia que se
celebra el proper diumenge, 17 de maig,
CCOO de Catalunya,
mitjançant el seu Àmbit LGTB i la seva Secretaria de la Dona i Cohesió Social, va organitzar un
acte al vestíbul de la seu del sindicat, a Barcelona, on es va llegir el manifest de CCOO en contra de l’homofòbia i la transfòbia, i es va penjar,
a la façana de l’edifici, la bandera de l’arc de
Sant Martí. CCOO mostra així, novament, el seu
compromís amb la lluita contra tot tipus de discriminacions a la feina i a tot arreu.
Podeu veure el manifest de CCOO en aquest
enllaç:

http://bit.ly/1cToyWr
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Campanya de sensibilització davant del greu augment de
morts als carrers de Barcelona
José Manuel Jurado
Responsable de Sostenibilitat de CCOO Catalunya

Les dades d’accidentalitat viària del darrer exercici presentades per
l’Ajuntament de Barcelona no poden amagar una trista realitat: durant el 2014 va haver-hi un 40% més de morts que l’any anterior.
Aquesta demolidora dada trenca la tendència de reducció de víctimes mortals que es mantenia des del 2005.
A l’informe municipal també s’observa un increment del nombre total d’accidents de trànsit, que s’aproxima als 9.000; tampoc
aquesta és una bona xifra. Aquesta situació resulta molt preocupant, ja que moltes de les víctimes es desplaçaven per raons laborals, sobretot, anant o tornant de la feina.
La majoria d’accidents de trànsit es van produir els dies laborables,
amb especial incidència entre les 14 i les 22 hores (amb més del
50% dels sinistres), coincidint amb els horaris d’anada i tornada
dels centres de treball. Això demostra que la mobilitat obligada
és un dels elements clau que cal tenir en compte a l’hora de fer
les campanyes de reducció d’accidents de trànsit. CCOO considera
que encara no s’està treballant prou en aquesta línia, especialment
en certes empreses que “obliden” que són responsables de la prevenció de riscos laborals també a l’entrada i la sortida de la feina.
Creixen els accidents de moto
Cal fer una especial atenció als accidents de moto i ciclomotor, en
constant creixement. De les 31 víctimes mortals de Barcelona, 17
conduïen aquests vehicles. Són, ni més ni menys, 6 morts més que
durant el 2013, una dada molt preocupant.
La cultura de la moto està molt arrelada a Catalunya. Però, alhora,
és perceptible certa permissivitat dels d’ajuntaments en relació
amb els comportaments incívics d’alguns conductors i conductores, com és el cas de Barcelona, la ciutat de la UE amb més vehicles
d’aquesta mena. La facilitat amb què moltes motos i ciclomotors
circulen per les voreres –fet prohibit per la normativa vigent– és
una bona prova d’aquesta manca de voluntat política.
Cal canviar aquesta tendència amb el compromís de les administracions i dels usuaris i usuàries de la via pública. En aquest sentit,
CCOO va subscriure l’Acord ciutadà per una Barcelona sense accidents de moto, mostrant així el nostre suport a la lluita contra

aquesta xacra. A banda de col·laborar activament en els grups de
treball sobre la sinistralitat de la moto, volem fer difusió dels materials que des del consistori barceloní s’han elaborat per millorar la
sensibilització dels motoristes i de la resta d’usuaris i usuàries de la
via pública. La informació és accessible a l’enllaç:

http://bit.ly/1A3SxoY
Accions formatives
En paral·lel, des de CCOO de Catalunya estem organitzant accions
formatives per a treballadors i treballadores, en el marc d’un projecte del Servei Català de Trànsit. L’objectiu és donar pautes de
prevenció per als desplaçaments d’anada i tornada de la feina per
generar hàbits més segurs, saludables i sostenibles.
Es pot obtenir més informació sobre aquests cursos gratuïts a
l’adreça preinscripcions20@istas.net o a través dels responsables
de Mobilitat de les federacions i unions territorials del sindicat.
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KRISTER ANDERSSON, secretari general del sindicat
LO de la regió sud-est de Suècia

“El model escandinau és possible
perquè hi ha un sector públic molt
desenvolupat que es fa càrrec de
molts problemes”

Krister Andersson és ferroviari, però en l’actualitat té la
responsabilitat de secretari
general del sindicat LO de
la regió més industrialitzada de Suècia, la regió sudoest. Després de treballar
amb CCOO de Catalunya en
el marc del projecte sobre
economia social i ocupació
InoTool, la relació entre els
sindicats s’ha vist reforçada amb la visita que l’equip
humà de LO va realitzar a la
nostra organització el passat mes de març. Aquesta
visita es va aprofitar per organitzar una jornada informativa sobre un model sindical, el suec, que és, amb
tota probabilitat, un dels
que més interès desperta,
tot i que s’ha vist confrontat al llarg dels darrers anys
amb importants reptes.

Heu vingut a passar uns dies a Barcelona amb tot l’equip. Això ho feu amb gaire
freqüència? És una mesura per cohesionar
l’equip?
Ho fem cada dos anys. Anem a algun lloc i passem uns dies debatent sobre el futur immediat,
sobre els reptes que enfrontem, i establint les
qüestions que hem de treballar junts. També és
una mesura formativa per millorar les capacitats
i per donar un millor servei als nostres afiliats i
afiliades. Aquest any hem escollit Barcelona per
vosaltres. Perquè hem tingut un bon contacte,
bones relacions amb CCOO de Catalunya, però
també perquè Barcelona és, tot i que el temps
no ens hagi acompanyat gaire, una ciutat molt
interessant.
Com probablement t’hauràs adonat, a Catalunya hi ha molta gent que idealitza el model sindical escandinau… Encara continua
vigent amb tota la seva força o també s’ha
vist atacat?
Sí, ha canviat molt al llarg d’aquests darrers
vuit anys en què hem tingut un govern de
dretes a Suècia. El model suec o escandinau necessita una societat forta al darrere,
per ajudar, per exemple, aquells que s’han
vist expulsats del mercat de treball, perquè
s’hi puguin reincorporar. Hem vist que s’ha
fet evident molta feblesa en aquests últims
anys. Ara ha tornat a canviar el govern i tenim
l’esperança que al futur hi hagi una recuperació del nostre model.

Quines són les fortaleses del model escandinau?
La fortalesa és que tan sols hi ha dues parts que
intervenen en el mercat de treball. Sempre diem
que és millor que les patronals i els sindicats
treballin conjuntament i arribin a un acord sobre
quines haurien de ser les regles per al mercat
de treball, i això inclou des dels salaris fins a la
protecció de la salut. No volem que els polítics
s’immisceixin en aquest tipus d’acords. Al final,
si tenim els polítics fixant lleis sobre salaris i temes semblants, sabem que és molt possible que
hi hagi qui intenti evitar aquestes lleis, però si hi
ha una relació honrosa, et dónes la mà i signes
el paper, en definitiva, si tens un acord amb la
patronal, el que s’hagi acordat es respectarà. Si
són els polítics els que decideixen el que ells i
nosaltres hem de fer, l’acord és més feble.

Però, a més, teniu una relació històrica amb
el partit socialdemòcrata que ha suposat, de
sempre, una garantia afegida a l’hora de fer
respectar els vostres drets i condicions.
Sí, evidentment. En aquest model, els polítics
han de crear bones condicions per a quan estàs malalt, per a quan no tens feina… Han de
garantir un bon sistema d’educació amb bones
escoles, infraestructures, carreteres…, de manera que la societat pugui funcionar bé. Evidentment que tenim opinions diferents sobre el que
s’ha de fer o s’ha de deixar de fer. Però això no
són temes que hàgim de decidir amb la patronal:
aquí entra en joc un altre paper dels sindicats, el
d’intentar influir en les decisions polítiques.
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“Passem uns dies debatent sobre el futur immediat, sobre els reptes
que enfrontem, i establint les qüestions que hem de treballar junts.
Aquest any hem escollit Barcelona perquè hem tingut bones relacions amb CCOO de Catalunya”

Per poder garantir aquestes polítiques públiques hi havia tradicionalment a Suècia
una recaptació fiscal molt potent, es pagaven
impostos molt elevats, però es rebien serveis
també d’alta qualitat. Això també ha canviat
al llarg dels darrers vuit anys?
Sí que ha canviat. Recordeu que el model escandinau tan sols és possible perquè hi ha un sector públic molt desenvolupat que es fa càrrec de
molts problemes. Posem un exemple: l’atur. Quan
diem a les companyies que si no tenen suficient
múscul financer per garantir les condicions per
als treballadors, millor que deixin el mercat, els
estem dient que volem empreses que puguin
fer-se càrrec del seus treballadors i treballadores, obrint nous sectors i noves oportunitats que
ajudin el sistema a mantenir-se. Això són impostos, i aquests són molt necessaris per mantenir
el model suec. Els suecs no tenen por de pagar
impostos. Cada any fem una enquesta a empreses i ciutadania per saber quin és l’actor al qual
donen més valor, i els darrers anys hem vist que
hisenda sempre està ben a dalt, ben valorada per
les companyies, i també per la ciutadania. No hi
ha problema a pagar impostos si garanteixen que
tu tindràs un bon servei, i també la teva mare, els
fills, la teva família, la gent que et rodeja.
Un altre element de l’economia sueca és
que hi ha sous molt elevats, però una indústria competitiva que proveeix una part molt
important del PIB. Aquí algú no s’ho creuria.
Al model suec ja vam decidir fa molt temps que no
podíem competir amb la resta del món abaixant i
abaixant els sous. Podem competir amb coneixement, amb fortes capacitats, mitjançant un bon
desenvolupament de les empreses, i així és com
ho hem fet. Ara hem vist que els darrers vuit anys
hi havia ministres que tornaven a dir que s’havia
de competir amb salaris més baixos, que havíem

de tenir més feines com als EUA, on hi ha qui ha
de tenir tres o quatre feines per poder guanyar el
que necessita per viure amb dignitat. Vam escollir
un altre camí, no el de competir mitjançant els
salaris, sinó mitjançant la innovació i la qualitat
Quins són els sectors més forts a Suècia?
El sector industrial, evidentment, i altres
com el dels productes farmacèutics, el tèxtil
intel·ligent… i també el sector públic, que potser
no genera tants diners, sinó despesa, però que és
un sector central, perquè satisfà necessitats que
són molt importants per a tots nosaltres, tant si
vivim a Barcelona com a Göteborg.
Té alguna cosa a veure amb la vostra situació econòmica el fet que no formeu part
de la unió monetària? Hi ha un debat, actualment, sobre tenir l’euro o quedar-vos amb la
corona?
Hi ha un debat. Jo no estic content amb la corona.
Sé que ara és la millor opció, però a llarg termini
no sembla que sigui millor tenir divises diferents
ni tampoc fronteres nacionals o, fins i tot, llengües diferents. Som tots el mateix. Seria molt
més senzill si tots poguéssim tenir els mateixos
valors, parlar les mateixes llengües… A Suècia hi
ha molta gent que pensa el mateix. Sempre hem
estat molt independents del món que ens rodeja,
gràcies a la indústria que produeix molt més del
que podem comprar els suecs, fins al punt que
hem de vendre fora. Sense duanes, hi sortiríem
guanyant.

dir amb certa capacitat de convicció que volem
parlar d’això i d’allò altre. Ho podem fer perquè
a LO tenim organitzats el 70% dels treballadors
i treballadores, però al sindicat que organitza
els colls blancs i al que organitza els acadèmics
l’organització és d’un 80%. Això vol dir que, a
Suècia, tenim un grau d’organització que està al
voltant del 72%, 75%. Això ens fa forts. Si tinguéssim molt poca afiliació els patrons se’n riurien, de nosaltres, i no voldrien negociar.
Amb freqüència hi ha qui justifica aquest
grau d’organització en el fet que també gestioneu les prestacions per atur, però no sembla un motiu prou important…
L’afiliació és històrica perquè sempre la hem tinguda, fins i tot molt abans de tenir el sistema que
tenim en l’actualitat. Podem veure en alguns sectors que generen molta ocupació jove que aquests
treballadors i treballadores que s’incorporen al
mercat de treball pensen que són prou forts i que
no tenen necessitat d’organitzar-se. Però això
és un error. Veiem molts exemples de joves dels
quals els empresaris s’aprofiten i que acaben al
carrer, per això és un problema si no s’organitzen.
És veritat, però, que estem baixant en l’afiliació
pel que fa els colls blaus, però al mateix temps
augmenta l’afiliació dels colls blancs. Aquest és
el resultat que la vida laboral està canviant. Tenim
estructures en les quals desapareixen cada vegada més professions tècniques, manuals, que es
converteixen en feines més qualificades.
Ricard Bellera

Els sindicats compartim gairebé tots un
moment complicat pel que fa a l’afiliació.
Teniu, vosaltres, el mateix problema? Com
l’abordeu?
Per a nosaltres el model suec es basa a tenir una
forta afiliació que ens permet anar als patrons i

