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CCOO impulsa una consulta i una
campanya informativa sobre el futur
de les pensions
Des del passat 19 de gener, CCOO de Catalunya
ha organitzat, a diferents ciutats de Catalunya,
assemblees obertes per informar i debatre sobre
el futur de les pensions.
Les assemblees estan tenint lloc, en la majoria
de casos, als locals del sindicat. De moment, ja
s’han celebrat a Badalona, Igualada, Barcelona,
Girona, Cornellà, Tarragona i Vilafranca. Avui tindrà lloc un acte informatiu a Vic (18 h) i a Vilanova i la Geltrú (18 h).A Lleida tindrà lloc el 2
de febrer a ñes 6 de la tarda, al local de CCOO.
Divendres, 3 de febrer, serà el torn de Figueres

(a la Biblioteca Municipal, 18 h). Queda pendent
fixar data a Manresa i Mollet del Vallès.
Juntament amb aquestes assemblees, CCOO ha
impulsat una consulta a la seva afiliació sobre el
sistema de pensions, que s’està fent de manera
telemàtica des del passat 23 de gener i fins al 3
de febrer. Encara sou a temps de participar-hi:

http://bit.ly/2jvPeCw

Coneix les propostes de CCOO sobre el sistema
públic de pensions: http://bit.ly/2jlc2BN

editorial
El comitè de
dones de CCOO
fa quatre anys
El darrer congrés de CCOO de Catalunya
va aprovar la creació del Comitè de Dones
com un espai estable de participació de
les dones que formen part dels òrgans de
direcció per reflexionar, compartir experiències, avaluar i fer propostes sobre les
polítiques i les actuacions del sindicat en
relació amb la perspectiva de gènere.
Han estat quatre anys de posada en marxa
d’un espai innovador en relació amb altres organitzacions que ha contribuït a fer
avançar la igualtat de gènere dins i fora
del sindicat i a l’apoderament de les dones
que hi han participat.

Javier Pacheco presenta els avals
necessaris per optar a la Secretaria
General del sindicat
El passat dilluns 23 de gener, Javier Pacheco,
actual secretari general de CCOO d’Indústria
de Catalunya, acompanyat per membres de
la seva candidatura, va lliurar a la Secretaria
d’Organització i Recursos de CCOO de Catalunya els avals necessaris per optar a la Secretaria
General del sindicat, que s’ha d’aprovar en l’11è
Congrés, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril
del 2017. El període per recollir els avals va ser
entre els passats 12 de desembre del 2016 i 20
de gener del 2017.
Cal recordar que el requisit mínim per presentar-se, segons el Reglament del Congrés, era de
5.000 avals. Precisament en el mateix congrés,
tal com diuen els Estatuts del sindicat, també
podrien optar a ser candidats a la Secretaria Ge-

neral aquells delegats o delegades que presentessin un 10% d’avals de congressistes.
Javier Pacheco es presenta per substituir Joan
Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya des del 2008, el qual va anunciar que
no optaria a un tercer mandat –extraordinari–,
ja que considera que el sindicat es troba en una
bona situació i no està justificat un mandat extraordinari.

La tasca duta a terme pel Comitè de Dones
ha estat determinant perquè la Conferència de Dones i Homes, celebrada ara fa un
any, hagi estat un procés participatiu que
ha fet plantejar com a objectiu sindical
prioritari la feminització del sindicat.
Al proper congrés el Comitè de Dones formarà part dels nostres Estatuts, fet que el
dotarà d’una estabilitat que permetrà que
sigui un instrument útil per desenvolupar
els compromisos adquirits a la Conferència de Dones i Homes, que han estat recollits el Pla d’acció dels propers anys.
Feminitzem el sindicat per feminitzar la
societat!

www.ccoo.cat
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Vaga a Groupalia contra el desplaçament
injustiﬁcat de treballadors i treballadores

Davant del deute de dues nòmines de l’empresa
de comerç electrònic Groupalia als seus treballadors i treballadores, i el desplaçament a 42 km
dels nous centres de treball sense causa justificada, la plantilla va decidir realitzar una vaga,
que CCOO va convocar a partir del 20 de gener.
Gràcies a la pressió de CCOO i els treballadors i
treballadores a l’empresa, que segueix treballant
sota la marca Groupalia i amb Ofertix, Let’s Bonus i Nice&Crazy, es van abonar les nòmines de
novembre i desembre, però no es va retornar la
plantilla al centre de treball de Sant Just Desvern,
ja que han estat desplaçats sense causa justificada a nous centres a Abrera i Vilanova i la Geltrú,
la qual cosa obliga la plantilla a gastar més en
desplaçaments.

CCOO torna a demanar la renda garantida
de ciutadania aquesta legislatura

CCOO ha tornat a manifestar al Govern que una
pedra de toc fonamental sobre el caràcter social
dels pressupostos és la implantació de la renda
garantida de ciutadania (RGC), prestació per protegir de la pobresa, establerta en l’article 23 del
vigent Estatut i que s’està discutint al Parlament
gràcies a una iniciativa legislativa popular. A hores
d’ara la proposta pressupostària per a l’any 2017
no respon al que ha de ser la implementació de
la RGC. La quantitat que ha estat consignada pel
Govern en el projecte de pressupostos no permet
atendre el nombre de persones que n’han de ser
beneficiàries ni que ho siguin en una quantitat
que, de debò, les protegeixi del risc de pobresa.
CCOO considera que la quantitat consignada –220
milions d’euros– es queda per sota de la meitat de
la que és necessària per poder començar a implementar enguany la RGC.

CCOO accepta la proposta d’acord del
Departament d’Ensenyament

El Consell de la Federació d’Educació de CCOO de
Catalunya, davant la proposta d’acord presentada
pel Departament d’Ensenyament a la Mesa Sectorial del 25 de gener, considera que és un pas
endavant per recuperar els drets laborals aconseguits amb molts anys de mobilitzacions i negociacions. L’acord es troba lluny de recuperar els
drets laborals retallats durant anys, però el sindicat considera que és un bon punt de partida per
continuar lluitant fins a recuperar la totalitat dels
drets. La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, coherent amb els seus principis, ha consultat la seva afiliació i la totalitat dels docents,
que, de manera molt majoritària (86% de la nostra
afiliació), han considerat positiva aquesta proposta. CCOO, però, no desconvocarà la vaga del 9 de
febrer fins que se signi l’acord marc negociat amb
el departament.

El secretari general de la CGT
francesa, Philippe Martinez, participa
en un acte a CCOO de Catalunya
CCOO de Catalunya acollirà el divendres 10 de febrer un acte en què
participarà el secretari general de la CGT francesa, Philippe Martinez.
El sindicalista francès estarà acompanyat pel secretari general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, i pel secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la seu central del nostre sindicat
i començarà, a les 10 hores, amb la projecció de la pel·lícula Merci
Patron!. Un cop acabada la pel·lícula intervindran Martinez i Toxo per
donar pas a un debat obert amb els assistents a l’acte. La trobada finalitzarà amb les conclusions que realitzarà el nostre secretari general, Joan Carles Gallego.

El Palau Sant Jordi acull
el gran concert de la
campanya “Casa nostra,
casa vostra”
L’11 de febrer tindrà lloc el gran concert per a
les persones refugiades al Palau Sant Jordi, la
nit més esperada de la campanya “Casa nostra,
casa vostra”, en la qual col·labora CCOO de Catalunya. Els organitzadors volen que sigui la nit
en què hem de ser-hi tots per cridar ben fort que
volem acollir. Volem acollir refugiats i refugiades i
totes aquelles persones que s’han vist obligades
a fugir forçosament de casa seva, jugant-se la
vida al mar Mediterrani o a altres rutes. Volem
acollir els que han d’arribar i els que ja són aquí.
Aquest concert és un gran espectacle dirigit per
la Fura dels Baus, que comptarà amb actuacions
de moltes personalitats del món de la música i
les arts escèniques. Les entrades són a la venda
a Atrapalo.com a un preu d’entre 15 € i 60 €.

Participa en aquesta vivència històrica! Una nit
espectacular amb mil i un moments que recordarem per sempre. Que quedi clar que Catalunya
és, com ho ha estat sempre, una terra d’acollida!
Gran manifestació el 18 de febrer
També us informem que en el marc d’aquesta
campanya, el dissabte 18 de febrer està convocada una gran manifestació a les 16 h. a Plaça
Urquinaona de Barcelona en favor de l’acollida
de persones refugiades i migrants. No hi falteu.
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Profunda consternació a CCOO de
Catalunya per la mort de dos membres
del Cos d’Agents Rurals, vinculats al
sindicat, a mans d’un caçador

David Iglesias

Xavi Ribes

CCOO dona
suport a les
mobilitzacions
contra el CETA
CCOO va donar suport a les mobilitzacions contra el CETA que es van
convocar el dissabte 21 de gener a
diverses ciutats espanyoles. A Barcelona va tenir lloc una concentració
davant la seu de l’Oﬁcina del Parlament Europeu, al passeig de Gràcia.
Des de CCOO s’ha dut a terme una
campanya d’oposició als tractats
comercials entre la UE i els Estats
Units (TTIP) i el Canadà (CETA), així

CCOO de Catalunya ha viscut aquests dies una gran consternació per la mort de dos agents rurals a
mans d’un caçador, a la població d’Aspa (Lleida), fets que van tenir lloc el passat 21 de gener. El Xavi
Ribes tenia 43 anys i havia estat delegat de CCOO entre els anys 2012 i 2014. El David Iglesias en
tenia 39, era delegat de prevenció des del mes de desembre i havia de ser l’encarregat des de CCOO
d’impulsar el protocol contra amenaces i agressions que sovint pateix aquest cos. Ambdós han perdut la vida quan desenvolupaven tasques de servei públic encomanades per la societat. L’Agrupació
d’Agents Rurals de CCOO de Catalunya ha volgut recordar que fa 20 anys que alerta que es podia
produir una situació greu com aquesta que, lamentablement, s’ha viscut a les terres de Lleida.
CCOO de Catalunya va enviar el seu condol més sincer a les famílies, amics i companys dels dos
agents morts i va convocar 5 minuts de silenci el dilluns 23 de gener a les portes de tots els locals del
sindicat a Catalunya, excepte a Lleida, on la concentració va tenir lloc a la Paeria. El secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, va assistir als funerals acompanyat d’una delegació de la
direcció del sindicat on també hi era el candidat a la Secretaria General, Javier Pacheco.

Presentació del llibre ‘Can Ricart i el patrimoni
industrial de Barcelona’, de Salvador Clarós
Demà dimecres, 1 de febrer del 2017, a les 18 h, tindrà lloc
la presentació del llibre Can Ricart i el patrimoni industrial
de Barcelona,, de Salvador Clarós i Ferret, organitzada per
la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya. L’acte
es farà a l’Speakers’ Corner de l’Espai l’Assemblea, a la
seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana 16, soterrani, de
Barcelona).
El llibre és una crònica del procés que va involucrar agents
socials, polítics i econòmics a redeﬁnir el projecte de Can
Ricart, i convida a reﬂexionar sobre les contradiccions
dels protagonistes, el conﬂicte social i el model de desenvolupament urbà.
Hi intervindran l’autor, Salvador Clarós, i Joan Roca, director del Museu d’Història
de Barcelona.

com al TISA, l’acord sobre serveis,
ja que són tractats que empobreixen
les persones, la democràcia i el planeta, que han d’estar per sobre dels
interessos comercials. Precisament
el CETA és en l’última fase de la seva
ratiﬁcació. El dia 24 de gener va ser
votat a la Comissió de Comerç Internacional (INTA) del Parlament Europeu, on, a primers de febrer, es votarà el text íntegre (sense possibilitat
d’incorporar-hi esmenes). En cas que
s’aprovés, es podria aplicar gran part
del seu contingut de forma provisional, en espera de la ratiﬁcació ﬁnal
per part dels parlaments nacionals.
El CETA continua sent un acord nefast per als interessos de les persones i el planeta, i només afavoreix les
grans multinacionals.
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CCOO de Catalunya
s’adhereix al manifest
del Pacte nacional pel
referèndum

Joan Carles Gallego
constata una paràlisi
en l’acció de govern a
Catalunya

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha decidit, en la seva reunió
del 25 de gener, donar suport i adherir-se al manifest del Pacte nacional
pel referèndum, per considerar que els seus continguts s’ajusten perfectament a la posició que sempre ha mantingut i defensat el sindicat.
El Consell ha valorat positivament que el manifest insti els governs de
Catalunya i de l’Estat espanyol a superar dificultats polítiques i els apriorismes per assolir l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per
la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament
vinculant i efectiu.
CCOO de Catalunya considera encertat el reconeixement que fa el manifest del Parlament de Catalunya com a institució democràtica on es manifesta la voluntat popular d’un país. En aquest sentit, CCOO dona suport
a les iniciatives i als acords que sorgeixin del Parlament per a l’articulació
d’aquest referèndum acordat.
El manifest, igual com ho ha estat fent CCOO, reclama solucions polítiques per als problemes polítics, apel·lant al coneixement i la validació de
la voluntat majoritària del poble expressada amb el vot.
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya també està d’acord amb el
manifest del Pacte nacional pel referèndum quan diu que aquest ha de
propiciar que tothom se sentit cridat a participar, generant un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Joan Carles Gallego va dedicar, en el
marc del Consell Nacional, un espai
a l’apartat dels pressupostos de la
Generalitat per al 2017, i va destacar
que es constata una certa situació
de paràlisi de l’acció de govern. El
debat dels pressupostos s’estableix
més en termes superestructurals,
en la lògica de l’estabilitat parlamentària al voltant d’un full de ruta
determinat, que no pas en la resposta a les demandes econòmiques
i socials. Gallego ha destacat que CCOO ha incidit en el debat pressupostari, amb una anàlisi crítica i una bateria de propostes sota els eixos de
lluita contra la pobresa (renda garantida de ciutadania), ocupació (paper
dels serveis públics), recuperació de condicions dels treballadors i treballadores públics (recuperar drets) i impuls a l’activitat econòmica (política
industrial). Al mateix temps, l’informe situa que el problema dels pressupostos no rau en el dèficit fiscal, tot i que és cert i necessari superar-lo.
Avui el problema principal és la renúncia que fa el Govern a utilitzar
competències pròpies i a recaptar 800 milions d’euros més, i a una fiscalitat justa i progressiva. És per això que CCOO ha reclamat actuar sobre
l’impost de successions, el tipus d’IRPF de les rendes altes i el patrimoni.
Demandes a governs i patronals
El Consell Nacional va aprovar situar la negociació col·lectiva a l’ofensiva,
en relació amb les retribucions dels treballadors i les treballadores i la
qualitat de l’ocupació, proposant a les organitzacions empresarials aprofundir en la negociació d’aspectes que incideixen en la millora de la
contractació i dels convenis col·lectius. Així mateix el Consell Nacional
va instar el Govern estatal a derogar la reforma laboral i a negociar la
suficiència d’ingressos de la Seguretat Social, i també al Govern català
a aprofundir en la lluita contra la precarietat laboral i el frau en la contractació. El Consell Nacional va decidir explorar la possibilitat d’impulsar
mobilitzacions laborals a finals de febrer o març si no hi ha moviments
per part de governs i patronals a les demandes sindicals.

El manifest ha estat presentat al Consell Nacional per part de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, el qual participa
en nom del sindicat a les reunions del Pacte nacional pel dret a decidir.
D’allà en va sorgir la proposta d’impulsar el manifest del Pacte nacional
pel referèndum.

Validats els avals del candidat a la Secretaria General
En el marc de la reunió, el Consell Nacional de CCOO de Catalunya va
aprovar el pressupost de CCOO de Catalunya per a l’any 2017, va validar els avals presentats per al candidat a la Secretaria General, Javier
Pacheco, i també va realitzar un minut de silenci pels dos agents rurals
morts a mans d’un caçador, el dissabte 21 de gener, i que estaven vinculats al sindicat.
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El 2016, tot i la lleu recuperació, tanca amb unes taxes
d’atur insostenibles i uns nivells d’ocupació i activitat
molt allunyats del que preveu l’estratègia Europa 2020
L’Enquesta de població activa (EPA) mostra que els llocs de treball generats són precaris, no requereixen
formació, són majoritàriament temporals, molts d’ells a jornada parcial, amb contractes de curta i molt curta
durada i amb baixos salaris
Més contractes temporals que indeﬁnits
En el darrer trimestre del 2016, el nombre de
persones assalariades amb contracte indefinit va
augmentar en 43.800 respecte a fa un any (2,1%
més) mentre que el nombre de persones amb
contracte temporal ho va fer en 63.200 persones
assalariades més (12,1% d’increment). Pel que fa
al tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 15.000 (3,4% més) i les que
treballen a jornada completa ho fan en 85.700
persones (3,2% més), respecte a l’any 2015.
Es constata, un cop més, que l’ocupació generada el 2016 és precària, temporal i amb un notable
increment de la jornada parcial entre els homes.

Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) del darrer trimestre del 2016 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya ha
augmentat en un 1,1% respecte al trimestre anterior, és a dir, hi ha 6.000 aturats i aturades més,
amb la qual cosa s’arriba a un total de 558.500
persones sense feina. A Espanya, la xifra d’aturats
el quart trimestre del 2016 ha estat de 4.237.800,
amb una taxa d’atur del 18,6%. La taxa d’atur a
Catalunya continua sent elevada i se situa en un
14,9%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 2,9 punts percentuals menys
respecte del 2015. Cal dir que els homes han
reduït l’atur en 600 efectius i un 0,2% menys,
mentre que les dones han augmentat en 6.500
dones aturades i un 2,4% més. Respecte a fa un
any, l’atur s’ha reduït en 110.100 persones, xifra
que representa una disminució del 16,4%. Això es
tradueix en -54.500 homes i -55.700 dones.
Malgrat la reducció de persones desocupades,
és preocupant l’elevada xifra de més de 558.000
persones que continuen cercant feina sense èxit.
La taxa d’atur tan elevada evidencia que el mercat de treball continua arrossegant patologies
que impedeixen una veritable recuperació.

L’ocupació augmenta un 3,3% l’any 2016
Respecte a les dades de població ocupada del
quart trimestre del 2016 l’ocupació s’ha reduït
en 21.300 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas, l’ocupació ha suposat una
reducció del 0,7%, mentre que a la resta de
l’Estat aquest decreixement ha estat només del
0,1%. Però en termes interanuals, l’ocupació ha
augmentat en 100.700 persones, increment que
significa un 3,3%. La taxa d’ocupació per al quart
trimestre del 2016 és del 52,5% a Catalunya.
Aquesta xifra representa 0,4 punts percentuals
menys que el trimestre anterior i 1,5 punts percentuals més que l’any 2015.
La taxa d’ocupació, tot i incrementar-se lleugerament, continua molt lluny dels objectius establerts per l’estratègia Europa 2020, que pretén
que un 75% de la població en edat de treballar
es trobi ocupada.
L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona
registra la taxa d’atur més elevada, amb un 17,4%
per al quart trimestre de l’any, seguida de Girona
(15,5%) i Barcelona (14,7%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de províncies, se situa en un 10,6%.

Calen mesures urgents
CCOO de Catalunya reclama mesures urgents per
donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La
renda garantida de ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar
recursos mínims a les persones sense ingressos.
CCOO insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, per
contribuir a un nou sistema productiu que es basi
en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no
en els baixos costos laborals, un model que ens
ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.
El sindicat reitera que el nostre mercat de treball,
malgrat l’increment de l’ocupació, continua generant persones treballadores pobres i amb dificultats
per construir projectes de futur. En aquest sentit,
CCOO insisteix que no es pot parlar de recuperació econòmica mentre es mantinguin els actuals
nivells d’atur i l’ocupació segueixi sent insuficient
i precària. Els baixos salaris i la precarietat laboral
fan augmentar la pobresa laboral i que la recuperació del consum intern sigui feble. No hi haurà
recuperació econòmica fins que no hi hagi recuperació salarial i ocupació de qualitat. Les polítiques
d’austeritat, la precarietat laboral i les retallades de
pensions i prestacions socials estan perjudicant el
poder adquisitiu de les persones, i fan augmentar
els nivells de pobresa i exclusió social.
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CCOO és el sindicat que més va augmentar la seva
representativitat a Catalunya durant l’any 2016
CCOO de Catalunya ha analitzat les dades d’eleccions sindicals de l’any
2016 a Catalunya, on es destaca que CCOO és el sindicat que incrementa més la seva representativitat. Cal dir que l’any passat s’ha augmentat en 1.009 delegats els representants sindicals a Catalunya, passant de
49.591 l’any 2015 a 50.600 el 2016. Dels 1.009 delegats nous, 491 són de
CCOO, que millora la seva taxa de representativitat en 0,14 punts i arriba
al 41,84% del total, 21.169 representants en actiu. El segon sindicat, la
UGT, augmenta en 292 delegats els seus representants, però la seva taxa
de representativitat cau un 0,20% i es queda en el 38,70% del total. Ja
molt lluny en percentatge trobem la USOC, amb un 4,57% i una caiguda
del 0,19% de la seva taxa de representativitat, i la CGT, amb un 2,72% i un
augment del 0,10%.
Més dones delegades
En general, augmenten més les dones delegades que els homes. També a
CCOO, on les dones delegades augmenten en 338 i els homes en 153. Si
el 2015 les delegades representaven el 40,68% del total de delegats de
CCOO a Catalunya, a finals del 2016 ja eren el 41,33%.
Les dades mostren que CCOO és el sindicat que més creix a les empreses
que renoven la seva representació i també a aquelles que han fet eleccions
sindicals per primera vegada. A les empreses que han renovat representació, CCOO augmenta en 91 delegats i delegades, mentre que UGT i USOC
perden 26 i 56 representants respectivament, i un creixement de 69 en el
cas de la CGT. D’altra banda, l’any 2016 hi ha un centenar de centres de
treball més que tenen representació sindical i que el 2015 no en tenien. Dels
nous delegats i delegades sorgits d’aquestes noves eleccions, CCOO obté
763, per 679 de la UGT, 81 de la USOC i 27 de la CGT (260 tota la resta).
Més treballadors amb representació sindical a Catalunya
Cal destacar que el nombre de treballadors i treballadores amb representants vigents ha augmentat en 36.472, de manera que el total de treballadors i treballadores amb representació sindical a Catalunya passa a ser
d’1.224.241. Aquest fet s’explica per la renovació de mandats que havien
caducat l’any anterior i perquè molts centres de treball han augmentat
les seves plantilles i, per tant, també els representants. Al mateix temps,
s’explica per la realització d’eleccions sindicals a centres de treball on no
se n’havien fet mai.
CCOO valora especialment els augments en representativitat obtinguts pel
sindicat a sectors com el de begudes (59,06%), tecnologies de la informació i la comunicació, TIC (58,94%), energia (57,14%), vidre i ceràmica
(50,72%), moda tèxtil (50,24%), indústria de l’alimentació (48,37%) o estacions de servei (47,16%), entre d’altres.
Finalment, CCOO de Catalunya vol destacar la seva majoria sindical després
de celebrades les eleccions sindicals a empreses tan representatives com
Serunion, Grup Kalise Menorquina, LIDL Supermercados, Valoriza Servicio a
la Dependencia, Centro de Investigación Biomédica en Red, IBM Global Services España, Futbol Club Barcelona, SOREA Girona, Institut Català d’Energia,
Universitat de Barcelona, Indra BMB Servicios Digitales, Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma, Aena, RTVE, Cacaolat o General Óptica.
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BERNARD THIBAULT, exsecretari general de la CGT francesa

“Pel que fa els drets socials, hi ha un
paral·lelisme entre els empresaris i la
posició oﬁcial dels partits de l’extrema
dreta”

Bernard Thibault va ser secretari
general de la CGT francesa del
1999 al 2013 i és, des del juny del
2014, al Consell d’Administració
de l’Organització Internacional
del Treball (OIT). Per una casualitat, entrevistem en un tren
aquest mecànic ferroviari que
va desenvolupar la seva activitat
sindical durant molts anys a la
Fédération des Cheminots de la
CGT. I l’entrevistem en un tren, un
mitjà on es troba com a casa, que
ens porta de tornada a Lió després d’assistir a la conferència
regional de la CGT de la regió de
Rhône-Alpes. Allà Thibault ha presentat el seu llibre La troisième
guerre mondiale est sociale (La
tercera guerra mundial és social),
que en dues setmanes portarà
també a Brussel·les per a la seva
presentació europea en presència
dels secretaris generals de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo; de la
CGIL, Susanna Camusso, i de la
CES, Luca Visentini.

Després d’una llarga experiència com a secretari general de la CGT francesa, treballes,
des del 2014, al Consell d’Administració de
l’Organització Internacional del Treball (OIT).
Com ha enriquit aquesta experiència la teva
perspectiva sindical?
Avui un responsable sindical a escala de país no
pot treballar, reflexionar o actuar sense integrar
una dimensió internacional, singularment en el
pla europeu, com també en altres. Per tant, ja
tenia una experiència prèvia, també a la Confederació Europea de Sindicats. El mandat a l’OIT
és, per definició, a escala mundial i en aquests
moments ens enfrontem a diferències importants pel que fa als drets socials entre els continents. El repte de la conquesta de drets socials
en l’esfera mundial és encara més important
quan veiem la diferència de tracte, i la manca de
respecte, en una bona part del planeta, al que
anomenem drets fonamentals: la llibertat sindical, el dret a la negociació col·lectiva, el treball
infantil, l’esclavatge. Però si ho mirem de ben a
prop, veurem que en l’àmbit europeu tampoc no
estem totalment protegits d’aquests fenòmens i
del desgast que afecta els drets socials.
Al teu llibre recordes que el 1944 l’OIT establia als seus objectius que “el treball no és
una mercaderia”. Avui sembla que res pugui
escapar a la mercantilització de les relacions
de vida i de treball.
La Declaració de Filadèlfia va ser una declaració
política dels estats construïda sobre les runes de
la Segona Guerra Mundial. Avui s’ha de convidar
els responsables polítics que facin memòria i
recordin que entre els factors que van desencadenar la Segona Guerra Mundial hi havia la pobresa, l’exclusió i la crisi social provocades per la
crisi econòmica del 1930. Aquest va ser el brou
de cultiu per a l’emergència del moviment nazi

amb tota la seva cort d’horrors. Avui sembla que
es vulgui ignorar aquest moment històric. L’altre
moment sobre el qual ha pivotat tot és sens dubte la caiguda del mur de Berlín. Hi va haver un
gran nombre de capitalistes, de caps de govern
que van considerar que ja no hi havia competició
ideològica i política, i que l’única alternativa seria
la d’un mercat completament obert al món. Es
tractava de deixar fer al mercat, perquè la lògica
de mercat, de manera mecànica, produiria també
el progrés social. Avui podem constatar que no
existeix aquesta mecànica i que, ben al contrari,
si no hi torna a haver un enfocament polític que
faci d’allò social un objectiu en si mateix, la lògica del mercat beneficiarà potser la rendibilitat del
capital, però no hi haurà progrés social.
Al llibre parles de dos tipus de globalització. Una basada en els principis de Nacions
Unides, l’altra, en els interessos del capital.
Són dues fórmules antagòniques. Què n’hem
de fer?
L’OIT és una agència especialitzada de les Nacions Unides i ha viscut també la crisi d’identitat
de les Nacions Unides en tant que institució mundial amb certs estats que respecten les seves resolucions i d’altres que no es preocupen del que
digui la comunitat internacional. I l’OIT és una de
les víctimes d’aquesta crisi de multilateralisme
que no fa sinó reforçar els poder dels més forts.
I penso en el Fons Monetari Internacional (FMI),
on una de les regles de funcionament és el d’un
dòlar, una veu, en lloc d’un país una veu, com en
l’Estatut de les Nacions Unides. Això introdueix
una manera de deliberació en què es reconeix
al dòlar una capacitat superior a l’expressió democràtica dels pobles. Penso també en el G-20,
una estructura que reuneix els 20 països més
rics del món i el 85% de la riquesa mundial i que
pretén parlar i decidir per la resta. Aquesta és la
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“És espectacular escoltar com els empresaris demanen a l’OIT l’obertura de fronteres per als negocis,
aixecar els obstacles al mercat i al comerç mundial, eliminar les duanes, però, alhora, pel que fa als
drets socials, reivindiquen que quedin limitats a la sobirania dels estats”

lògica que ha portat a desregular, a dissenyar un
món en funció de la lògica del mercat. És espectacular escoltar com els empresaris demanen a
l’OIT l’obertura de fronteres per als negocis, aixecar els obstacles al mercat i al comerç mundial,
eliminar les duanes, però, alhora, pel que fa als
drets socials, reivindiquen que quedin limitats a
la sobirania dels estats. Quan es tracta dels drets
socials no volen avançar en una lògica internacional, però sí quan es tracta de la lògica del
mercat.
L’ofensiva neoliberal ha arribat al cor de
l’OIT amb una ofensiva per part de la patronal
global que apunta a drets fonamentals com el
d’associació o vaga.
L’OIT és l’única institució mundial on participen
els treballadors, els empresaris i els estats. No
hi ha cap altra organització com aquesta, i són
aquests tres actors els que han d’acordar les normes internacionals del treball. Avui veiem, però,
que els empresaris pensen que l’equilibri històric
ha canviat i fan tota la pressió que poden sobre
convencions com la 87, que garanteix la llibertat
sindical i l’exercici del dret de vaga a escala global. Es pretén eliminar la dimensió universal d’un
dret per convertir-lo en un dret nacional. Però no
té sentit que hi hagi una supervisió global dels
drets nacionals, treu tot el sentit a la feina de
l’OIT. Això pel que fa a un dret molt específic com
és el dret de vaga, però que és indicatiu d’una
visió global de la patronal: intentar circumscriure
els drets laborals i socials a la dimensió de cada
país. Ja no hi haurà lloc per a les aspiracions socials generalitzades i es deixarà fer tan sols en
funció de la correlació de forces local, fet que
condemnaria més de la meitat del planeta a dependre de règims antidemocràtics i dictatorials.
Això és inacceptable.
Sembla que en aquesta visió “renacionalitzadora”, la patronal mundial pot trobar aliats
en l’extrema dreta, que també està contra la
globalització dels drets.
Sí. Hi ha un paral·lelisme entre els empresaris pel
que fa als drets socials i la posició oficial dels
partits de l’extrema dreta, nacionalistes, racistes,

i també feixistes, perquè, per desgràcia, d’això,
també n’hi torna a haver, amb partits que es presenten públicament i sense cap vergonya com
els hereus del feixisme. És la mateixa posició i
estan en la mateixa línia d’acció. Actualment, el
moviment nacionalista argüeix que, atès que és
molt difícil garantir drets socials per al conjunt
de treballadors i treballadores del planeta, millor
tancar-se cadascú al seu país, sense importar el
que passi en altres indrets. Però en relació amb
el nacionalisme exacerbat, els experts en història ens ensenyen que, cultivant el nacionalisme
identitari, i sovint no és fàcil definir quina és la
pròpia identitat, els pobles acaben por oposar-se
entre ells. I això pot fer reeditar conflictes que a
Europa encara són molt presents. Les actituds,
per exemple, vers els immigrants demostren
que hi ha línies de tensió a les quals s’hauria de
dedicar molta més atenció. Els nacionalistes de
l’extrema dreta el que pretenen és guardar-se les
bondats per a ells mateixos i ignorar tot el que
passi a la resta del planeta. És una actitud hipòcrita i la història ens ensenya que no hi ha cap
país que pugui evitar el declivi intentant tancarse en si mateix.
En el cas de França, costa imaginar-ho, però
sembla possible que les presidencials acabin
amb un enfrontament entre l’extrema dreta
de Le Pen i la dreta extrema de Fillon.
A França la situació política ha canviat des del
moment en què el president de la República,
François Hollande, va anunciar que no reivindicaria un nou mandat. Això canvia la situació. Penso
que s’ha decidit per aquesta possibilitat veient la
seva impopularitat, perquè com a president escollit en teoria per l’esquerra, ha pres decisions i ha
aprovat lleis, inclosa la reforma del Codi del treball, a les quals s’oposava un 70% de la població,
la majoria dels sindicats i també una majoria dels
diputats i diputades. Amb la renúncia d’Hollande
s’obren altres oportunitats. Una qüestió que es
planteja és si els diferents partits d’esquerra seran o no capaços de definir, després d’Hollande,
un nou horitzó, un nou període més proper a
l’esquerra. D’altra banda l’extrema dreta, amb
Marine Le Pen, s’ha aprofitat de la decepció en

els ambients populars per intentar fer creïble la
seva teoria política. No podem permetre que el
debat polític es redueixi a dreta o a extrema dreta. És impensable en un país com França, amb
la seva història social i política. Però ara per ara
és cert que els partits de l’esquerra estan encara
dispersats, dividits, i el primer repte serà refer-se,
elaborar un projecte de progrés, una posició que
sigui susceptible d’interessar.
Com dius, l’extrema dreta s’alimenta de la
decepció davant el règim de l’austeritat i del
fracàs del model de l’Europa social. Hi ha alguna esperança per a Europa?
Hem d’entendre que quan parlem de l’Europa
social, després dels anys, la cloïssa està una
mica buida, honestament. Però quan hi havia
una majoria d’esquerres tampoc hi va haver la
capacitat de canviar la manera en què s’havia
concebut Europa. Es confiava tot a un espai
econòmic obert, amb lliure circulació de capitals,
serveis i mercaderies, on s’assoliria de manera
mecànica el progrés social. Però s’ha demostrat
que no hi ha una repartició automàtica de la riquesa ni una millora automàtica dels estàndards
socials. Ben al contrari. Aquest espai econòmic
tendeix a fer créixer les desigualtats, augmentar
l’atur, l’exclusió, i aquest augment de l’atur i de
l’exclusió nodreix l’extrema dreta i augmenta la
tensió en l’àmbit europeu. Veiem nous murs, tanques que s’aixequen per tota Europa, cosa que
esdevé molt paradoxal. Penso que, avui, apel·lar
a Europa senzillament com un tauler, sense parlar mai de continguts i de la dimensió social, no
fa més que alimentar el populisme.
La Confederació Europa de Sindicats demana un nou futur per a Europa que es
basi en una governança social que equilibri
l’econòmica i en un fort pilar de drets socials.
El que cal primer de tot és definir millor els objectius. No n’hi ha prou amb un debat sense fi sobre
les institucions, saber si transferim o no la capacitat de prendre decisions polítiques a escala
europea o si caldria reforçar-les a escala nacional. Aquest debat no té cap sentit si no abordem
els continguts de les polítiques. Si es tracta tan
sols de transferir el poder a l’àmbit europeu per
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“L’OIT, com a estructura mundial, hauria de tenir també la
legitimitat per controlar el comportament de les multinacionals,
com els estats, evitant que hi hagi treball infantil, repressió sindical,
amb la capacitat, ﬁns i tot, d’imposar sancions. ”

tits, els més fràgils. Si som capaços de fer front a
aquest repte, potser podrem canviar la tendència.

poder desregular amb més facilitat mitjançant un
poder supranacional, evidentment els pobles s’hi
oposaran. Ho vam veure amb França quan hi va
haver el referèndum sobre la Constitució europea
el 2005. Hi va haver una oposició molt clara a una
idea d’Europa plantejada i defensada per una elit
que estava i està situada al marge de la vida quotidiana de la població. Per tant, el que cal és equilibrar els objectius i tenir en compte els interessos i drets dels homes i les dones que treballen o
aspiren a tenir una feina. I si aquest és l’objectiu
central de les polítiques en l’esfera europea, es
pot acceptar la transferència de responsabilitats,
però el que no és possible és ignorar l’objectiu i
centrar-se tan sols en el model de govern.
Quina penses que és avui la responsabilitat de les organitzacions sindicals davant
l’ofensiva neoliberal. Quin és el marge d’acció
per canviar les polítiques a escala europea?
Si mirem la situació mundial, tot i la seva fragilitat, és al continent europeu on el moviment sindical està encara més ben organitzat. En termes
de força col·lectiva el moviment sindical europeu
té la base més àmplia i pel que fa a les capacitats
de plantejar una alternativa, és en l’àmbit europeu on hi ha més possibilitats i són les organitzacions europees les que estan millor posicionades.
Una de les condicions per millorar la correlació
de forces és trobar les capacitats per organitzar
millor els assalariats més fràgils, més precaris.
Des d’aquest punt de vista hi ha organitzacions
que tenen experiències, han pres decisions, iniciatives, però encara estan lluny. Per tant, hem
de trobar la manera d’organitzar els treballadors
i treballadores que estan en una situació salarial molt menys estable, precària, perquè són la
clau per invertir la correlació de forces. No n’hi
ha prou amb organitzar els treballadors i treballadores amb un contracte indefinit a les grans
empreses. S’ha d’organitzar també els més pe-

I globalment? És possible recuperar la centralitat de les Nacions Unides, aquella en què
l’OIT tindria un paper important?
L’OIT té un mandat històric i una legitimitat política mundial. És una agència de les Nacions Unides que pretén promoure la justícia social al món
i que, mundialment, pot ser el pilar de les institucions. Però si volem que el pilar de les polítiques
públiques a escala global sigui social, s’haurà de
garantir que les altres institucions ho acceptin.
Això vol dir, per exemple, que l’FMI, que intervé
sobre les qüestions financeres, respecti els drets
socials internacionals. Però avui, ans al contrari,
l’FMI exigeix als estats, com a contrapartida als
seus préstecs, que surtin de l’àmbit de la legislació internacional del treball. D’una banda, es
demana a l’OIT que promogui la justícia social
i, de l’altra, hi ha institucions que persegueixen
justament el contrari. Passa també en el comerç,
on no s’integra als acords l’obligació de respectar
les regles internacionals del treball. Avui el treball
dels nens i nenes i el treball forçat generen uns
beneficis anuals de prop de 150.000 milions. I
són beneficis totalment il·legals pel que fa als
tractats internacionals.
Aquest és el camp de joc d’un actor que ha
pres embranzida global i que també ocupa un
lloc important al teu llibre: les multinacionals.
Què hi pot fer l’OIT?
Efectivament, en l’economia mundial actual s’ha
de constatar el poder creixent de les multinacionals, que, per definició, intenten estar per sobre
dels estats. Ja no són els estats els que convoquen les empreses per dir-los el que han de fer,
sinó que són cada vegada més les multinacionals
les que reclamen als estats exoneracions fiscals i
infraestructures per invertir al territori. Hi ha, per
tant, una inversió de la jerarquia que regula la
societat amb unes empreses que es posen per
sobre dels territoris i dels règims polítics. L’OIT,
com a estructura mundial, hauria de tenir també

la legitimitat per controlar el comportament de
les multinacionals, com els estats, evitant que hi
hagi treball infantil, repressió sindical, amb la capacitat, fins i tot, d’imposar sancions. Avui veiem
com l’absència de sancions a les infraccions a
les regles socials és una feblesa. També proposo que l’OIT pugui establir una qualificació, una
“nota” dels països i de les empreses, en funció
del seu comportament en el pla social. Penso que
els ciutadans i consumidors estarien interessats
a saber, per cada producte, quin és el comportament social del país que l’ha produït i quin és el
comportament social de l’empresa.
Penses que el comerç, en comptes de ser
una palanca per desregular socialment a
escala global, podria ser un instrument per
avançar per la senda del progrés i de la justícia social?
Sí, mitjançant el comerç i la circulació dels diners.
És en aquest sentit que suggereixo que el moviment sindical, el moviment dels consumidors i la
ciutadania es coordinin per poder fer més pressió
sobre el comerç. Siguin com siguin de punyents
les multinacionals, fins al punt que sembla que
estan per sobre dels poders democràtics, no són
sinó estàtues de fang. Són més fràgils del que
ens pensem. La seva principal vulnerabilitat és
la seva dependència d’una imatge internacional.
Estan exposades a campanyes que denuncien el
seu comportament. I sabem que en el moment
que aquesta imatge afecti el seu compte de negocis reaccionaran ràpidament per preservar el
seu marge de comerç i de benefici. I és això el
que hem de comprendre per afavorir un comportament més virtuós. Si veuen que s’hauran
d’enfrontar amb campanyes de treballadors, consumidors i ciutadans que denunciaran la manera
com treballen els seus assalariats i assalariades
a l’altre costat del globus, hi haurà canvis. Ja hi
ha hagut exemples pel que fa a la mobilització
sindical davant certes empreses que han acabat
canviant el seu comportament i han acabat respectant les normes internacionals del treball.
Ricard Bellera
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