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Companys i companyes,  

 

Felicitats per aquesta assemblea i gràcies per l’esforç que com 

sempre heu fet perquè sigui un èxit.  

 

Les intervencions que m’han precedit són només una petita 

mostra de la riquesa, la pluralitat social, l’extensió territorial, i 

la solidesa del projecte sindical de CCOO.  

 

Són la demostració que CCOO continua sent el que hem estat 

sempre. Un sindicat fet a si mateix.  

 

Un sindicat que només comptem amb la nostra pròpia força, la 

que neix del contacte directe amb la realitat de milers i milers de 

persones que com vosaltres són la cara, la veu, la imatge de CCOO 

als centres de treball, a la societat.  

 

Som un sindicat que volem transformar la realitat social. I ho 

fem dia a dia. A partir de les petites utopies quotidianes en que 

consisteix l’acció sindical. Utopies que van des d’aconseguir roba 

adequada per fer la feina, fins lluitar contra la discriminació, passant 

per la llei de dependència o les millores en mobilitat als centres de 

treball.  

 

A CCOO sabem que per transformar la realitat el primer que 

cal fer és no negar-la, sinó al contrari, conèixer molt bé la 

realitat que es vol transformar.  
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També sabem que per jugar el paper d’agent de transformació social 

és imprescindible apostar per la independència sindical que és tant 

com dir pensar amb el nostre cap, lluitar amb les nostres 

forces, negociar amb la nostra responsabilitat i finalment 

arribar o no a acords posant per davant només els interessos de 

les persones a qui representem.  

 

Una independència que és cada vegada més important en una 

societat en què els poders econòmics i polítics prefereixen 

interlocutors còmodes i subalterns.  

 

La democràcia, per ser avançada, requereix d’institucions 

democràtiques, però també de contrapoders autònoms del poder 

polític.  

 

Que us puc dir que no hagueu escoltat del company Morata, de 

Solvay, que ens ha fet una veritable lliçó de sindicalisme, quan entre 

altres moltes coses sàvies ens ha dit, que això de les relacions 

laborals és una qüestió de poders.  

 

Una independència necessària governi qui governi. Perquè en 

massa ocasions les relacions entre poders públics i societat està 

fortament contaminada per un clientelisme basat en els favors 

recíprocs. 

 

 

Més afiliació i més representativitat  

 

CCOO també sabem que la independència de les organitzacions 

sindicals només es construeix amb més afiliació i més representació. 

Que són alhora la font de la nostra legitimitat i la garantia de la 

nostra independència.  

 

Per això ens hem de felicitar, perquè a hores d’ara ja hem arribat 

als 175.000 afiliats/des a Catalunya i més d’1.000.000 a tota 

Espanya.  
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En aquests moments i fins a finals del 2007 estem immersos en el 

període àlgid d’eleccions sindicals. I tenim la voluntat de continuar 

sent la primera organització sindical, l’organització que 

vertebra el sindicalisme confederal a Catalunya.  

 

Crec sincerament que només CCOO estem en condicions de fer 

aquesta funció de pal de paller del sindicalisme. Perquè per 

vertebrar el sindicalisme català no sols cal ser la primera organització 

en termes absoluts, que ho som; en delegats/des i encara més en 

vots dels treballadors/res.  

 

Si CCOO pot vertebrar el sindicalisme català és perquè la nostra 

presència és majoritària a pràcticament tots els sectors 

econòmics. Sens dubte a tots els sectors industrials. També a la 

majoria de les empreses de serveis, especialment en sectors 

estratègics, com el financers, el d’assegurances, el sector energètic o 

el de mitjans de comunicació. També a la construcció. I a la immensa 

majoria del sector públic. A l’administració local, a la Generalitat i a la 

central. Entre els bombers i els forestals, per citar només uns 

exemples. També a l’ensenyament públic que inclou l’universitari i el 

municipal.  

 

Per a CCOO les eleccions sindicals no són un fi en si mateix. 

Són només un mitjà per avançar en drets.  

 

Volem més representació a les empreses per avançar en els 

convenis col·lectius de Catalunya, en alguns casos bloquejats 

per unes patronals provincials que basen el seu bloqueig en altres 

majories sindicals.  

 

Volem més representació per acabar amb les diferències salarials 

entre convenis provincials d’un mateix sector.  

 

Volem més representatitivitat per millorar les condicions de treball 

en sectors emergents, com el de geriàtrics, o en altres amb 
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condicions molt degradades, com el comerç o la petita 

hostaleria.  

 

Volem la representativitat per continuar amb el Pacte Nacional per a 

l’Educació i acabar així amb la doble xarxa educativa que ens va 

deixar CiU, que segrega l’alumnat, penalitza l’escola pública i 

discrimina als docents de l’escola concertada.  

 

 

Enterrar el model de creixement basat en precarietat i baixos 

salaris.  

 

I volem més representativitat per encarar amb força els principals 

reptes que tenim com a societat.  

 

Volem, necessitem, acabar amb un model de creixement basat 

en precarietat i baixos salaris. Fa uns anys érem només CCOO els 

que fèiem aquesta reflexió. Ara és compartida per tothom però de 

moment només de paraula.  

 

Quan més trigui aquest país en fer el canvi de model 

econòmic, més traumàtic serà el despertar.  

 

El canvi en el model de creixement significa també millorar els 

salaris, especialment dels sectors amb salaris baixos. Això 

requereix de nosaltres, del sindicalisme, una política salarial 

forta. A Catalunya la precarietat té cara de temporalitat, però té 

sobretot cara de salaris baixos. Especialment ara. Durant anys s’ha 

produït un emmirallament. El poder adquisitiu dels salaris ha estat 

compensat per moltes famílies amb un endeutament fet amb tipus 

d’interès per sota de la inflació. Això s’està acabant.  

 

Hem de fer entendre als empresaris que els baixos salaris d’avui, a 

més d’una injustícia, són manca de competitivitat demà. Hem 

d’exigir a la patronal una mica més de visió de futur.  
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Modernització del teixit productiu, millora de la protecció 

social, fiscalitat forta.  

 

El canvi del model productiu requereix un fort esforç inversor 

públic i privat.  

 

I per això necessitem una política fiscal alternativa a la que han 

fet de manera indistinta els governs des de l’any 1993.  

 

De res ens serveix ser un dels països de l’Europa dels 25 amb 

menys pressió fiscal. Darrera nostre només estan Irlanda, Xipre i les 

repúbliques bàltiques. Tenim un diferencial de 5 punts del PIB menys 

de recaptació fiscal que la mitjana de la UE i una diferència de 15 

punts del PIB en relació als països amb més fiscalitat, que per cert, 

són els més eficients econòmicament i els més cohesionats 

socialment.  

  

De res ens serveix ser els primers de la classe en desfiscalització de 

les rendes del capital – tal com pretén de nou el Govern espanyol 

amb la reforma de l’IRPF i l’impost de societats -. De res en serveix 

tenir superàvit fiscal i reduir el deute públic acumulat.  

 

De res ens serveix tot això si la conseqüència és tenir greus 

dèficits de modernització productiva i de polítiques socials.  

 

També és imprescindible una major inversió privada dels beneficis 

empresarials que ara en bona part van a l’especulació. 

  

Estem assistint de nou a una bogeria en els mercats de 

capital, en la borsa. Fons d’inversió que compren empreses 

familiars per a continuació aplicar un dràstic pla de desinversió, 

venda del patrimoni immobiliari i de reestructuració empresarial, com 

Panrico.  
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Empreses energètiques que en uns mesos han doblat el seu valor en 

borsa, sense haver afegit res de valor substancial a la seva activitat 

emprenedora.  

 

Que ningú s’enganyi. En els propers anys els que ara compren 

especulativament voldran obtenir altes plusvàlues. I això 

acabarà passant factura.  

 

Una factura que es pagarà en:  

 

- Reducció de la capacitat de les empreses per fer més 

inversions, en sectors claus com l’energètic.  

 

- Increment de les tarifes del futur. Algú ja ha dit sense cap 

vergonya que “el gobierno deberá ayudar con las tarifas” .  

 

- I molt em temo que també acabaran incidint negativament en 

reconversions i destruccions de llocs de treball. (Com ja ha 

passat en el sector de les telecomunicacions).  

 

 

Un pacte social per a la immigració.  

 

Un canvi de model econòmic passa també per encarar com a 

país la realitat de la immigració.  

  

Perquè una part de l’estratègia de precarietat i baixos salaris utilitza 

la immigració massiva com el gran mecanisme de desregulació de les 

relacions laborals.  

 

L’actual model d’immigració és insostenible perquè està basat 

en el fariseisme social, del conjunt de la societat, però especialment 

dels poderosos.  

 

Un fariseisme que passa per negar que el nostre país està 

reclamant immigrants. Que passa per dificultar la seva entrada 
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legal des dels països d’origen. Tenint-los en situació irregular i 

d’explotació durant anys, per després haver de regular la seva 

situació administrativa.  

 

Fariseisme perquè són els mateixos poders econòmics que reclamen 

insistentment immigrants com a mà d’obra barata els que després 

s’esquincen les vestidures per l’impacte social que produeixen. I 

pretenen a més treure rendibilitat electoral.  

 

Cal un gran Acord social que contribueixi a regular els fluxos 

migratoris.  

 

Regular els fluxos migratoris necessita fronteres a nivell Europeu. 

Però necessita sobretot que funcionin els sistemes de contractació en 

origen. Que els serveis públics d’ocupació i les ambaixades i el 

Ministeri de l’Interior siguin eficaços. I requereix sobretot actuar 

contra les màfies dels països d’origen i també contra les màfies del 

nostre país.  

 

Màfies que actuen en sectors com el de la construcció, amb colles 

ètniques, és a dir, formades per persones del mateix país i que estan 

sotmeses a condicions inhumanes.  

 

En algunes obres de la construcció s’està passant la barrera 

que separa la precarietat del neo-esclavisme. Perquè no es pot 

dir d’una altra manera a aquests que basen el seu enriquiment fent 

dormir els treballadors dins de les obres o en roulottes. 

 

El fariseisme que també es detecta de nou quan alguns volen fer 

responsables els immigrants de les dificultats per accedir als 

serveis públics. Obviant que Catalunya ha crescut en sis anys en un 

milió de persones i Espanya en quatre i que la nostra despesa social 

no ha crescut proporcionalment.  

 

CCOO tenim una gran responsabilitat. En uns casos compartida. En 

altres és només nostra. Hem d’incorporar encara més els 
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immigrants al sindicat, a l’acció sindical. Per això celebrem haver 

arribat a 10.000 afiliats/ades que són estrangers extracomunitaris. 

Hem de fer també que els immigrants s’incorporin a les candidatures 

de CCOO.  

 

Hem d’incorporar els immigrants a l’activitat del sindicat però com el 

que són, com a treballadors. És una barbaritat això que estan fent 

alguns d’agrupar als treballadors immigrants per col·lectius ètnics. Sí, 

potser se’ls pot controlar millor, però aquesta és una barbaritat que 

no pot fer un sindicat, perquè contribueix a la segregació.  

 

  

Eleccions autonòmiques  

 

En les properes setmanes hi haurà a Catalunya eleccions polítiques. 

CCOO com sempre farem pública la nostra opinió en clau 

social. 

 

Ho farem des de la independència partidista, que no pot ser confosa 

amb indiferència, en relació a les polítiques que es facin a partir de l’1 

de novembre. Ho farem conscients de la pluralitat de l’afiliació a 

CCOO, però sabedors que aquesta pluralitat no significa que als 

treballadors els siguin igual les polítiques que es facin des de les 

institucions.  

 

Estem convençuts que Catalunya necessita donar pas a una nova 

situació, en què el conflicte social, les polítiques econòmiques i socials 

recuperin la centralitat. I també l’atenció prioritària dels poders 

públics. 

 

CCOO treballarem perquè després de l’1 de novembre sigui realitat el 

canvi de model econòmic, perquè les polítiques industrials, les 

polítiques socials, la immigració estiguin en el centre del debat social i 

de les prioritats del futur govern.  
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Treballarem en clau social per reforçar una societat de 

ciutadans i no de clients, exigint a totes les forces polítiques 

compromisos en relació a la transparència i el bon ús dels recursos 

públics.  

 

Treballarem per un desenvolupament nacionalment avançat i 

socialment progressista de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Exigirem que el proper govern tingui entre les seves 

prioritats el desplegament del títol primer de drets i deures de 

l’Estatut.  

 

Ho farem convençuts que el debat no és identitat sí, identitat 

no.  

 

Al llarg de la història no hi cap col·lectiu humà, es digui tribu, religió, 

nació o sindicat que no tingui una identitat. I al segle XXI serà encara 

més així. 

 

El debat real és entre identitats excloents i exclusives o identitats 

incloents i compartides, com la que representa CCOO.  

 

Les societats del segle XXI han de construir la seva identitat 

sobre la base dels drets de ciutadania social.  

 

Estem convençuts que la defensa d’aquests drets de ciutadania social 

és la nostra gran raó d’existir com a sindicat.  

 

I convençuts que amb més afiliació i més representativitat a les 

eleccions sindicals, CCOO estarem més a prop d’assolir 

aquests objectius.  

 

Moltes gràcies.  

 

 

Joan Coscubiela i Conesa 

Secretari general de CCOO de Catalunya 
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