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E
l 2017 ha de ser l’any en què 
es consolidi la reactivació de 
l’economia i se surti de la greu 
crisi social on encara ens tro-
bem. Per tant, necessitem abor-
dar de forma urgent i decidida 
la tríada d’ocupació, salaris i 

pensions. Perquè són l’atur, la precarietat labo-
ral, la pobresa i les desigualtats els problemes 
socials de fons que han creat les polítiques apli-
cades en tots aquests anys i que, actualment, 
constitueixen el principal fre al creixement sos-
tenible de l’economia i a la seva translació en 
millores de les condicions laborals i de vida de 
la gent.
 Mentre les dades macroeconòmiques mos-
tren signes positius, les dades socials continu-
en mostrant-nos una realitat de més pobresa i 
desigualtat. A Catalunya més de 600.000 perso-
nes estan a l’atur, un 60% es troben en situació 
de llarga durada i només un 30% reben algun ti-
pus de prestació. La població en risc de pobresa 
i/o exclusió social s’ha incrementat fins al 23,5% 
i ha augmentat el nombre d’habitatges sense in-
gressos. S’han incrementat les desigualtats i la 
distància entre persones riques i pobres, amb 
una creixent concentració de renda en la pobla-
ció més rica. 
 Les reformes laborals han permès la caiguda 
dels salaris i l’empitjorament de condicions de 
treball, cosa que ha fet caure alguns col·lectius 
de treballadors i treballadores en l’explotació la-

la precarietat laboral fan endarrerir la recupera-
ció de l’economia, perquè frenen el consum in-
tern i basen la recuperació en un model produc-
tiu que està esgotat, que competeix en costos la-
borals baixos i no en innovació i producció de 
valor afegit. Aquest és un cercle viciós del qual 
necessitem sortir amb urgència. 
 Tot això és el producte de les polítiques impo-
sades per fer front a la crisi financera i d’endeu-
tament. La contenció de la despesa social i la in-
versió pública va alliberar recursos per garantir 
tant el rescat de les institucions financeres com 
el servei del deute, però va deprimir encara més 
la situació econòmica i va afeblir la cohesió soci-
al. La devaluació dels salaris i les condicions de 
treball i la destrucció d’ocupació han abaratit 
els costos laborals, però no han ajudat a moder-
nitzar el teixit econòmic empresarial, ni han fet 
augmentar les inversions en qualificació, recer-
ca i innovació.

Més pobres i desiguals
Ara, quan l’economia comença a mostrar sig-
nes de recuperació, s’ha d’acabar amb aques-
tes polítiques antisocials que han fet retroce-
dir drets, han empobrit una part important de 
la ciutadania i han consolidat un model pro-
ductiu desequilibrat i dependent. Actualment, 
la societat és més pobra i desigual, tenir feina 
ja no és cap garantia per sortir de la pobresa i 
correm el perill de reproduir el patró de creixe-
ment previ a la crisi. 
 La recuperació econòmica només serà sòli-
da si es basa en l’ocupació de qualitat, en la mi-
llora del poder adquisitiu dels salaris i en con-
dicions laborals dignes. El 2017 el sindicalisme 
ha de reclamar que s’obrin espais de concerta-
ció i negociació amb governs i empresaris per 
abordar ocupació, salaris i pensions: mesures 
de xoc que impulsin la creació d’ocupació de 
qualitat perquè les persones amb més dificul-
tats, com els aturats de llarga durada tinguin 
una oportunitat de trobar feina; increments 
salarials pactats en convenis que permetin la 
recuperació del poder adquisitiu perdut des 
del 2010, i una major participació en la distri-
bució dels beneficis empresarials, incloent en 
tots els convenis clàusules de garantia perquè 
els treballadors no perdin poder adquisitiu si 
augmenta la inflació; increment del salari mí-
nim interprofessional fins al 60% de la mitja-
na de salaris, que a Catalunya se situa en 1.000 
euros, i acotar el ventall entre salaris mínims i 
màxims en els convenis; derogar les reformes 
laborals i abordar la negociació d’un nou marc 
de drets laborals que facin front a la precarie-
tat laboral i recuperin el valor i la utilitat de la 
negociació col·lectiva; derogar els efectes de la 
reforma de les pensions imposada pel Govern 
del PP sense acord, per garantir la recuperació 
del poder adquisitiu de les pensions actuals i 
retornar al consens del Pacte de Toledo i la con-
certació amb els agents socials, per tal que es 
garanteixi el futur del sistema públic de pen-
sions limitant la disponibilitat del fons de re-
serva, reforçant els ingressos del sistema i evi-
tant que les bonificacions a la contractació es 
paguin amb la cotització dels treballadors i les 
treballadores. Evidentment es farà imprescin-
dible acompanyar aquestes mesures d’una re-
forma fiscal integral justa i progressiva. 

Recuperar la concertació
El 2017 és moment de repartir els fruits del crei-
xement econòmic, recuperar drets i rescatar les 
persones. Per fer-ho és necessari que els Governs 
entenguin que han de recuperar l’espai i el pa-
per de la concertació social on poder debatre les 
propostes i assolir compromisos concrets per 
donar resposta als problemes socials i a les ne-
cessitats de les persones; i que les organitzacions 
empresarials recuperin el valor i la utilitat de la 
negociació col·lectiva i respectin el compliment 
dels convenis col·lectius. Les organitzacions sin-
dicals acompanyarem la negociació amb pro-
postes i, si s’encallen, amb mobilització.

Ocupació, salaris 
i pensions
Les dades macroeconòmiques mostren signes positius, però les dades socials  
segueixen mostrant una realitat de més pobresa i desigualtat. El 2017 s’han d’obrir  
espais de concertació i negociació per abordar ocupació, salaris i pensions.
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La taxa d’atur, la 
baixa qualitat de 
l’ocupació i els baixos 
salaris generen greus 
problemes socials i 
són, a més, un llast 
per a un creixement 
econòmic sostenible 

boral, i ha augmentat la bretxa entre dones i ho-
mes. Actualment hi ha un 12% de persones que 
malgrat que treballen tenen uns ingressos per 
sota del llindar de la pobresa. La precarietat la-
boral i la retallada de les prestacions generen po-
bresa i desigualtat. 
 Els alts nivells d’atur, la baixa qualitat de 
l’ocupació i els baixos salaris són la font dels 
greus problemes socials però també són un llast 
per al mateix creixement sostenible de l’econo-
mia i, al mateix temps, una limitació per al fu-
tur del sistema de pensions. Els salaris baixos i 
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