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Consellers i conselleres, president Montilla, diputats i diputades, regidors i 

regidores, autoritats, patronals, Foment del Treball, PIMEC, UGT, USOC, 

companys i companyes de CCOO, mitjans de comunicació i la resta 

d’assistents, rebin la meva salutació i el meu agraïment pel seu interès. 

Agraeixo a Jose Luis Rodríguez, president de Nueva Economía Fórum, que 

m’hagi ofert aquesta oportunitat de compartir amb vostès algunes idees. 

Agraeixo, així mateix, a Margarita Arboix, rectora de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, la seva predisposició a enviar un primer missatge 

compartit. Sempre relacionem universitat i empresa com a elements de 

progrés econòmic, però, en una era de canvis sistèmics al món del treball, 

és imprescindible relacionar la universitat amb el treball i refer vincles que 

en èpoques fordistes es van establir i que a l’era digital s’han de 

recuperar. Hem de posar fi a la precarietat, preparar la gent per formar-se 

al llarg de tota la vida i enfortir el valor del treball com a eina 

d’emancipació personal i col·lectiva, posant-lo al centre de les polítiques. 

Gràcies, Marga. 

Voldria compartir amb vostès la visió del sindicat respecte de la situació 

socioeconòmica i política actual, aportant algunes propostes per entomar 

els reptes a què s’enfronta el país i per donar resposta als canvis socials i 

econòmics d’aquest segle XXI. No volem que sigui una lliçó per a ningú ni 

un dictat del que s’ha de fer, sinó la nostra humil proposta per fer front a 

reptes importantíssims per al nostre país.  

És una obvietat si diem que el país està sotmès a una greu inestabilitat 

política (quatre eleccions generals en quatre anys i més de dos anys amb 

la Generalitat i el Parlament bloquejats), a la fractura social (produïda per 

la precarietat i la creixent desigualtat) i a una divisió social provocada pel 

mal anomenat conflicte català. A més, vivim en la incertesa derivada de 



 

 

l’evolució econòmica i de la inestabilitat internacional, fets que poden 

agreujar encara més la difícil situació que vivim.  

Paràlisi institucional, desigualtats socials i divisió de la societat: 

correspon a l’agenda social arreglar aquestes trencadisses 

És l’agenda social el camí per recuperar els consensos que donin la 

confiança necessària per abordar el conjunt de problemes que tenim 

sobre la taula, inclosa la imprescindible llibertat dels presos i preses 

independentistes. Per justícia, i així ho entenem des de CCOO, i per 

utilitat, perquè són interlocutors necessaris per trobar una solució. 

Què proposem des del sindicat per fer front a la situació i perquè l’acció 

política pugui obrir una agenda de negociació i consens que doni respostes 

a la ciutadania?  

Qui, què i com? 

Si parléssim en termes sindicals diríem qui, què i com per començar a 

negociar (en l’inici del procés de negociació dels convenis es constitueixen 

i acrediten els representants a la taula, es presenten les plataformes 

reivindicatives i s’elabora l’agenda de temes i el calendari de negociació). 

Qui? 

 Ara fa deu dies que hem votat a les eleccions generals i s’obre una 

via de conformació de govern amb les forces d’esquerra 

majoritàries. Un acord de progrés que només es pot obrir camí amb 

el suport de forces nacionalistes i independentistes. Un govern de 

progrés i plurinacional, tota una oportunitat per combatre les 

polítiques recentralitzadores dels darrers anys i per combatre una 

ultradreta sobrerepresentada, que és un perill per a la convivència 

del nostre país, ja que a aquesta ultradreta, els sobrem una part 

importantíssima de la societat: els sindicalistes, els activistes 

socials, les feministes, els col·lectius LGTBI, molts artistes i gent de 

la cultura, els animalistes, les persones migrants… Les forces 

democràtiques, polítiques i socials de qualsevol signe no podem 

mostrar debilitat davant de la irrupció del feixisme al nostre país. Ni 

el podem normalitzar ni blanquejar ni donar-li mostres de feblesa. 



 

 

Els hem de fer fora de les institucions amb els principals valors 

democràtics i amb l’enfortiment de les nostres institucions.  

Per tot això, les forces d’esquerres de qualsevol signe identitari han 

de facilitar aquest govern les properes setmanes amb l’objectiu 

d’obrir les portes de les llibertats democràtiques i tancar les del 

retorn d’una Espanya uniforme i excloent de les diversitats. 

 A Catalunya hem de sortir del bloqueig. Una polarització enquistada, 

condemnada a l’empat infinit. Un govern dividit i una oposició 

fragmentada. Hem de recompondre el tauler polític tancant el cicle 

electoral amb l’objectiu de deixar enrere els permanents llenguatges 

electorals i d’obrir els canals de reconstrucció de tot el que s’ha 

trencat aquests anys. Per tant, s’han de convocar eleccions 

autonòmiques ja, per posar fi al darrer vestigi del 155, que és el 

resultat de les eleccions convocades per Mariano Rajoy i que va 

provocar una altra volta plebiscitària. Una estratègia esgotada i un 

govern esgotat que necessiten un nou sufragi que esclareixi la 

representativitat de les diferents estratègies polítiques dels partits 

catalans, independentistes i no independentistes.  

 Cal un govern amb un programa d’esquerres i plurinacional a 

l’Estat i un nou govern a Catalunya resultat d’unes noves eleccions 

que trenquin el bloqueig institucional i els blocs per entomar el 

camí de la negociació. Aquesta és la comissió negociadora amb 

legitimitats reconegudes, com a la taula dels convenis. 

 També hem de trobar la legitimitat en l’enfortiment de les 

institucions i recuperar el prestigi institucional com a millor mitjà per 

enfortir la democràcia.  

 S’ha de reforçar i recuperar l’activitat de les nostres administracions 

públiques i les institucions polítiques. 

 Cal reforçar els mecanismes d’intermediació. La concertació social, el 

diàleg social i la participació institucional dels agents socials i 

econòmics és l’eina de vertebració democràtica i de drets. Cal fugir 

de devaluar el paper dels agents socials, ja que pot ser una 

tendència de la necessitat que tenen els partits de trobar suport 

directe en la ciutadania i de combatre les posicions dels rivals 

polítics. Un tret al peu a la democràcia.  



 

 

Quan es produeix una fallida temporal de la política parlamentària i 

governamental, la concertació i el diàleg social entre els agents 

econòmics i socials actua com a coixí per sostenir l’economia real i 

els drets socials. 

Què? 

Quina ha de ser la plataforma en aquest context? Cal recuperar els 

equilibris trencats durant la crisi i afrontar els reptes estratègics del segle 

XXI. 

 Lluita contra la precarietat laboral. 

 Lluita contra les desigualtats socials i defensa dels serveis 

públics. 

 Dinamització d’una economia sostenible e inclusiva. 

 Canvi de model productiu (reptes digitals, tecnològics i 

energètics). 

 Lluita contra el canvi climàtic. 

 Feminització de la societat en el camí cap a la igualtat. 

 Nou pacte territorial. 

Detall d’algunes propostes: 

1. Pacte per recuperar els equilibris i lluitar contra la desigualtat 

 Modificació de la normativa laboral  

 Reequilibri de la negociació col·lectiva per frenar la 

devaluació salarial produïda per la crisi i corregir-la en la línia 

dels acords AENC i AIC (ultraactivitat, prevalença del conveni 

sectorial, inaplicació, desvinculació…). 

 Modificació de l’article 42 per posar fi a la precarització de la 

subcontractació. 

 Modificació de les causes per acomiadament individual i 

col·lectiu: recuperar l’objectivitat de les causes i l’autorització 

de l’autoritat laboral, restablint tuteles derogades en la 

darrera reforma laboral. En aquest punt, cal esmentar la 

regressió que suposa la sentència del Tribunal Constitucional 

del passat 16 d’octubre, que permet l’acomiadament 



 

 

objectiu per absències intermitents, encara que aquestes 

siguin justificades. No es pot fer prevaldre la llibertat 

d’empresa per sobre del dret a la salut. 

 Erradicació de les bretxes salarials, que empobreixen les 

dones. 

2. Pacte per garantir la sostenibilitat i la suficiència de les pensions 

 Cal començar derogant la reforma del PP del 2013, recuperant 

la revaloració de les pensions i derogant el factor de 

sostenibilitat. 

Són les polítiques de rendes les que han permès que el creixement 

econòmic a Espanya i a Catalunya estigui per sobre del dels països del 

nostre entorn. És el consum intern, gràcies a la recuperació del poder 

adquisitiu, el que ens permetrà afrontar una desacceleració econòmica 

amb millors garanties. Que ningú proposi que ara toca baixar salaris i 

pensions per afrontar una crisi perquè això agreujaria la caiguda 

econòmica. Mantinguem la política de rendes dels darrers dos anys. 

3. Pressupostos a l’Estat i a la Generalitat 

 Increment de recaptació mitjançant el canvi de les polítiques 

fiscals. 

o Marge de 90.000 milions d’euros amb la mitjana de la Unió 

Europea. 

 Increment de la despesa social i defensa dels serveis públics. 

o Revertir les retallades en l’estat del benestar (educació, 

sanitat, protecció social i llei de dependència). 

 Inversions en la dinamització de l’economia i les empreses. 

o Infraestructures. 

o Innovació i ciència. 

o Pacte nacional per a la indústria (PNI). 

4. Llei de l’habitatge per donar resposta als nostre joves, que 

s’enfronten a les taxes d’emancipació i a l’edat de maternitat més 

tardanes de la Unió Europea 

 Regulació del sòl. 

 Borsa d’habitatge públic. 

 Borsa d’habitatge d’emergència social. 



 

 

 Regulació dels preus del lloguer. 

 

Propostes per afrontar els reptes de futur 

1. És necessari un nou Estatut dels treballadors per al nou marc de 

relacions de treball per combatre la mercantilització de les 

relacions laborals i l’increment de la falsa autoocupació i posar fi a 

l’abús de la temporalitat i la parcialitat no volguda. Hem de 

recuperar l’equilibri entre la llibertat d’empresa i l’interès social i 

general, que la reforma laboral i les sentències del Tribunal 

Constitucional han desnaturalitzat. 

2. Cal reformar la llei de la formació professional per garantir la 

formació al llarg de tota la vida. 

3. S’han de desenvolupar les partides pressupostàries del PNI per 

canviar el model productiu. 

 Cal donar un nou impuls al teixit productiu i a la 

productivitat, després d’aquesta crisi tan preocupant. 

 En els darrers deu anys, des del 2008, s’ha descapitalitzat 

el teixit empresarial amb la política de reduir el 

palanquejament del deute de les empreses i els incentius 

en aquesta línia. 

 S’ha devaluat el salari un 5 % des del 2007. 

 S’han reduït els impostos sobre beneficis empresarials en 

un 15 % en els darrers deu anys. 

 A la vegada, s’ha duplicat el repartiment de dividends.  

 S’ha reduït la inversió bruta per capita en el darrer 

període de creixement des del 2014 (un 12,8 %). 

o Reducció de la inversió pública d’un 35 %. 

 S’ha reduït la inversió neta de les empreses no financeres 

en un 35 %. Tenint en compte que el 95 % no tenen més 

de deu treballadors i treballadores, és una dada molt 

preocupant. 



 

 

Hem de revertir urgentment aquesta situació perquè aquesta realitat fa 

més feble la capacitat del país per fer front a una nova crisi econòmica 

que comencem a veure a l’horitzó. 

4. Cal regular el mercat elèctric i l’oligopoli energètic per millorar la 

competitivitat de les empreses i reduir les despeses dels 

consumidors i consumidores. 

 Fer incompatible que una mateixa companyia produeixi, 

distribueixi i comercialitzi l’energia creant una posició de 

domini. 

 Regular una definició de preus que no carregui el 

consumidor o consumidora amb els sobrecostos (que el 

generador no posi el preu de venda a l’última energia que 

entra al mercat). 

 Entrar a subhasta l’oferta d’energia renovable per abaixar 

les despeses de generació en el mix energètic. 

 Invertir en la descarbonització i en les energies renovables 

amb la gestió d’una transició climàtica i social justa. 

5. Cal democratitzar, mitjançant la regulació normativa, la 

implementació de la digitalització i els algoritmes que produeixen 

els canvis més significatius en el model econòmic i productiu, i 

evitar que s’acumuli en poques multinacionals digitals el poder i 

l’economia que prové del patrimoni personal de les nostres 

societats. 

6. S’ha de conquerir la igualtat efectiva de gènere i s’han d’erradicar 

les violències masclistes. 

 Pacte del model educatiu. 

 Regulació laboral. 

 Compatibilitat dels drets productius i reproductius. NO hi ha 

producció sense reproducció. 

 Polítiques de corresponsabilitat i conciliació. 

 Modificació del Codi civil i del Codi penal amb visió de gènere i 

amb formació per a jutges i jutgesses. 

 Proveïment de recursos suficients per al Pacte d’estat contra la 

violència de gènere. 



 

 

Construir un nou pacte territorial 

 Cal obrir una doble taula de negociació que abordi, d’una banda, els 

nivells de descentralització institucional i, de l’altra, la participació 

democràtica i el dret a decidir de les persones (proposta que CCOO 

vam fer el 10 d’octubre del 2017 i que encara és vigent). 

 Convé deixar de jugar amb el llenguatge. L’autodeterminació no és 

fruit d’un cinquanta més un, sinó una voluntat majoritària 

inqüestionable. D’altra banda, un referèndum no es pot sotmetre al 

cadenat d’un model democràtic captiu de les pors de la voluntat 

popular. Per això, proposem: 

o Optar per una negociació gradual: 

 Model de finançament. 

 Competències en infraestructures (rodalies, 

aeroports…). 

 Recaptació directe d’impostos i pactes de solidaritat 

financera. 

 Definició d’estructura territorial (federal, confederal, 

independent…). 

o Sotmetre a votació ciutadana els acords assolits. 

Com? 

En aquest cas, amb la meva intervenció ja he definit el format. 

 Primer, les reformes estructurals que recuperin els equilibris. 

 Segon, els reptes estratègics per al segle XXI. 

 En paral·lel, la reforma territorial. 

 I, al bell mig de tot, la fórmula jurídica adient per donar la llibertat 

als presos i preses. 

No hi haurà una solució d’un tot. L’elefant és al mig de la sala i és molt 

gran. Una amiga meva sempre em diu: “L’elefant, menja-te’l a trossets; 

sencer, indigesta”. Doncs aquest elefant l’hem de treure de la sala per 

parts i, sobretot, amb la gent i per la gent.  



 

 

7. Hem de recuperar la capacitat de mirar des d’una perspectiva 

àmplia, generosa, històrica i inclusiva que construeixi una bona 

proposta. 

8. La nostra proposta sempre està pensada per donar respostes a la 

gent i no defugim la nostra responsabilitat. Com deia, no és una 

lliçó ni un dictat: és una reflexió que només vol contribuir a trobar 

solucions pel bé comú.  

 

Gràcies! 

 

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya 

Barcelona, 20 de novembre del 2019 


