
Noves realitats del treball, i de la vida en general. 

Les joves prenem consciència  

 Correm el risc de seguir anomenant “noves realitats del treball” al model laboral que sigui 

diferent del que tenim associat a treball estable: horari fix d’entrada i de sortida, descansos en caps de 

setmana, seccions sindicals fortes i organitzades, i un llarg etc, però, malauradament, hem de ser 

conscients a l’època que ens ha tocat viure: aquell temps no tornaran. Hem de combatre aquella visió 

determinista del temps històric que ens ha venut el capitalisme i ens ha dit que anem cap a futurs 

millors, ja que és una enganyifa. El capitalisme i el lliure mercat han evolucionat per adaptar-se a 

les noves tecnologies més ràpidament que el marc regulador, deixant desprotegits a milers de 

treballadors i treballadores durant la pitjor crisi de la història. De fet, la poca regulació en el 

marc de les noves tecnologies ha sigut la base de l’èxit de l’economia de plataformes, i per això 

és tan urgent corregir-ho el més aviat possible.  La pandèmia ha accelerat i assentat, a més a més, 

aquest model. És per això que creiem que des del sindicalisme de classe hem d’apostar per lideratges 

col·lectius i equips que tinguin en compte l’evolució de les noves realitats del treball i com s’estan 

configurant com a sinònim de precarietat, potenciant àmbits com el de noves realitats del treball.  

 Ja fa més de 20 anys que escoltem “noves realitats del treball”, però ens podem remuntar als 

anys 70 del neoliberalisme thatcherià per buscar l’origen laboral del terme: externalitzacions de serveis, 

privatitzacions, contractacions temporals, en definitiva, inestabilitat de la societat i precarització dels 

treballadors i treballadores. Anglaterra va obrir la porta d’aquest emergent model laboral, Alemanya ho 

va “glamouritzar” amb els seus minijobs, però és Espanya qui lidera el rànquing, amb gairebé un 27%, la 

taxa d’empleats temporals més alta de tota Europa i si parlem de joves entre 15 i 24 anys es dispara al 

71%. Això té una conseqüència directa molt greu: el 23% de les treballadores temporals està en risc de 

pobresa. I aquí entra un altre concepte greu: el creixent nombre de treballadors pobres.   

 És important que tinguem en compte, en aquest punt, l’impacte que ha tingut en la nostra 

precarització i el desmantellament dels Estats del Benestar per part del neoliberalisme la pràctica 

empresarial de l’externalització: portant la misèria a països on les lleis sindicals i laborals són més 

favorables al capital que a Europa. En el cas espanyol, aquest procés d’externalització, sumant la 

desindustrialització i la reconversió industrial, han contribuït al desmantellament del teixit productiu i la 

centralització de l’economia en el sector terciari. Si analitzem aquestes dinàmiques de forma global a 

Europa, és també crucial remarcar la desigualtat centre-sud que es produeix al continent i que ha 

col·laborat a l’endeutament del sud en èpoques de crisi. 

 A desembre de 2020, després d’un any dur a causa de la pandèmia, a Espanya es calcula que 

un 12,7% dels treballadors són considerats “pobres” (al voltant de 2,5 milions de persones), en concret, 

els joves menors de 30 anys i els immigrants són els que surten pitjor parats. Tal com assenyala Esther 

Lynch, secretària general adjunta de la Confederació Europea de Sindicats (CES)  ens trobem enfront 

una realitat on, tot i el creixement econòmic, el nombre de persones treballadores en situació de 

pobresa augmenta, afirmant com a possible resposta dotar de més força i rellevància els sindicats i la 

negociació col·lectiva. Pel que fa a la situació a Catalunya, les dades de la situació ocupacional de les 

joves són també preocupants. Fent una comparació entre el darrer trimestre del 2020 amb el darrer 

trimestre del 2019, tot i ser només el 15% de la població de més de 16 anys, les persones joves han 

absorbit el 48,7% de la pèrdua total de llocs de treball. En xifres absolutes, respecte al tercer trimestre 



de 2019 s’han perdut 67.400 llocs de treball ocupats per joves. La taxa d'atur juvenil continua creixent. 

Respecte a l’any anterior, la taxa d’atur juvenil ha augmentat 6,3 punts percentuals (del 19% al 25,3%). 

És a dir: a Catalunya hi ha 169.000 joves a l’atur.  

 Si bé és cert que durant la pandèmia les condicions laborals, tot i que mantingudes gràcies als 

ERTO, han empitjorat, si fem una mitjana entre el 2010 i el 2019, els treballadors pobres han 

augmentat un 16% a Espanya, és a dir, com explica Lynch, les polítiques laborals no han fet que el 

creixement econòmic d’aquest període es traslladés a les classes treballadores. A l’inici de la pandèmia 

es va popularitzar la dita de com “sortiríem més forts i millors” de la crisi, però la realitat és que, quasi un 

any després, les classes treballadores ens trobem encara més precaritzades i sense expectatives de 

futur. Mentre nosaltres ens hem empobrit, les empreses han fet créixer el seu capital social: 

destacant les relacionades amb el Big Tech que han sigut alhora pioneres en l’establiment d’aquesta 

economia de plataforma i aquestes pràctiques en el mercat del treball. Des d’Amazon, Apple, Facebook 

i Netflix fins a empreses automobilístiques com Audi. 

 En definitiva, el nostre objectiu ha de passar per separar les “noves realitats del treball” de 

“precarietat”, i tenim un exemple a Catalunya que ens hauria de servir d’exemple del nostre ideal. 

Des de fa uns pocs anys la societat està “gaudint” d’uns serveis que fins aleshores estava reservat per a 

uns pocs rics: que facin cua per tu, que et portin menjar de qualsevol restaurant a qualsevol hora, que et 

vagin a buscar una comanda al súper… Serveis que només poden funcionar gràcies a l’explotació de 

les persones treballadores. Per aquest motiu, recuperem i destaquem un grup de “riders” que van deixar 

les empreses on treballaven per crear una cooperativa. L’autoorganització d’aquells sectors més 

afectats per les noves realitats del treball ens ha de mostrar com és de necessari establir 

sinergies i contactes entre els sindicats de classe i les feines deslocalitzades, i més en un context 

en què el teletreball s’està imposant i dificulta la sindicalització. 

 Des del gener de 2020 Espanya compta amb un govern de coalició i el ministeri de Treball i 

Polítiques Socials recau en Yolanda Díaz, advocada laboralista amb experiència directa sobre aquest 

tipus de realitats del treball i que, gràcies a la seva sensibilitat, hem d’aprofitar per ser més exigents que 

mai.  A Catalunya la gestió del Treball no ha ocupat l’agenda principal, i per aquest motiu ens 

trobem que tenim els nivells més alts d’atur juvenil de l’Estat. Tot i això, és important que 

tinguem en compte l’evolució dels esdeveniments polítics i la rapidesa dels canvis polítics a 

l’Estat Espanyol en els últims anys, per així no oblidar la perspectiva a llarg termini i la possibilitat 

d’haver d’afrontar situacions més contràries a la nostra línia en les noves realitats del treball si hi ha 

canvis de govern o de ministeris. 

 Per aquestes raons des d’Acció Jove - Joves de CCOO ens comprometem a portar aquestes 

línies als espais on participem i que la nostra acció sindical tingui com a objectius:  

  ❏  Lluitar contra la individualització i la competitivitat de les feines, la qual cosa 

dificulta la consciència de classe i la sindicalització. Defensar un model de cooperació i solidaritat de 

classe. 

  ❏ Apropar el sindicat a les joves: la joventut és un dels sectors més castigats per les 

múltiples crisis del capitalisme. És extremadament important dotar de consciència a les joves de la 

necessitat d’organitzar-se als llocs de feina i sindicalitzar-se per defensar els nostres drets..  



  ❏ Denunciar l’existència de falsos autònoms i les situacions de precarietat i 

explotació laboral que pateixen: cada cop s’estén més el model de fals autònom en empreses que es 

presenten al públic com a innovadores, des d’Amazon fins a Glovo o Deliveroo. 

  ❏ Conscienciar de l’impacte de l’economia de plataformes en el desenvolupament 

d’aquestes noves realitats del treball i el seu paper en la precarització de part de la classe treballadora. 

Mitjançant la destrucció de llocs de feina, dificultant la sindicalització de les seves treballadores i 

establint condicions laborals precàries i desregulades. 

 

 

 


