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Tristes guerras 
 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 

 
Miguel Hernández, 1910-1942 
en el centenari del naixement 

 
 
 
 
En aquest Consell hem d’analitzar la realitat en què actuem i establir les 
perspectives de treball, així com avaluar el treball fet des de l’altre Consell. 
Així mateix, en el segon punt debatrem el balanç anual de comptes, per tal 
de definir els criteris per elaborar el pressupost integrat, que treballarem al 
desembre.  
 
Des del passat Consell, hem fet un treball sindical intens de convocatòria, 
organització i realització de la vaga general del 29-S i, per tant, bona part de 
l’informe i del treball del Consell l’hem de situar en relació amb el balanç de 
la vaga i les perspectives que s’obren. És per això que en primer lloc hem de 
reconèixer l’enorme treball que tots i totes hem fet durant més de tres 
mesos, agost inclòs, per fer arribar arreu els motius de la vaga general.  
 
El 19 d’octubre passat, el Consejo Confederal de la CS de CCOO d’Espanya es 
va celebrar amb el lema “Hem guanyat la vaga, ara hem de guanyar el futur”, 
un lema que de ben segur podem fer nostre, ja que expressa de manera 
sintètica tant el balanç del 29-S com les perspectives de treball, que 
exigeixen mantenir la tensió organitzativa, la pressió mobilitzadora i la força 
en la negociació per assolir els objectius que ens van dur a convocar la vaga. 
Unes perspectives de treball que requereixen, també, reforçar el sindicat. 
L’afiliació i la revàlida com a primera força sindical són, de fet, els elements 
que han de garantir que CCOO continuem liderant un moviment sindical que 
s’està mostrant com l’instrument més útil i potent per fer front a les mesures 
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regressives del Govern i a les actuacions de les patronals, i per defensar i 
millorar els drets laborals i socials llargament conquerits.  
 
La vaga del 29-S ha estat un èxit de convocatòria, d’organització i de 
participació: 
 
-  De convocatòria, perquè el gir brusc de les polítiques del Govern posa en 

perill molts dels avenços socials i qüestiona el marc de relacions laborals, 
de manera que afebleix les posicions dels treballadors i treballadores. Una 
convocatòria justa per obligar a rectificar la contrareforma laboral, per 
lluitar contra les mesures d’ajust pressupostari per sortir de la crisi, per 
defensar un model social determinat i per evitar les retallades anunciades 
al sistema de pensions. 

 
-  D’organització, ja que, situar la data de celebració al cap de tres mesos, ha 

permès fer un revulsiu a l’organització, que hem vist que necessitava ser 
tensada per arribar als centres de treball, als treballadors i treballadores, 
amb la informació i les propostes. Hem establert també un marc d’aliances 
socials, amb entitats, amb el món de la cultura i de la universitat, que 
donen aixopluc a la convocatòria i permeten trencar l’aïllament social en 
què ens volien deixar. Hem organitzat bé els missatges i la seva projecció, i 
hem utilitzat els diferents mitjans, fins i tot amb una presència important 
en les xarxes socials que havíem estat treballant darrerament. I malgrat 
l’enorme campanya mediàtica que s’ha fet en contra, hem pogut fer 
arribar els nostres missatges. 

 
-  De participació, ja que el seguiment ha estat elevat, important, 

transversal, i ha evidenciat el rebuig social majoritari i dels treballadors i 
treballadores a les polítiques del Govern per abordar la crisi i els seus 
efectes. Una participació que va quedar clara en el nivell d’atur de les 
activitats així com en les manifestacions que es varen realitzar. 

 
Sens dubte, la convocatòria del 29-S ha estat un element de legitimació de les 
organitzacions sindicals convocants. Ha evidenciat l’ampli rebuig social a les 
polítiques del Govern per fer front a la crisi, però també ha permès posar en 
relleu mancances pròpies que hem d’analitzar amb detall per extreure’n 
conclusions i realitzar els canvis organitzatius que escaigui. 
 
Ara, després del 29-S, cal gestionar la força acumulada per fer triomfar la 
vaga general materialitzant els seus objectius. I cal fer-ho reforçant el 
sindicat, analitzant i superant les febleses evidenciades, i prenent com a 
reptes l’afiliació i les eleccions sindicals, que són les bases de la nostra 
autonomia sindical. I tot això s’ha de fer mantenint el màxim nivell d’unitat 
sindical i consolidant les aliances socials que s’han teixit en el procés. 
 
 
1. El context del 29-S i de la gestió de l’endemà 
 
La convocatòria de la vaga general es realitza en un context determinat, 
marcat per la profunditat de la crisi econòmica, amb els efectes específics 
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que té en el nostre país —destrucció d’ocupació, atur i pressió a la baixa en 
les condicions de treball—, derivats de les febleses estructurals de l’economia 
espanyola i de la catalana. 
  
I tot això en un context d’hegemonia cultural, ideològica i política del 
pensament neoliberal i de l’individualisme, que és el substrat en què 
s’assenten les polítiques que els governs estan aplicant per fer front a la crisi, 
i, en especial, el gir brusc que a partir del 12 de maig fa el Govern, en el 
marc del acords del Consell de la UE, que se celebra el dia 9. Posteriorment, 
el 15 de juny l’aprovació del reial decret que reforma l’Estatut dels 
treballadors sentencia el canvi d’orientació de les polítiques del Govern. Les 
mesures aprovades representen una agressió greu als drets laborals i socials, i 
obren el pas a una greu confrontació social, que dóna lloc a la convocatòria 
de vaga general el 29 de setembre. Una convocatòria que es fa en un entorn 
polític en què tant el Govern com l’oposició són bel·ligerants amb la vaga i els 
sindicats, tot i que a Catalunya la convocatòria va disposar del suport explícit 
a la convocatòria d’ERC i ICV-EUiA. 
 
No es pot negar que el Govern ha quedat tocat per la vaga general. Les veus 
discrepants en el mateix PSOE són evidents i, sens dubte, el canvi de Govern 
que s’ha produït no és un mer canvi de persones sinó que és una crisi de 
govern profunda i fruit de la feblesa en què es troba davant l’àmplia contesta 
social a les seves polítiques. En qualsevol cas, haurem de veure quines són les 
polítiques que es fan, ja que l’equip econòmic del Govern es manté. En els 
propers mesos s’obre un escenari electoral que s’inicia el 28-N amb les 
eleccions al Parlament i continua mig any després, al maig del 2011, amb les 
eleccions municipals i en algunes comunitats autònomes. 
 
Les polítiques del Govern central en relació amb la gestió de la crisi 
s’inscriuen en la lògica de les polítiques de la UE i estan emmarcades en el Pla 
de consolidació fiscal de la UE, que obliga els països membres a retallar els 
estímuls fiscals de l’economia perquè el dèficit públic se situï el 2013 en el 3% 
del PIB. Un horitzó que no es podrà assolir i que obliga a unes polítiques 
pressupostàries que endarreriran encara més la sortida de la crisi, perquè 
renuncien a incentivar i estimular l’economia des de la intervenció pública. 
Per això, es deprimirà encara més la demanda interna i, consegüentment, 
l’activitat econòmica. La CES considera que són mesures lesives per als 
interessos dels treballadors i treballadores, i convoca per al 29-S una 
mobilització general a Europa contra aquestes polítiques. Al nostre país es 
concretà en forma de vaga general i, a altres països, amb manifestacions o 
altres accions. 
 
L’aprovació de les mesures té lloc sota la forta pressió que les entitats 
financeres exerceixen sobre el deute sobirà dels països. Un deute que s’ha 
originat pel traspàs del deute privat, que la crisi fa aflorar a deute públic. 
Aquest deute es genera per garantir la mateixa solvència de les entitats 
financeres, per la necessitat d’intervenir amb una gran quantitat de recursos 
públics per reactivar l’economia (plans renova’t, plans E i altres) i pel mateix 
funcionament dels estabilitzadors automàtics que operen en situació de crisi 
(assegurança d’atur). 
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Les reformes i mesures que s’aproven s’inscriuen en la lògica de les polítiques 
neoliberals, que aprofiten la crisi com a excusa per reclamar més 
desregulacions i privatitzacions. Una contrareforma laboral que s’inscriu en la 
lògica d’abaixar els costos laborals i avançar en la flexibilitat laboral 
augmentant el poder empresarial i reduint les garanties dels treballadors i 
treballadores. I uns plans d’ajust pressupostari que estan en la mateixa lògica 
d’abaixar costos laborals i despesa social, i renunciar a la intervenció pública 
com a motor de la reactivació econòmica. És la lògica del més mercat i menys 
Estat, de la competitivitat via baixos costos laborals i precarietat, i de 
l’equilibri pressupostari via retallada de la despesa social.  
 
Pel que fa a Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha situat 
en la mateixa lògica, i la translació del Pla d’ajust pressupostari es fa traduint 
el reial decret i fins i tot en algun cas anant més enllà, com és el cas de les 
empreses públiques i els centres concertats, als quals s’aplica 
automàticament la retallada salarial, de manera que els acords de negociació 
col·lectiva existents s’incompleixen. 
 
Si analitzem esquemàticament algunes de les dades econòmiques dels primers 
sis mesos de l’any, veiem com les mesures aprovades, en especial la retirada 
dels estímuls fiscals a l’economia i els ajustos pressupostaris corresponents, 
tindran efectes negatius sobre la recuperació econòmica. La retallada 
retributiva dels empleats públics, la retallada de la despesa social, la caiguda 
de les inversions públiques i l’augment de l’IVA afectaran la demanda interna 
i ens allunyaran de la recuperació i generaran més tensions en l’ocupació i 
l’atur.  
 
Elements de la situació econòmica catalana en el primer semestre del 2010 que cal ressaltar: 
 

- Es frena la caiguda de l’activitat econòmica, tot i que el primer semestre del 2010 el 
PIB català es redueix en relació amb el mateix període de l’any anterior. En termes 
intertrimestrals, el creixement del PIB és del 0,1% en el primer trimestre i del 0,2% en 
el segon.  

- Hi ha una certa recuperació de l’activitat de la indústria, amb un creixement del 
valor afegit brut del 0,3%, i es frena la caiguda dels serveis, amb una disminució del 
0,5%, mentre que s’intensifica el retrocés de la construcció, amb una caiguda del 
8,2%. La recuperació de l’activitat industrial és feble i encara produeix destrucció 
d’ocupació. 

- L’indicador de clima industrial va millorant. Tot i que l’opinió dels empresaris en el 
primer semestre del 2010 encara té un percentatge superior de respostes negatives 
que de positives. A l’agost, però, torna a empitjorar.  

- Es recupera la matriculació de vehicles i de turismes en el primer semestre, si bé 
torna a caure a partir de juliol (en finalitzar els incentius). 

- El dèficit comercial amb l’estranger s’incrementa com a conseqüència de 
l’empitjorament del dèficit de béns intermedis (petroli). Es redueix, en canvi, el 
dèficit en el cas dels béns de consum per una recuperació de les exportacions. 
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- Hi ha un increment de les importacions de béns d’equipaments (maquinària, etc.).  

- En els nou primers mesos de l’any, i pel que fa a la xifra de contractes acumulats, es 
produeix un increment interanual del 5,9% (90.385 contractes més), exclusivament 
concentrat en els contractes temporals (+8,3%, 109.998 més), ja que els indefinits 
han disminuït un 9,2% (19.613 menys). 

- Se segueix destruint ocupació a ritmes més elevats que la caiguda de l’activitat 
econòmica, tot i que es frena aquesta reducció pel que fa a l’afiliació, a la Seguretat 
Social i a l’ocupació.  

- Els increments salarials pactats, amb efecte econòmic per al 2010 i registrats fins al 
juliol, són de l’1,62%. L’increment de la inflació fins al mes de juliol ha estat del 2,2% 
en termes interanuals. Al mes de setembre havia pujat al 2,4%. 

Algunes dades pel que fa al mercat de treball i l’atur a Catalunya (2n trim. 2010): 
 
Població ocupada, de 3.107.105; 1.691.845 homes i 1.415.260 dones 
Població aturada de 675.097; 380.499 homes i 294.598 dones 
La taxa d’ocupació és del 63,9%; 69,2% els homes i 58,7% les dones 
La taxa d’atur és del 17,84; 18,4% els homes i 17,2% les dones 
La taxa d’activitat és del 77,87%; 84,7% els homes i 70,9% les dones 
La taxa de temporalitat és del 17,5%; 16,4% els homes i 18,7% les dones 
La taxa d’atur per edats: 
16-19......... 61,7 
20-30......... 24,1 
31-44......... 16,4 
45-54......... 12,7 
55-64......... 13,9 
total............ 17,8 
 
Pel que fa a la taxa de cobertura bruta de prestacions (beneficiaris de prestacions 
contributives i de prestacions assistencials econòmiques, dividit pel total d’atur registrat) al 
gener del 2010 era del 86% i a l’agost se situa en el 81,3%. 
 
Tot i que en l’àmbit de la UE s’entreveuen signes de recuperació econòmica 
en algun dels països centrals, els plans d’ajust aprovats suposen un alt risc de 
frenar aquesta recuperació incipient i, de manera clara, un fre a les 
economies perifèriques com és el nostre cas. El termini del 2013 per assolir el 
3% del dèficit pressupostari pesa com una llosa, que dificultarà la recuperació 
i, per tant, l’assoliment del mateix objectiu. 
 
La Comissió Europea ha presentat una proposta sobre governança econòmica 
de la UE, que vol tancar l’abril que ve en la reunió de l’ECOFIN i que té dos 
objectius: d’una banda, establir una nova versió del Pla d’estabilitat, que 
estableixi sancions severes als estats que no compleixin els objectius del 
dèficit públic (3%) i del deute públic (60%); i, de l’altra, restaurar la 
competitivitat de l’economia europea a partir de la reducció dels costos 
laborals, de les prestacions socials i dels drets laborals, i l’afebliment de la 
negociació col·lectiva. Es planteja també establir una taxa a les transaccions 
financeres a curt termini, un 0,1% en operacions inferiors a 3 dies que pot 
servir per dificultar operacions sense repercussió en l’activitat productiva i 
que pot tenir un potencial recaptatori important: 100.000 milions d’euros en 
el conjunt de la UE. 
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Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2011, són uns 
pressupostos de supervivència i de resignació, ja que no hi ha una millora en 
els ingressos públics i, assolit el dèficit, hi ha dificultats per cobrir les 
obligacions de pagament, de manera que s’opta per alentir la sortida de la 
crisi retallant despesa i inversió. Aquests pressupostos incentiven la 
desocupació i el risc d’instal·lar-nos en taxes d’atur per sobre del 20% en el 
conjunt de l’Estat durant molt de temps. Tot i que els PGE es plantegen un 
horitzó de creixement econòmic de l’1,3%, el més realista a partir d’informes 
d’organismes diversos i del mateix gabinet confederal se situa al voltant del 
0,8% i, per tant, es podrien albirar noves retallades.  
 
Pel que fa a Catalunya, la dissolució del Parlament i la convocatòria 
d’eleccions per al 28-N fa que els pressupostos es prorroguin i no es debatin 
fins al proper mes de març, un cop el Govern resultant de les eleccions 
n’emprengui l’elaboració. En qualsevol cas, les informacions de què disposem 
diuen que el tancament pressupostari ha augmentat de manera important el 
dèficit pressupostari de la Generalitat i, per tant, els pressupostos del proper 
any estaran marcats per les pautes establertes en els PGE i seguiran la lògica 
restrictiva, cosa que no ajudarà gens a l’hora de superar els reptes existents 
per fer front a la crisi, a la protecció social i a la reactivació econòmica. 
 
Sens dubte, les polítiques pressupostàries tenen efectes sobre les diferents 
polítiques del Govern (econòmiques, socials…) i és per això que hi ha algunes 
qüestions que anem treballant sobre el tema, entre les quals podem esmentar 
les següents:  
 

- La Plataforma per la Fiscalitat, que vàrem impulsar ja fa prop d’un any, 
junt amb diverses organitzacions socials, manté els seus treballs i en 
especial la lluita contra el frau i per una fiscalitat més progressista. 
Ara, en ple procés d’eleccions al Parlament, serà important fer 
aparèixer les propostes que s’han anat treballant i evidenciar que és en 
la fiscalitat i en la suficiència dels ingressos públics on cal actuar per 
fer front al dèficit i no des de la retallada de la despesa. 
  

- Hem d’evitar que molts treballadors i treballadores puguin perdre 
l’habitatge per les dificultats de fer front al pagament dels crèdits 
hipotecaris (es calcula que a finals d’any podria arribar a 80.000 
famílies). És per això que, en relació amb la situació de les hipoteques, 
el 4 d’octubre passat, el Fòrum Hipotecari, del qual CCOO som part, va 
reclamar modificar la Llei hipotecària per garantir i defensar 
l’habitatge com a dret. També proposem que, per evitar 
desnonaments, s’instrumenti la dació de l’habitatge per liquidar el 
crèdit hipotecari i es permeti viure-hi com a llogater, a preu protegit. 
 

- Sabem que la retallada en els pressupostos generals de l’Estat tindrà 
conseqüència en el desenvolupament de la Llei de dependència; de fet, 
ja no es pagaran els efectes retroactius des de la sol·licitud sinó que 
passen a ser des de la data de resolució, a més de la manca de recursos 
econòmics i humans per al desenvolupament real de la Llei. 
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- En el tema sanitari, hem d’anar alerta amb el copagament, ja que si 

avui el nostre sistema sanitari garanteix que tota la ciutadania tingui el 
mateix dret als serveis en igualtat de condicions, la introducció del 
copagament pot fer que els sectors més desafavorits es vegin afectats i 
disminueixi la seva atenció sanitària. Possiblement, si l’objectiu és un 
consum més responsable, és més útil recórrer a mesures que 
coresponsabilitzin els ciutadans i ciutadanes amb l’ús adequat dels 
serveis sanitaris fent-los comprendre la importància de fer-los servir 
correctament, en lloc de recórrer a mesures com el copagament, que 
poden generar efectes perversos d’exclusió. 
 

- Pel que fa a l’educació, l’aplicació de les restriccions pressupostàries 
sobre plantilles i recursos està augmentant la conflictivitat. La 
introducció del nou calendari escolar i la manca de negociació està 
generant una situació de bloqueig de les colònies escolars, que, a 
banda dels efectes sobre la qualitat educativa, pot posar en perill un 
sector emergent com és el dels treballadors i treballadores del lleure. 
 

- Ens trobem amb retallades en inversions en infraestructures, que tenen 
efectes sobre el desenvolupament i la cohesió territorial, però també 
sobre l’ocupació. Algunes inversions en perill són: les obres de l’AP-7, 
la connexió port-aeroport o la línia de viatgers i mercaderies Vallès – 
Baix Llobregat. 
 

- En relació amb la immigració, la campanya electoral està sent 
aprofitada per les forces més conservadores per manipular aquest 
fenomen i aconseguir vots explotant la confrontació entre col·lectius 
en un marc d’escassetat de recursos derivats de les retallades. Això fa 
que hàgim de mantenir la pressió sobre el Govern perquè desenvolupi 
els compromisos establerts en el Pacte per a la immigració. 
 

- Hem constituït un fòrum de trobada amb diverses organitzacions en 
relació amb els canvis de la Llei de caixes a fi de mantenir la pressió 
sobre la naturalesa jurídica, la funció social i la contribució dels fons 
socials al desenvolupament territorial. 

 
Davant la celebració d’eleccions el proper 28-N, en la línia que hem dut en 
altres ocasions, el 13 d’octubre passat el Comitè Confederal va aprovar un 
document (se’n pot consultar el text complet) de propostes que CCOO de 
Catalunya considera prioritàries per millorar la situació econòmica i social del 
país i reforçar l’autogovern de Catalunya, que s’agrupen en els eixos 
següents: 
 
-  Fer front a la crisi i crear ocupació amb més recursos i millors instruments. 
-  Afavorir un canvi de model productiu.  
-  Avançar en una fiscalitat justa i suficient en què pagui més qui més en té.  
-  Propiciar una convergència amb Europa en protecció social.  
-  Defensar els serveis públics i la seva qualitat.  
-  Millorar les infraestructures i la mobilitat. 
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-  Evitar la instrumentalització de la immigració per raons electoralistes. 
-  Aconseguir un ple desenvolupament de l’Estatut aprovat per la ciutadania 

de Catalunya. 
-  Impulsar la construcció del marc català de relacions laborals i socials. 
-  Garantir la transparència en la utilització dels recursos públics.  
  
Les organitzacions patronals estan en moments de canvi. Les patronals s’han 
instal·lat en la crisi, han quedat al marge del debat de la reforma laboral, han 
negat els efectes de la vaga i l’han desqualificat basant-se en la conculcació 
del dret a anar a treballar i exigint noves reformes al Govern, com la de la 
Llei de vaga. Els canvis s’estan donant tant a Foment del Treball —on s’ha 
endegat el procés d’elecció del seu president, que ha resultat reelegit però 
que ha disposat d’una candidatura alternativa, cosa que és el primer cop que 
passa (les eleccions i l’alternativa)— com a la CEOE —en què el seu president, 
Díaz Ferran, ha presentat la dimissió. Tot i que no hem d’interferir en les 
seves dinàmiques pròpies, aquests processos generen més dificultats per a la 
gestió del diàleg social i fan que s’interioritzin els debats, cosa que pot 
repercutir en assumptes importants com el de la negociació col·lectiva. La 
setmana passada, la CEOE va fer arribar un primer document que conté 
algunes de les propostes, que el que fan és confirmar que hi ha sectors de la 
patronal que voldrien acabar amb la negociació col·lectiva a partir de 
suprimir la ultraactivitat i augmentar les facilitats per a la desvinculació. En 
tot cas, la CEOE prèviament havia anunciat que no volien entrar en el debat 
fins que no disposessin de la nova presidència.  
 
Aquest dies s’està treballant conjuntament amb UGT en les propostes de 
reforma de la negociació col·lectiva per intentar evitar que es reprodueixi la 
dinàmica de la reforma laboral, en què la patronal bloqueja el diàleg social i 
el Govern acaba sentenciant al marge del diàleg social i sense tenir en compte 
les nostres posicions. En qualsevol cas, aquesta dinàmica de canvis en les 
patronals no ha d’impedir que en els àmbits sectorials s’activin tots els 
mecanismes per donar impuls a la negociació col·lectiva sense perdre la 
referència de l’acord interconfederal. I, a més, a Catalunya hauríem 
d’intentar convocar Foment i UGT per començar a treballar en els termes de 
la reforma de la negociació col·lectiva, per establir alguns elements que 
contribueixin a la dinàmica general que les confederacions han de seguir.  
  
 
 2. El balanç del 29-S 
 
La convocatòria de vaga general es fa en un context difícil: la profunditat de 
la crisi, la profunda desinformació en relació amb la reforma, que es debat en 
ple període estival, la resignació que s’està instal·lant en sectors amplis de la 
societat, la intoxicació en relació amb la credibilitat de les organitzacions 
convocants, etc. 
 
El 29-S es van complir més de dos anys d’un procés de mobilització 
sostinguda, en el qual hem dut a terme diferents assemblees de delegats i 
delegades descentralitzades, manifestacions i concentracions, en què anàvem 
generant un discurs propi en relació amb la crisi i la seva gestió. Tanmateix, 
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anàvem detectant algunes dificultats relacionades amb la presència directa 
en els centres de treball i amb la capacitat de mobilitzar els treballadors i 
treballadores lligant les reivindicacions concretes amb les generals. 
Constatàvem un cert estancament del treball sindical en l’àmbit concret, amb 
dificultats per relacionar-lo amb el discurs general, fruit d’una baixa 
presència sindical activa en els centres de treball, una tensió organitzativa 
feble i una certa desmobilització de l’actiu sindical. 
 
La vaga general, com ja hem dit, ha explicitat un ampli rebuig dels 
treballadors i treballadores a les polítiques del Govern. Així mateix, s’ha 
pogut explicitar l’ampli malestar social existent gràcies a l’important suport 
d’entitats socials i del món cultural, professional i universitari. D’altra banda, 
un nombre significatiu d’associacions de treballadors i treballadores autònoms 
s’han sumat amb convocatòria pròpia a la vaga general. 
 
Tot i que el nucli de la convocatòria ha estat la reforma laboral, també la 
defensa d’un model social determinat i la crítica al Pla d’ajust i a les 
propostes sobre reformes de pensions han format part dels motius que l’han 
generada. 
 
El procés de preparació de la vaga general ha estat llarg i continuat: tot i que 
arrenca amb una certa feblesa, hem estat capaços de mantenir-ne la 
presència pública fins i tot durant el mes d’agost. El punt d’inflexió és el 9 de 
setembre en l’acte de Vistalegre, que vàrem reblar el 14 de setembre en 
l’assemblea de la Farga. Es va evidenciar davant la societat la capacitat de 
convocatòria sindical i la ineluctabilitat de la convocatòria, i el sindicat va ser 
conscient de la seva capacitat per donar-hi un impuls decidit. 
 
El marc d’unitat sindical de CCOO i UGT ha estat clau en la convocatòria, en 
el procés i en l’èxit. En línies generals la unitat s’ha desenvolupat en els 
diversos àmbits, tot i que amb diferent intensitat segons el cas. L’ampliació 
del marc sindical a USOC i CSC ha estat una aposta decidida nostra, entenent 
que el millor és ampliar les convocatòries generals al màxim d’organitzacions 
per donar més potència al treball i als arguments, tot i que la gestió 
d’aquesta unitat ha generat alguns problemes. El que no va ser possible va ser 
ampliar la convocatòria als sindicats sectorials o corporatius, excepte el 
Sindicat de Periodistes, ja que uns preferien fer la seva pròpia convocatòria i 
altres se’n van desmarcar clarament i, fins i tot, van fer campanya contrària a 
la vaga general, com és el cas de CSIF, CEMS o SATSE, entre d’altres. 
 
Les dades de seguiment de la vaga general del 29-S expliciten que va ser 
important, han permès demostrar que les polítiques del Govern han generat 
un conflicte social real i, al mateix temps, han posat de manifest la capacitat 
de convocatòria sindical. La vaga ha tingut més incidència en els sectors 
industrials (metal·lúrgics, químics, alimentaris…), de la construcció, 
l’hoteleria i els serveis de neteja viària. Ha tingut menys incidència, tot i que 
les dades no són menyspreables, ja que possiblement el seguiment va ser 
superior a convocatòries anteriors, en el sector de les administracions 
públiques, especialment la local, tot i que en general en el sector serveis 
(financers, comerç…) va tenir menys incidència.  
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Ara es tracta d’analitzar-ne el seguiment de manera més acurada i a petita 
escala en cada organització. Cal relacionar-lo amb les nostres pràctiques 
sindicals, amb la nostra implantació i amb la nostra organització per saber 
què hem de millorar. Algunes qüestions que podem relacionar amb el 
seguiment poden ser, entre d’altres, les següents: la presència organitzada en 
els centres de treball que han fet vaga o que no n’han fet, el nivell de 
participació dels afiliats i afiliades i els delegats i delegades, com ho hem 
treballat a les PIME, quina incidència ha tingut en els diferents sectors 
professionals, etc. Ara hauríem d’aprofitar tots aquests elements per analitzar 
com es troba l’organització tenint en compte com han estat la preparació i la 
participació en el 29-S, saber quins són els punts febles i corregir-los, i 
potenciar els punts forts. 
 
Hem realitzat també un treball important amb entitats i col·lectius, cosa que 
ha permès eixamplar el suport i la base social de la convocatòria amb entitats 
socials, del món de la cultura, del món universitari, etc. 
 
També hem estat capaços de fer un bon treball de comunicació interna i 
externa que ha permès trencar l’aïllament informatiu en què ens trobàvem i 
combatre la campanya d’intoxicació que s’anava fent.  
  
La vaga general va tenir molt pocs incidents remarcables, tot i que es van 
organitzar un important nombre de piquets. En efecte, en línies generals no hi 
va haver problemes, excepte en un parell de casos no imputables a l’acció 
dels piquets. Aquests incidents aïllats varen ser els de Barcelona, 
protagonitzats per grups aliens a la convocatòria, que varen fer parasitisme 
de la mobilització per dur a terme accions directes, fins i tot intentant 
enfrontar-se amb la manifestació. A alguns sectors de la premsa més 
conservadora van utilitzar aquest fet per desacreditar la vaga general. 
 
Bona part de la disminució de la conflictivitat està relacionada amb 
l’existència d’uns serveis mínims pactats l’any 2006, en fred, sense 
convocatòria viva, cosa que ha permès gestionar la convocatòria de manera 
menys conflictiva i poder anunciar amb més temps el que passaria el dia 29 
pel que fa als mínims. Es va evidenciar, així, que aquell dia no funcionarien 
determinats serveis i activitats amb l’objectiu de normalitzar la mateixa vaga. 
 
Les manifestacions han estat un èxit de participació i importants. La nota 
destacable és que majoritàriament estaven formades per vaguistes i, per tant, 
ens ha faltat sumar-hi altres col·lectius també afectats, com ara jubilats i 
aturats, que hem de tenir presents per a convocatòries posteriors.  
 
En el procés de la vaga general, la majoria dels mitjans han amagat els motius 
de la convocatòria i s’han dedicat bàsicament a qüestionar la vaga en si, a 
partir del debat sobre el dret a treballar en oposició al de fer vaga i 
reclamant, des d’alguns sectors, la necessitat de fer una llei de vaga. En tot 
cas, hem de deixar clar que el problema no rau en el fet que la vaga no 
estigui regulada, que sí que ho està, sinó que el problema rau en la definició 
dels serveis essencials i com se n’organitza el funcionament en cas de vaga. És 
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per això que fa temps que vàrem definir la necessitat de determinar en fred 
els serveis essencials i regular els mínims que calia establir en cas de vaga, 
general o sectorial, que han de tenir tractaments diferents. Així ho vàrem fer 
el 2006, amb el concurs també de la patronal i del Govern, i ara creiem que 
s’ha vist que precisament això ha permès que hi hagués poca conflictivitat 
real en la vaga. Sens dubte, a partir de l’anàlisi sobre com ha anat tot haurem 
de revisar els serveis mínims i acabar d’introduir aquelles qüestions que hagin 
pogut ser problemàtiques, derivades de noves competències abans no 
existents o d’altres imponderables no previstos en el seu moment.  
 
Hem de ser conscients també que la campanya mediàtica continua després del 
29-S: primer, negant l’èxit de participació en la vaga i, després, mantenint i 
reforçant la pressió sobre el Govern perquè no rectifiqui les seves polítiques. 
En un cas, perquè hi ha coincidència amb la política del Govern en relació 
amb les polítiques d’ajust i d’acomodació del dèficit públic al Pla d’estabilitat 
i perquè consideren que la reforma i les mesures que pren el Govern s’han de 
fer irreversibles. En d’altres, perquè malgrat que no coincideixin amb el 
Govern se senten còmodes amb aquestes polítiques i creuen, a més, que això 
provocarà més desgast del Govern i el possible canvi de cicle polític. De 
passada, això els permet combatre el moviment sindical, tant per raons 
polítiques com ideològiques. Hem assistit a una forta campanya contra els 
sindicats, en un intent de torpedinar la línia de flotació de l’organització 
col·lectiva en defensa d’interessos. La campanya mediàtica d’alguns mitjans 
ha arribat a extrems propis d’ideologies ultradretanes: no només han arribat a 
qüestionar la funció social dels sindicats sinó també la vida privada dels seus 
dirigents.  
 
En qualsevol cas, i a part del que s’ha esmentat abans, s’ha constatat el feble 
pluralisme dels mitjans de comunicació i les dificultats que tenim per fer 
sentir el nostre discurs de manera directa i sense intermediaris. Per això, és 
important fer servir tant els mitjans propis com els nous, com ara les xarxes 
socials. Els hem emprat per arribar al màxim de gent, conscients, però, que la 
principal eina informativa de què disposem és el contacte directe amb els 
treballadors i treballadores en la proximitat. És un treball que hauríem d’anar 
millorant, tant en els mitjans propis, que hauríem d’anar racionalitzant i fent 
més eficients (des del punt de vista del missatge, del vincle i del cost), com 
en els nous mitjans en la xarxa, la presència dels quals hauríem de planificar i 
coordinar per donar-hi la màxima potencialitat. En tot cas, hem de ser 
conscients que en l’actual marc dels mitjans és necessari que, al costat de les 
aparicions públiques es garanteixi que el nostre missatge hi arribi de manera 
directa, no mitjançada. D’això, se’n diu contacte directe. 
 
Algunes de les crítiques que de forma interessada han fet alguns mitjans —que 
han volgut intoxicar amb la intenció d’afeblir el moviment sindical, conscients 
que som el dic de contenció per evitar que puguin avançar les polítiques 
neoliberals que defensen—, les hem de llegir atentament per esbrinar sobre 
quin substrat es realitzen i com poden haver-se instal·lat en part de 
l’imaginari col·lectiu de sectors de treballadors i treballadores. Per 
desmuntar aquestes crítiques interessades (institucionalització, dependència 
de subvencions, alliberats allunyats dels centres de treball, vividors, manca 
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d’alternatives…), hem d’avançar en una pràctica clara de transparència i 
ètica en l’ús dels recursos sindicals, econòmics, materials i humans.  
 
Es constata també que, a l’hora d’analitzar la vaga del 29-S, cal fer esment 
específic de la presència important de joves i dones en els piquets i en els 
serveis d’ordre de les manifestacions. Aquesta és una dada que cal retenir i 
en la qual hem de treballar. Ara bé, tampoc hem d’oblidar que, igual que s’ha 
vist presència de jovent en l’organització de la vaga general, també hi ha 
hagut col·lectius importants de joves que han anat a treballar de forma 
conscient i explicitant llunyania amb la convocatòria i els convocants.  
 
 
3. Gestionar el 29-S per assolir els objectius  
 
La vaga general del 29-S ha servit per tensar l’organització. Hem de 
reconèixer que ha estat una oportunitat per introduir un revulsiu en 
l’organització i activar-la; ara hem d’aprofitar per fer passos endavant en la 
línia de donar més agilitat i proximitat a l’organització, tenir més presència 
en els centres, millorar el treball, articular el malestar social existent, lligant 
els problemes concrets amb les respostes generals, i reforçar la 
representativitat i la representació del sindicat. 
 
La vaga general ens ha legitimat com a organització. Ara la legitimació l’hem 
de consolidar gestionant la força acumulada, mantenint la pressió i avançant 
en la negociació. No podem decebre la gent que ens ha seguit en la vaga, en 
les manifestacions, els treballadors i treballadores que han sortit al carrer per 
rebutjar la reforma laboral i les retallades de drets.  
 
La immensa majoria dels treballadors i treballadores que han secundat la vaga 
general ho han fet contra la reforma laboral, però hi ha importants sectors 
que s’han mobilitzat també contra els anuncis de retallades en les pensions, 
contra les retallades en drets socials i l’ajust pressupostari, i a favor de 
garantir la protecció social de les persones aturades. És, per tant, necessari 
que ara passem a l’ofensiva amb una alternativa sindical, accentuant, per 
tant, que el rebuig a les polítiques que ens van dur a la vaga general i que 
s’identificaven amb el lema “AIXÍ NO” es converteix en una alternativa 
sindical viable a l’ofensiva “AIXÍ SÍ”. 
 
Hem de mantenir el marc d’unitat sindical, ampliant-lo en els termes 
establerts en el procés de la vaga general, tot i ser conscients que hem de 
gestionar la unitat marcant el perfil propi i sabent que estem en competència 
amb UGT en els processos d’eleccions sindicals, el gruix de les quals se 
celebra els mesos vinents. Hem de mantenir la relació amb el conjunt 
d’organitzacions del sindicat, amb l’actiu, amb les persones delegades i amb 
les seccions sindicals, per situar la postvaga, així com els aspectes del treball 
propi en què ens juguem el reforçament organitzatiu (afiliació i eleccions 
sindicals). 
 
De l’anàlisi de la vaga general un dels aprenentatges és que hem de reforçar 
el vincle del sindicat amb el centre de treball, rendibilitzant al màxim el 
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conjunt de recursos materials i humans de què disposem per realitzar aquesta 
activitat.  
 
A l’hora d’articular conjuntament amb UGT l’alternativa sindical, hem de 
partir de les propostes sindicals que hem anat construint al llarg de tot aquest 
període i hem de ser conscients que per assolir els elements centrals dels 
objectius plantejats en la vaga general caldran nous esforços mobilitzadors. 
Possiblement ara no estem en condicions de parlar d’una nova convocatòria 
de vaga general, ja que això pressuposaria devaluar la força que ens ha 
permès la seva realització, però sí de mantenir la pressió i la tensió amb 
noves propostes mobilitzadores que permetin materialitzar els nostres 
objectius.  
 
Els principals objectius que ens hem de marcar són: 

- fer reversible la reforma laboral 
- protegir les persones 
- impulsar l’activitat econòmica generadora d’ocupació i canviar el 

model productiu 
- reforçar els sistemes de protecció social 
- enfortir el paper de la negociació col·lectiva 

 
La concreció de les alternatives sindicals s’ha d’emmarcar també en l’àmbit 
europeu, en els debats que la CES duu a terme en relació amb la nova 
proposta de la Comissió Europea sobre governança econòmica i noves 
reformes anunciades i amb la taxa de transaccions financeres. Hem de situar 
la CES en una línia de treball a l’ofensiva, propositiva, amb alternatives 
creïbles suportades en la capacitat de mobilització europea, que articuli i 
doni coherència a les mobilitzacions que s’estan duent a terme a cada país. 
Hem de forçar un canvi en els terminis del Pla d’ajust europeu, no és possible 
la mateixa orientació i la mateixa intensitat de les mesures en països tan 
diferents com Alemanya o Irlanda. Cal considerar la viabilitat de configurar al 
voltant de la nova taxa de transaccions financeres el germen d’un sistema 
tributari supranacional, d’una recaptació nacional sota la gestió de la 
Comissió Europea, destinada a un pressupost de la UE (més ingressos 
permetrien ampliar i enfortir les polítiques comunes: infraestructures, 
defensa, representació exterior…). El mecanisme d’assistència financera (fons 
d’estabilització) s’hauria de consolidar com el germen d’un fons monetari 
europeu, per facilitar sortides als països amb dificultats i contribuir a 
l’estabilitat monetària.  
 
La CES ha de definir una estratègia de mobilització per incidir amb una 
alternativa en el model de governança dissenyat per l’ECOFIN i en les 
reformes que planteja, que es volen aprovar a l’abril, i a través de la 
mobilització aconseguir una línia de diàleg social que permeti condicionar les 
propostes actuals. 
 
En la línia de reagrupar les mobilitzacions que es realitzen en cada país, el 
Comitè Executiu de la CES ha fixat amb vista al proper 15 de desembre una 
jornada europea de mobilització. Per tant, aquesta ha de ser la fita: el 15 de 
desembre, manifestacions a les capitals, que ara hem de fixar com a eix per 
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tornar a situar tota la pressió sobre el Govern, expressar el malestar i el 
rebuig social a les polítiques que s’estan duent a terme i exigir els elements 
que són al centre dels nostres objectius, en el marc de l’alternativa sindical 
que properament hem de començar a difondre. Unes manifestacions que hem 
de preparar com si es tractés de la reedició de la vaga general, mantenint els 
suports de les entitats i els col·lectius que s’han sumat a la vaga general, amb 
el debat organitzat als centres de treball, amb el contacte amb els 
treballadors i treballadores, i amb la creació de l’ambient social necessari per 
evidenciar que estem mobilitzats.  
 
A Catalunya, com a l’Estat, hem de situar amb claredat dos elements com a 
base per a la construcció de les alternatives: el dèficit i la millora de la 
competitivitat. I s’han de referir necessàriament a la primera de les 
prioritats: l’ocupació. Aquestes prioritats són compartides per la immensa 
majoria de la societat, inclosos partits i Govern, però no es podran assolir 
amb els objectius que ha plantejat el Govern: dèficit públic del 6% per al 2011 
i del 3% per al 2013. Els PGE actuals són incompatibles amb els objectius. És 
imprescindible acomodar el ritme de reducció del dèficit públic per fer-lo 
compatible amb l’impuls de les mesures que són necessàries: protecció de les 
persones, creixement econòmic i transformació del model productiu. 
 
La política fiscal és precisament un dels elements centrals de la nostra 
proposta per fer possible l’assumpció dels objectius que necessita el país. Més 
enllà dels maquillatges que representen les mesures del Govern en relació 
amb el tipus marginal de l’IRPF, hi ha marges d’actuació. Possiblement no per 
a una reforma fiscal global, a causa de la composició del Congrés, però sí que 
es poden recuperar impostos desapareguts o buidats de contingut i sí que es 
pot lluitar contra el frau (especialment d’empreses i professionals en IRPF, 
societats i IVA).  
 
Hi ha mesures que permetrien millorar tota la xarxa de protecció social. La 
instal·lació en l’atur d’un gran nombre de persones fa que vagin sortint del 
sistema de protecció contributiu al llarg del proper any i l’ajut extraordinari 
dels 426 € s’esgota el proper febrer. És per això que cal enfortir les xarxes de 
protecció social reivindicant les rendes garantides de ciutadania. 
 
Amb una altra política fiscal es podrien fer inversions selectives, donant 
prioritat a l’R+D+I; caldria una política d’habitatge que pivotés al voltant de 
les subvencions al lloguer, l’extensió de l’educació de 0-3 anys i l’impuls a la 
política d’atenció a la dependència; així mateix, caldria prioritzar els serveis 
a les persones, evitar la congelació de pensions i recuperar l’acord dels 
empleats públics de setembre del 2009. 
 
És, sens dubte, una manera diferent d’abordar el dèficit públic, no per la via 
exclusiva de la despesa sinó augmentant ingressos i buscant un termini 
temporal més llarg per a la seva reducció al 3%, en funció de les necessitats 
reals del país.  
 
Pel que fa a la necessitat de millorar la competitivitat de l’economia, a més 
de la política fiscal i les intervencions públiques en R+D+I, educació i formació 
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i infraestructures, hem de donar un impuls a l’Acord interconfederal subscrit 
el febrer passat amb la CEOE. L’acord es va posar al servei de la 
competitivitat, fent un esforç en moderació salarial i moderació del 
creixement dels beneficis empresarials. Avui, en termes generals, la sensació 
és que la negociació col·lectiva no acaba de funcionar i, per tant, cal donar-hi 
un nou impuls, reforçant la relació amb les organitzacions empresarials 
sectorials i situant com a referència els acords interconfederals signats. 
 
Amb el Pla d’ajust, el Govern central i la Generalitat van incomplir els acords 
signats en la Mesa de la funció pública. Cal recuperar els acords signats, en 
especial el de setembre del 2009, tant per evitar el retrocés en les condicions 
de treball com per donar un impuls a l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
I cal donar un impuls a la reforma de la negociació col·lectiva. Hi ha el 
compromís signat en l’Acord interconfederal, però a més la mateixa llei 
estableix que s’ha de legislar en sis mesos (que vencen al març). És possible 
que la CEOE esperi que passi el temps i que es dilueixi la força de la vaga 
general, per deixar al Govern que prengui la iniciativa igual que va passar amb 
la reforma laboral. És per això que, a banda de dirigir-nos a la patronal, ho 
hem de fer també al Govern i al Parlament, per evitar que es legisli en contra 
dels nostres interessos. Aquests dies ja hem vist com la CEOE planteja en la 
pràctica acabar amb la negociació col·lectiva qüestionant la ultraactivitat i 
facilitant al màxim la desvinculació per situar en el conveni d’empresa la 
solució a la flexibilitat que plantegen. Davant aquest discurs hem d’articular 
de forma unitària una proposta i pressionar el Govern també. En aquest 
sentit, i des de Catalunya, a més de treballar en la construcció de la proposta 
confederal, hem d’explorar amb Foment quines vies d’entesa són possibles en 
la línia de les negociacions i els acords que hem anat treballant anteriorment, 
de manera que això permeti també incidir en la mateixa dinàmica general.  
 
L’evolució de l’ocupació aquests mesos d’agost i setembre evidencia que la 
reforma laboral ni crea ocupació ni redueix la temporalitat, sinó al contrari. 
Per això hem de continuar insistint en la reversibilitat de la reforma, per 
coherència amb el que hem dit però també per l’evidència dels efectes que 
produeix. Per aquest motiu, el 19 d’octubre passat en el Consejo Confederal 
vàrem aprovar la proposta, que s’ha treballat conjuntament amb UGT, de 
realitzar una iniciativa legislativa popular (ILP) per modificar amb una altra 
llei el nucli dur de la reforma, la contractació i l’acomiadament. Una ILP que 
obligui el Govern i els grups parlamentaris a debatre les nostres propostes i 
alternatives en relació amb el mercat de treball. Aquesta ILP no és una mera 
recollida de signatures sinó que l’hem d’entendre com una mobilització del 
sindicat que ens porti de nou a ser presents a les empreses i als centres de 
treball i en la societat, que permeti establir de nou complicitats i vinculacions 
amb els treballadors i treballadores, i que sigui un element de pressió 
sostinguda sobre el Govern i els grups parlamentaris.  
 
Sens dubte la gestió de la vaga general per assolir els seus objectius no serà a 
curt termini. El canvi de Govern els propers dies haurà de deixar entreveure 
la voluntat del Govern en relació amb la situació, però no ens enganyem: no 
s’albiren canvis substancials més enllà dels formals.  
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Haurem d’exigir la reversibilitat de la reforma i, en paral·lel, anar treballant 
en diversos escenaris, inclosa la negociació col·lectiva, per fer-la reversible i 
disminuir-ne l’impacte (en aquest sentit ja hem fet una primera jornada de 
treball per orientar la negociació col·lectiva del 2011, que permeti limitar-ne 
al màxim els aspectes negatius). La mateixa llei preveu diferents 
desenvolupaments reglamentaris. En concret, les qüestions pendents 
derivades de la Llei 35/2010 són:  
 
▫ Reglament dels ERO, extintius, de suspensió i de reducció de jornada 
(disposició final 3a de la Llei 35/2010) 

▫ Fons de capitalització (disposició addicional 10a de la Llei 35/2010) 
▫ Reglament d’agències privades d’ocupació i establiment de paràmetres 
d’avaluació de les agències privades d’ocupació (disposició final 3a de la Llei 
35/2010) 

▫ Coordinació de polítiques actives d’ocupació i prestacions d’atur (disposició 
addicional 6a de la Llei 35/2010) 

▫ Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (disposició 
addicional 5a de la Llei 35/2010) 

▫ ETT i administracions públiques (nova disposició addicional 4a de la Llei de 
les ETT) 

▫ Mútues, facultat per reduir les quotes de les empreses i participació en els 
processos sanitaris de la IT comuna (disposició addicional 19a de la Llei 
35/2010) 

▫ Facultat dels metges de l’INSS per donar altes mèdiques (disposició 
addicional 19a de la Llei 35/2010) 

▫ Modificació de la Llei de procediment laboral, per competència 
jurisdiccional d’ERO (disposició addicional 15a de la Llei 35/2010) 

▫ Pla de recol·locació en el sector de la construcció (disposició addicional 7a 
de la Llei 35/2010) 

▫ Millora dels serveis públics d’ocupació (disposició addicional 17a de la Llei 
35/2010) 

▫ Millora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (disposició addicional 
16a de la Llei 35/2010) 

▫ Millora de les polítiques actives per a persones amb discapacitat (disposició 
addicional 24a de la Llei 35/2010) 

▫ Desplegament reglamentari de la nova previsió sobre atur a temps parcial 
(nou article 210 de la Llei general de la Seguretat Social) 

▫ Regulació legal de la negociació col·lectiva (disposició addicional 21a de la 
Llei 35/2010) 

▫ Avaluació del contracte de foment de l’ocupació (nova previsió en la 
disposició addicional 1a, apartat 6, de la Llei 12/2001) 

▫ Avaluació de bonificacions de quotes empresarials (disposició addicional 9a 
de la Llei 35/2010) 

 
Haurem de convertir el preceptiu tràmit de consulta d’aquests reglaments i 
desenvolupaments normatius en exigència de negociació efectiva, amb 
l’objectiu de reconduir importants elements de contingut de la reforma, sent 
conscients, però, dels límits d’actuació en relació amb els temes centrals com 
l’acomiadament, que són els que pretenem canviar amb la ILP. 
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Un altre dels reptes que tenim sobre la taula és la reforma de la Seguretat 
Social. Partim del rebuig a l’allargament obligatori de l’edat de jubilació però 
no neguem la necessitat de continuar en la línia de reformes de la Seguretat 
Social que es varen iniciar fa uns quants anys. Tenim propostes que han 
d’encaixar en l’actualització del Pacte de Toledo, que sembla que es vol 
reactivar perquè doni els seus resultats en un període de temps no gaire llarg. 
Mentre el president del Govern i el secretari d’Estat de la Seguretat Social 
donen senyals de reforçar la idea del pacte i el diàleg social per fer les 
reformes, la ministra d’Economia es despenja amb posicions que fan difícil la 
perspectiva del pacte. Nosaltres hem de treballar en la línia de donar 
continuïtat als acords de les reformes de la Seguretat Social. Volem un nou 
acord de pensions en el marc del Pacte de Toledo, que es basi en el triple 
objectiu de poder pagar més pensions, fer-ho durant més temps i assegurar 
millors pensions en el futur. Per aconseguir-ho no es pot actuar com fa el 
Govern només sobre la despesa; cal actuar sobre compromisos de millora 
d’ingressos. 
 
Aquestes són, a grans trets, les línies de treball que ha d’incorporar 
l’alternativa sindical que canalitzi l’impuls del 29-S. 
 
Així doncs, hem de mantenir la pressió per gestionar el conflicte existent: 
 

o garantir la informació en relació amb les causes de la vaga i les 
possibles negociacions 

o mantenir la participació (garantir la implicació dels afiliats i 
afiliades, dels treballadors i treballadores en general i de les 
entitats) 

o mantenir la pressió 
 
És en aquest sentit que les dues iniciatives generals que han d’emmarcar 
l’acció mobilitzadora són: 
 

- Les manifestacions del proper 15 de desembre, que han d’anar 
acompanyades d’un procés intens de convocatòria als centres de treball i 
empreses, a delegats i delegades i a treballadors i treballadores, perquè 
es pugui visualitzar que el rebuig social expressat el 29-S continua viu i 
es pugui continuar pressionant el Govern a fi que canviï les seves 
polítiques. 
 

- La realització d’una ILP que plantegi la reversibilitat del nucli dur de les 
propostes situades en la reforma laboral, acomiadament i contractació. 
Perquè una llei es canvia amb una altra llei, hem de mobilitzar el 
sindicat i mobilitzar els treballadors i treballadores, vinculant-los amb la 
seva signatura a obligar el Govern i el Congrés a fer reversible la reforma 
laboral. Una ILP que va més enllà de la recollida de signatures, que ha de 
ser una gran mobilització, que ha de mantenir tensada l’organització i 
que, com si fos la preparació d’una vaga general, ens doni la força 
suficient per assolir els objectius plantejats. 
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4. Reforçar el sindicat 
 
En l’escenari que hem vist, cal avançar en el camí de reforçar l’organització i 
des d’aquest punt de vista hi ha un seguit de reptes interns que hem 
d’abordar en el proper període, tant pel que fa a la cohesió interna, la 
intensificació del treball d’eleccions sindicals, les campanyes d’afiliació i la 
comunicació interna i externa, que serà important que anem treballant en el 
dia a dia.  
 
4.1. Pel que fa a l’afiliació, a hores d’ara ja disposem de l’estudi de la seva 
evolució en el primer semestre de l’any, i val la pena que prestem atenció a 
les conclusions:  
 
-  El segon trimestre del 2010 es trenca la tendència consolidada i hi ha una 

pèrdua real d’afiliació. Potser encara no podem treure’n conclusions, però, 
si recordem altres etapes de destrucció d’ocupació així com l’evolució per 
organitzacions, hem de ser conscients que el que passi el 2010 i el 2011 
serà determinant per al balanç afiliatiu de la crisi actual.  

 
-  És el context econòmic de destrucció d’ocupació el que explica en part 

aquesta situació. Però en l’anàlisi detallada territorial/sectorial no trobem 
una correlació automàtica entre l’evolució de l’afiliació i l’ocupació. En 
alguns casos l’activitat afiliativa de les organitzacions és un factor 
determinant de creixement/pèrdua. Cal destacar que l’empitjorament dels 
resultats respon a una forta davallada de les altes, més que no pas a un 
increment de les baixes.  

 
-  El percentatge de delegades i delegats afiliats continua estancat. Hi ha un 

fort decrement d’altes. I es mantenen les empreses en què es produeix 
cobrament per nòmina sense que es donin les mínimes condicions de 
fiabilitat i qualitat. Tot això mostra importants mancances en el treball de 
millora de l’afiliació a través de la xarxa sindical. Caldrà contrastar aquesta 
conclusió general fent l’anàlisi detallada per organitzacions i empreses.  

 
-  Aquest primer semestre apunta alguns canvis de tendència positius que, en 

cas que es consolidessin, suposarien un enfortiment qualitatiu del nostre 
creixement: millora de la fidelització i més pes específic progressiu del 
pagament bancari en relació amb el pagament per nòmina. Per contra, la 
consolidació de la tendència de creixement en la quota especial i la 
davallada en la quota general és un factor de fragilitat d’aquest 
creixement.  

  
-  Continua l’increment del percentatge d’afiliats i afiliades en situació 

d’atur, mentre que davalla el nombre dels que paguen la quota general. 
Davant d’aquest escenari el ple desenvolupament de la proposta d’actuació 
en relació amb l’afiliació en situació d’atur esdevé un element de màxima 
prioritat en l’estratègia de fidelització de l’afiliació.  
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-  Cal mantenir i millorar l’activitat de recuperació d’impagaments, ja que es 
mostra com un factor clau de l’evolució, especialment si es consolida la 
tendència a la davallada del nombre de quotes impagades.  

 
-  És significatiu que no s’hagi produït un sol cas de pas de cobrament de 

nòmina al bancari en empreses amb menys de 20 persones afiliades malgrat 
la consciència dels efectes negatius que té per a l’afiliació. És necessari 
establir plans d’actuació amb objectius i resultats concrets. 

 
La vaga general ens mostra que hi ha marge per organitzar més treballadors i 
treballadores, que molts s’han acostat al sindicat per primera vegada i que 
han vist en el sindicat un instrument útil per defensar els seus interessos. Ara 
hem de convertir això en força organitzada, en capacitat d’independència i 
autonomia sindical, en afiliació en definitiva. És per això que en l’àmbit 
confederal hem aprovat la realització d’una campanya que posi en valor 
l’afiliació. Una campanya que necessàriament s’ha de dur a terme amb la 
presència als centres de treball que hem de desenvolupar els propers dies. 
 
4.2. Eleccions sindicals 
 
Hem iniciat el període àlgid de les eleccions sindicals, en què hem de renovar 
molts delegats i delegades i molts comitès d’empresa, i en què en el balanç 
global nosaltres en renovem més que UGT. Tot i que hi ha molts delegats i 
delegades per renovar, quan els distribuïm per sindicats comarcals i 
intercomarcals, veiem que amb una tasca ben planificada i amb els recursos 
que tenim podem assolir aquesta renovació i treballar a les empreses sense 
representació. 
 
Cal, per tant, un esforç important de totes les organitzacions per garantir la 
consolidació i l’ampliació del nostre diferencial i acabar com a primera força 
a final del 2011. 
 
Guanyar les eleccions sindicals al desembre del 2011 és important i, a més, 
fer-ho amb més diferència. És important perquè això referma la nostra 
capacitat per mantenir el lideratge en el moviment sindical, garanteix la 
nostra aposta per l’autonomia i la independència sindical i ens reforça en la 
interlocució a les empreses, davant dels governs i en la presència en la 
societat. Ens hi juguem molt. Hem de convertir la tensió organitzativa 
desplegada en la vaga en capacitat per fer candidatures i per reforçar les 
nostres posicions. 
 
Ara no és el moment de parlar de model, sinó que és moment de fer el treball 
més acurat en la línia dels acords que tenim per assolir els objectius i de 
posar l’organització al servei de l’objectiu. No és un problema de 
competències, és un problema de planificació, d’organització i d’execució.  
 
És per això que des de la Secretaria d’Organització es reforçarà tot el treball 
amb les diferents organitzacions per planificar i rendibilitzar al màxim els 
recursos disponibles en el conjunt de l’organització. 
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4.3. La comunicació 
 
De la vaga general també es fa evident la importància del treball de 
comunicació que hem realitzat. Hem aconseguit trencar la lògica de la 
resignació que se’ns volia imposar. Però hem constatat que la potència dels 
mitjans de comunicació és molt forta i que els interessos que representen no 
són coincidents amb els nostres la majoria de vegades. Per aquest motiu hem 
d’aconseguir que la comunicació directa que nosaltres fem gaudeixi del 
màxim nivell de qualitat i de la potència comunicativa necessària perquè 
esdevingui la referència del discurs que volem fer arribar. 
 
Això, sens dubte, ens ha de dur a reflexionar sobre com utilitzem els diferents 
canals comunicatius de què disposem, quin nivell de dispersió tenen, amb 
quin nivell d’eficiència actuen, amb quins costos els produïm, etc., per 
dissenyar una política comunicativa confederal que posi ordre i articuli tot el 
que tenim perquè actuï en la mateixa direcció i de la manera més eficient, 
evitant perdre recursos i capacitat comunicativa simplement per les inèrcies 
existents.  
 
L’entrada en la xarxa social ha estat important, i sens dubte l’hem de 
consolidar els propers temps. Per això hem de continuar organitzant i 
planificant la presència, els canals, el discurs, les tècniques, els 
identificadors, etc., analitzant el que hem fet i introduint les millores que 
col·lectivament considerem. 
 
Tot i la dificultat per aparèixer en els mitjans de comunicació, hem assolit un 
grau de presència elevat utilitzant diferents formes per esdevenir una 
referència i construir notícia. Tot i que moltes vegades els mitjans han 
intentat ignorar els motius de la convocatòria, hem estat capaços d’introduir-
hi el nostre missatge de manera important.  
 
En qualsevol cas hem d’entendre que en cap cas ni la xarxa ni els mitjans 
convencionals poden substituir el que és la relació directa amb els companys i 
companyes en els centres de treball, que és un element insubstituïble i el de 
potència comunicativa més gran.  
 
 
4.4. El Pla estratègic de desenvolupament sindical (PEDS) 
 
A començaments d’any, i com a resultat tant de les reflexions sobre 
adequacions organitzatives com dels debats pressupostaris, ens vàrem 
plantejar elaborar un PEDS que ens permetés fer algunes adequacions 
organitzatives i redefinir alguns dels fluxos de despesa amb l’objectiu de fer 
més eficient la utilització dels recursos materials i humans en relació amb les 
finalitats del sindicat. Sens dubte la dinàmica de treball en què hem estat 
immersos aquests temps i les necessitats derivades del treball sindical per 
donar resposta als efectes negatius de la crisi han fet que bona part del 
treball iniciat s’hagi alentit. Ara hauríem de reprendre el treball amb el 
conjunt de les organitzacions i anar situant aquells elements de canvi que 
tinguin una implementació no contradictòria amb les necessitats 
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organitzatives del procés de mobilització i d’eleccions sindicals en què ens 
trobem i en què ens hem de bolcar.  
 
En qualsevol cas hem de ser conscients que en l’entorn en què desenvolupem 
el nostre treball s’estan produint canvis, en el sentit que ja analitzàvem fa un 
any, i que estan relacionats tant amb el desenvolupament de la reforma 
laboral (s’ha de negociar el nou acord de formació continuada) com amb les 
polítiques d’ajust pressupostari (hi ha una retallada de transferències 
externes en partides de subvencions i altres de les administracions).  
 
Sens dubte en els treballs relacionats amb el desenvolupament organitzatiu 
haurem d’aprofitar l’avinentesa per aplicar les conclusions que trèiem de 
l’anàlisi a petita escala de la vaga general, tant pel que fa a la presència 
organitzada en els centres de treball, l’atenció sindical als treballadors i 
treballadores i als delegats i delegades, com pel que fa a aquelles qüestions 
que eren darrere d’algunes de les crítiques interessades que es feien a les 
organitzacions sindicals i a les persones alliberades, amb l’objectiu d’avançar 
en una pràctica clara de transparència i ètica en l’ús dels recursos sindicals, 
econòmics, materials i humans.  
 
 
5. Síntesi  
 
La vaga general ha estat un èxit de convocatòria, organització, participació i 
visualització. El sindicat ha legitimat la seva posició en la gestió d’un 
conflicte social realment existent. Ara, però, hem de guanyar la vaga general 
i ens hem de legitimar en la gestió de la força acumulada per assolir els 
objectius centrals de la convocatòria. 
 
Hem d’analitzar el que hem fet per introduir els canvis necessaris en 
l’organització per millorar l’acció del sindicat i poder encarar el futur amb 
una organització mobilitzada i propera als treballadors i treballadores en els 
centres de treball. I hem de reforçar l’organització amb més afiliació i 
revalidant-nos com a primera força sindical. 
 
Hem de mantenir la pressió davant del Govern, amb una proposta alternativa 
a l’ofensiva que mostri que es poden fer les coses d’una altra manera. Hem 
d’articular la mobilització que permeti canalitzar el malestar existent i el 
rebuig laboral i social en les manifestacions del proper 15 de desembre i en la 
ILP per fer reversible la reforma laboral amb una altra llei, que ha de ser fruit 
d’una mobilització generalitzada del sindicat a l’empresa i de la immensa 
majoria dels treballadors i treballadores, que amb la seva signatura s’han de 
vincular a la iniciativa i forçar el Govern a canviar. 
 
I tot això ho hem de fer al mateix temps que situem la nostra posició en els 
diferents espais de negociació que permetin utilitzar la força del 29-S per 
condicionar l’aplicació de la reforma en els aspectes reglamentaris i establir 
posicions diferents de les plantejades per les patronals i el Govern en la 
reforma de la negociació col·lectiva i del sistema de pensions. 
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