
 
 

 

L’ACCIÓ SINDICAL PER A LA CONVIVÈNCIA I 

COHESIÓ SOCIAL 

 
 

A) LA INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ: LA POLÈMICA 

SOBRE L’EMPADRONAMENT 

 

Des fa més d’un any, el sindicat ha anat prioritzant l’acció sindical en la consolidació de 

la convivència i la cohesió social. 

 

 S’ha elaborat un document de discussió intern i s’han fet materials de 

sensibilització. 

 S’ha dut a terme una ofensiva a l’ extern del sindicat, que s’ha concretat en un 

manifest conjunt amb CONFAVC i SOS Racisme. També es va establir  un 

Protocol de col·laboració entre les tres organitzacions per promoure actuacions 

conjuntes de manera coordinada, que s’ha traduït en la presentació del manifest 

en diferents localitats, la publicació del còmic La immigració i la punyetera 

crisi, que també va comptar una intervenció activa del sindicat a Vic, Salt i altres 

localitats. 

 

Actualment, la situació ha entrat en un procés de major complicació i ha pres un caire 

més preocupant a causa de:  

 

- L’agreujament de la crisi i de l’atur. 

- La retallada en recursos socials 

- La perspectiva de 3 cicles electorals a Catalunya. 

 

La combinació d’aquests 3 factors coincideix amb la decisió d’algunes forces polítiques 

d’instrumentalitzar el fet migratori per guanyar vots -no només la Plataforma per 

Catalunya, que sabem que el seu únic discurs és antiimmigració, sinó també el Partit 

Popular i un sector de CiU, especialment el relacionat amb Unió Democràtica. Això 

s’ha vist a Vic, a Salt, al Vendrell i en les mocions presentades pel PP en diferents 

ajuntaments de Catalunya i al Parlament de Catalunya. Destaquem que el PP només ha 

presentat mocions perquè “els ajuntaments passin les dades de les persones 

administrativament irregulars a la policia” a Catalunya. En canvi, no les han  

presentat en cap ajuntament fora de Catalunya, on el PP governa molts municipi i 

comunitats autònomes. Això és una demostració clara que el PP instrumentalitza el fet 

migratori i ara toca a Catalunya per la proximitat de les properes eleccions 

autonòmiques. 

 

D’altra banda, el govern central i el govern autonòmic continuen en la pràctica amb la 

política de retallar recursos socials i de destinar poca inversió pública a la creació 



d'ocupació. Aquesta política de reducció de recursos afavoreix la percepció de 

competència entre un nombre cada cop més gran de persones necessitades a causa de la 

crisi econòmica i l’increment de l’atur en l’accés als llocs de treball, però també a unes 

ajudes socials cada cop més escasses. Aquesta percepció és un terreny abonat per als 

rumors i les mentides del tipus “les persones immigrades ens treuen el treball, ens 

treuen les ajudes o col·lapsen els serveis”. 

 

Tot i que actualment el govern central, concretament el ministre Corbacho, ha frenat el 

seu discurs inicial en relació amb la immigració i ara n’utilitza un de més seré i més 

realista, malauradament l’anterior discurs ha deixat les seves empremtes en l’opinió 

pública. Cal recordar aquí  les declaracions del ministre Corbacho que 

relacionaven la immigració amb crisi i l’atur, els seus discursos alarmistes sobre el 

reagrupament familiar, el decret del retorn voluntari o l’aprovació de la Directiva 

Europea de la Vergonya, que va augmentar la detenció de les persones 

administrativament irregulars en els centres d’internaments de 40 a 60 dies. 

Tanmateix, és evident que l’extrema dreta, però també el PP, i altres sectors de la 

dreta en general, tenen la capacitat de superar l’enduriment de la política 

d’immigració del govern del PSOE amb arguments clarament demagògics, que es 

basen en la por, quan no, l’odi a l’estranger.   

 

 

L’empadronament un factor de cohesió 
 

La polèmica creada al voltant de l’empadronament no es limita a la legalitat jurídica, 

sinó que és també una polèmica social sobre el nostre model de societat. 

 

Jurídicament, la funció del padró és estadística: serveix per planificar la sanitat i 

l’educació, que cal recordar, són drets recollits a la Constitució espanyola. És a dir, el 

padró permet la planificació dels recursos necessaris per  garantir aquests drets 

constitucionals a tota la ciutadania, immigrada o no. A més, van ser els mateixos 

municipis els que als anys 90 van demanar poder empadronar totes les persones que 

viuen habitualment en el municipi al marge de les seves situacions administratives.  

 

El dictamen del Consell de l’Advocacia de l’Estat sobre la Llei del règim local, les 

recomanacions fetes per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de 

Municipis de Catalunya, la fermesa de la societat civil i del mateix govern central han 

tancat la polèmica sobre l’obligatorietat del padró. 

 

La polèmica actual oberta de nou per l’alcalde de Vic i per les mocions presentades pel 

Partit Popular ja no tracta sobre l’obligatorietat de l’empadronament, sinó sobre la 

delació de les persones en situació administrativament irregulars a la policia. 

  

Aquesta nova polèmica també té una base jurídicament il·legal, ja que aquesta cessió de 

dades dels ajuntaments a la policia vulnera la Llei de protecció de dades i les normatives 

europees sobre la protecció de dades, que és un element fonamental en un estat de dret.   

 

Malauradament, la nova polèmica és més greu que la primera perquè posa en qüestió el 

paper integrador i democràtic dels ajuntaments. La delació de dades és típic dels règims 

totalitaris i no d’un estat de dret. A més, si s’apliqués pot tenir conseqüències molt greus 



sobre la convivència i la tradició democràtica, ja que pot obrir la porta a la delació entre 

els mateixos veïns.  

 

Per ara, ens hem de felicitar per la maduresa democràtica dels municipis de 

Catalunya. El mateix alcalde de Vic ha hagut de rectificar i les mocions del PP han 

fracassat: només a Llavaneres s’ha aprovat la moció, un municipi amb poca 

població immigrada, la majoria comunitaris.    

 

El paper de l’empadronament no és només jurídic, sinó que té un paper important en la 

cohesió social. El fet d’empadronar-se en un municipi afavoreix el sentiment de 

pertinença al municipi, afavoreix la integració ja que dóna dret a accedir a les sessions 

d’acollida (aprenentatge del català, coneixement de la realitat jurídica i laboral i de 

l’entorn social). Al marge dels drets de sanitat i educació, l’Estatut de Catalunya dóna a 

l’empadronament una importància extrema: els principis rectors de l’Estatut de 

Catalunya reconeixen drets a totes les persones que viuen a Catalunya. I quina forma de 

demostrar “que viuen a Catalunya” millor que per mitjà del padró municipal. 

 

 

B) UN IMPULS A L’ACCIÓ SINDICAL SOBRE LA CONVIVÈNCIA i LA 

COHESIÓ SOCIAL.    

 

El interès sindical en la cohesió social s’ha de generalitzar a tot el sindicat i no limitar-

se a la Secretaria d’Immigració, ja que quan parlem de convivència i cohesió social, 

estem parlant de la unitat de la classe treballadora. I quan defensem la cohesió social, 

estem lluitant contra la divisió vertical de la classe treballadora. Avui entre immigrants i 

la resta, demà entre dones i la resta, i passat demà entre uns i altres. Si s’avança en 

aquesta direcció, les divisions no tenen límits, i poden representar un cop molt dur 

contra el moviment sindical. 

 

Treballar per la convivència i la cohesió social ha de ser una prioritat en l’acció sindical 

en totes les estructures del sindicat, en els territoris, en les federacions, però també en 

els centres de treball i en els barris. 

 

 

A NIVELL SINDICAL  

 

 

1. Recuperar el contingut de l’anterior document sobre la convivència per a la 

sensibilització i el debat intern 

 

- Quan parlem d’immigració, estem parlant de persones: no de màquines que  

podem utilitzar i llençar quan ja no les necessitem. Parlem de persones amb totes 

les dimensions de l’esser humà i els drets alienables a la condició d’esser humà. 

Estem parlant de treballadors i treballadores amb tots els drets vinculats a la seva  

condició de treballadors i treballadores. 

 

- Nosaltres no acollim persones estrangeres com un fet de generositat. L’arribada 

de la immigració és fruït de la demanda del nostre model econòmic. Hem rebut 

les persones que la nostra economia ha necessitat. 

 



- Les persones immigrades no són les culpables dels dèficits del nostre model de 

benestar. 

 

- Els treballadors i treballadores immigrants també són víctimes de la crisi i de 

l’atur, no en són els culpables. Són víctimes com ho és tota la classe 

treballadora. 

 

- Cal sensibilitzar en els valors del nostre sindicat: valors de classe, 

d’internacionalisme i de solidaritat. 

 

- Reafirmar la unitat de la classe treballadora: unitat en la diversitat. 

 

 

2. La  participació com a element de cohesió 

 

2.1 Afiliació  
 

Cal iniciar una campanya per incrementar l’afiliació de treballadors i treballadores 

immigrants al sindicat. L’afiliació ha ser la prioritat de la nostra acció sindical en el 

dia a dia. La rendibilitat sindical del CITE es l’afiliació, com ho és la de 

l’assessorament laboral, la formació, l’escola de persones adultes, les relacions amb 

entitats d’immigrants, els protocols de col·laboració amb els sindicats d’on 

procedeix la immigració, les relacions amb consolats etc... Tot ha de servir per  

incrementar l’afiliació.  

 

Tenim un potencial molt important, malgrat la crisi i l’atur. Actualment, el balanç de 

l’afiliació és pràcticament estable: molta nova afiliació (unes 300 noves altes) i el 

mateix nombre de baixes. Recentment, la nostra presència a la Feria Llatina a la 

Farga de l’Hospitalet ha posat de manifest el gran interès de la gent per conèixer el 

sindicat i per l’afiliació. Tanmateix, la nostra preocupació rau en què podem fem per 

fidelitzar l’afiliació.  

 

2.2 Eleccions sindicals  
 

Malgrat l’avenç en la representació dels treballadors i treballadores immigrants en 

les eleccions als centres de treball (actualment 855 delegats i delegades estrangers), 

no hem explorat, ni hem posat prou interès en la participació dels treballadors i 

treballadores immigrants en les eleccions sindicals.  

 

L’interès des de les federacions és desigual i moltes vegades no està acompanyat 

d’una bona planificació. Tenim un gran potencial desaprofitat, que pot aportar molt 

perquè continuem sent el primer sindicat a Catalunya.  

 

En aquest sentit, creiem que 

 

- Caldria elaborar una mapa d’empreses i centres de treball en cada sector i amb 

presència de treballadors immigrants (empresa, nacionalitats dels treballadors 

etc..). 

- Organitzar visites a aquestes empreses, acompanyats amb companys i 

companyes de les mateixes nacionalitats o col·lectius, per guanyar la seva 



confiança i per superar les dificultats idiomàtiques. Des de la Secretaria 

d’Immigració i del CITE, a partir dels recursos propis i de la nostra xarxa de 

relacions amb entitats d’immigrants, tenim la capacitat de cobrir aquesta 

necessitat, sempre que es faci amb planificació i amb temps. 

- També disposem de materials en 10 idiomes diferents i ja tenim a l’impremta un 

tríptic nou en 11 idiomes sobre les eleccions sindicals. 

 

 

 

 

 

2.3 La gestió de la diversitat o no discriminació a l’empresa     
 

La no discriminació i la gestió de la diversitat en l’empresa és també un factor de 

cohesió entre treballadors i treballadores en els mateixos centres de treball. 

L’experiència positiva dels diferents acords que hem signat l’any passat i ara ja 

comencen a aplicar-se han creat una dinàmica molt positiva entre els mateixos 

treballadors i treballadores, que consolida la convivència i el pes del nostre sindicat al 

centre de treball. Convé recordar que CCOO de Catalunya és capdavantera en aquesta  

iniciativa, tant a l’Estat espanyol com a l’àmbit europeu. 

 

Tanmateix, creiem que: 

 

- Cal un major interès de part de les federacions en donar impuls per arribar a més 

acords als centres de treball. 

 

- És necessari normalitzar la gestió de la diversitat i no discriminació en l’àmbit 

de les negociacions col·lectives. 

 

- S’ha d’impulsar que la gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats siguin 

complementaris. 

 

3 La sensibilització per a la cohesió social 

 

- La formació sindical té un paper molt important en la sensibilització i la 

creació d’una opinió entre la classe treballadora sobre la convivència i la cohesió 

social, i per trencar estereotips i afirmar els valors del sindicat. És per això, que 

caldria incorporar en tota la formació bàsica sessions dedicades a la promoció 

dels valors de  la convivència i la cohesió social. 

 

- La comunicació és una eina per difondre els principis de la convivència. Els 

instruments de comunicació propis del sindicat tenen un paper central en la 

sensibilització de l’afiliació. La Lluita Obrera, la Lluita Obrera digital, les 

publicacions territorials i federatives són canals de primer ordre per transmetre 

aquest missatge. Cal destacar que el programa sindical del Canal 33 del mes 

de juny estarà dedicat a la convivència i la cohesió social.  

 

Jornada sobre convivència i cohesió social, la jornada anual al voltant del 18 de 

desembre, Dia Internacional de la Immigració, serà aquest any dedicada sobre la 



convivència i cohesió social. La data prevista com a activitat confederal és el 11 de 

desembre. 

  

 

 

 

 A NIVELL EXTERN  

 

 

El manifest i el protocol amb CONFAVC i SOS, els actes fets en diferents llocs de 

Catalunya (Figueres, Badalona, Cornella, Mataró i Roses), el Còmic sobre immigració i 

la crisi, la nostra intervenció activa en diferents llocs (Vic, Salt i Badalona..), les notes 

de premsa.. tots són fets molt positius, però insuficients. 

 

Per diferents motius, no hem pogut generalitzar un clima en favor de la convivència i la 

cohesió social. D’un part, no totes les estructures del sindicat han assumit aquesta 

prioritat, no tots els territoris han treballat el tema. D’altra banda, els nostres socis no 

tenen la capacitat d’intervenir a tot Catalunya: la CONFAVC té dificultats per arribar a 

totes les associacions de veïns i SOS Racisme té centralitzada la seva estructura a 

Barcelona. 

 

La nostra acció externa ha de combinar un enfocament global amb els aspectes locals. 

L’ofensiva contra la convivència i la cohesió social, la instrumentalització del fet 

migratori en aquest moment, tenen un caràcter global a tot Catalunya, però la 

manifestació de les conseqüència d’aquestes actuacions es dóna a nivell local. 

 

Per això, treballem per: 

 

1- Exigir a les associacions empresarials un compromís per la convivència i 

cohesió social. No es lògic continuar amb la mateixa política de demanar mà 

d’obra en cas de necessitat i no dir res en qüestions de convivència. 

2- Consolidar la coordinació amb CONFAVC i SOS Racisme, per aconseguir que 

sigui més activa i que pugui donar una  resposta àgil als possibles conflictes. 

3- Ampliar aquest nucli dur amb la incorporació del Moviment Progressista per a la 

Laïcitat, la UGT i les associacions de pares i mares. Ja s’ha fet una reunió, el 12 

de maig, amb l’adhesió de la UGT i el MPL 

4- Transformar aquest grup dur en un grup d’intervenció i d’actuació rapida. 

5- Crear una plataforma amplia per a la convivència i cohesió social. 

6- Convocar una acció a Barcelona per a la Convivència i la Cohesió Social, que, 

amb un enfocament positiu, impliqui la participació de figures de l’art, de la 

música i de l’esport. En la reunió del 12 de maig, s’ha acordat com a data 

possible el 18 de juny, a la Plaça del Rei. 

7- Impulsar la creació de plataformes en diferents territoris de Catalunya d’acord 

amb l’especificitat de cada territori. Cal tenir capacitat de diagnosticar els llocs 

de tensió per poder intervenir-hi a temps, abans de que la situació exploti. 

8- Donar suport a la convocatòria del 29 de maig a Vic, on el nostre sindicat té 

un paper important en l’impuls de la plataforma. És important garantir 

una participació massiva. 

 



És molt important en totes accions donar impuls i protagonisme a la CONFAVC, les 

associacions de veïns, les plataformes per la laïcitat i les associacions de pares i mares. 

 

D’altra banda, a nivell polític, hem de reiterar les nostres propostes per a l’impuls del 

PACTE NACIONAL PER LA IMMIGRACIÓ.  

 

Considerem que les mesures previstes en el Pacte són instruments vàlids i suficients per 

fer front a aquesta situació complexa. Entre aquestes, convé destacar: 

 

- El compromís dels partits polítics de no instrumentalitzar el fet migratori. 

- Un paper important dels mitjans de comunicació per consolidar la convivència i 

cohesió social. (Consell audiovisual de Catalunya) 

- Recursos suficients per als serveis públics per no provocar sentiments de 

competència. 

- Recursos per als barris. 

- Política activa en habitatge per evitar els guettos i donar respostes a les 

necessitats d’habitatge. 

- Formació dels cossos de seguretat en valors de convivència i en contra del 

racisme i la xenofòbia. Afavorir el concepte de seguretat de proximitat com la 

forma més eficaç contra la delinqüència i evitar les operacions teatrals que 

provoquen més tensió.  

- Un treball específic amb la joventut, a nivell de formació, per evitar el fracàs 

escolar i trobar canals de participació normalitzada dels joves.   

- La constitució d’un grup permanent del Pacte Nacional, amb funcions de 

detecció, diagnosis i intervenció. 

  

 

Barcelona, 19 de maig de 2010 

       

 


