Quan els treballadors
fan vaga, no és que
no vulguin treballar,
sinó que volen fer-ho
en millors condicions.
Francesc Layret
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EDITORIAL
Javier Pacheco /
Secretari general
de CCOO de Catalunya

50 anys
de lluita
obrera,
construint
una societat
més justa

Vivim temps incerts, convulsos,
crisis inacabables, concatenades,
polítiques, sanitàries, ambientals,
econòmiques, socials… Vivim un
temps de canvi, de transformació
del model productiu, de canvis
disruptius a les relacions amb el
treball, de canvis globals. Vivim
a l’era tecnològica, de les xarxes,
les plataformes, la informació, la
intel·ligència artificial. Vivim en
una societat que cada cop més
segrega els espais de felicitat,
els manipula, els condiciona, els
mercantilitza, els priva de les
condicions mínimes per viure.
Vivim una etapa molt difícil de
comprendre, en la qual la majoria
ens refugiem en el que és proper,
immediat, binari, en les respostes
simples, encara que els problemes
cada cop són més complexos.

5

És difícil la comprensió de
l’actualitat, que té una traducció
en les fórmules d’organització
social, que cada cop són menys
articulades. Institucions llunyanes
que miren massa vegades en
direcció contrària a la dels seus
representats. Partits que cada
cop parlen i fan política només
per als seus, aixecant molt la veu,
donant-se molts cops al pit, però
minvant els espais d’entesa amb
els diferents, en definitiva, deixant
de fer política i empitjorant els
seus valors com a servidors
públics. Entitats socials en crisi
per l’atomització social i la pèrdua
dels valors col·lectius, i la pèrdua
de la capacitat de mobilització
social.
Si aquests tres paràgrafs els llegís
un company que ara fa cinquanta
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anys hagués escrit a la primera
lluita obrera de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, es
preguntaria on és la contrapart,
qui és la contrapart, davant de qui
dirigim la reivindicació, contra
què i qui ens mobilitzem? On és
el dictador, on és l’empresari-amo,
on són la dreta i l’esquerra, qui
se sent classe treballadora? De
què serveix la llibertat si no es
tradueix en sana democràcia?
Escrivint això no reivindiquem el
plor com a estratègia sindical, no
posem el primer sindicat del país
en la tessitura de la justificació,
fugim de deixar-ho tot al context.
És precisament això el que ens
mou des de fa més de cinquanta
anys: canviar el context, lluitar
contra les injustícies, construir
una societat més justa, arrelats a
la realitat de cada moment, vivint
el que viu la gent, patint el que
pateix la gent, gaudint del que
gaudeix la gent.
Temps complexos i reptes difícils
requereixen més compromís.
Aquesta és la recepta de la nostra
organització, aquest és el tarannà
de les dones i homes de CCOO
de Catalunya.
Per això seguim apostant per un
sindicalisme que enforteix la seva
capacitat d’anàlisi i diagnosi de la
realitat, reforçant els recursos i els
valors dels nostres departaments
d’estudis i anàlisi, incorporant
l’experiència pròpia del nostre
actiu sindical i la intel·ligència del
món acadèmic que ens envolta,
mitjançant l’Aula de Treball i
Societat de la Fundació Cipriano
García.

lluita obrera / 248

6

Analitzem la transformació dels
sectors econòmics tradicionals
i estudiem els nous sectors que
irrompen disruptivament amb
la digitalització, incorporem
els compromisos amb el medi
ambient i dibuixem propostes per
garantir una transició justa en
aquesta etapa de profunds canvis.
A la pandèmia n’hem mostrat un
exemple, de tot això.
Lluitem per democratitzar
l’economia i guanyar la
participació dels treballadors i les
treballadores en els cada cop més
complexos models d’empresa,
tancant la porta a la precarietat
i garantint un treball decent i
digne per a tothom.
Sabem la importància de
construir una societat des de
les certeses que dona tenir
condicions materials de vida
suficients per viure. Davant del
que és desconegut, tenir els
recursos per no caure en risc
de pobresa és cabdal. Per això
estem contents de recuperar
els equilibris al món del treball
gràcies a la nova reforma
laboral i de garantir els recursos
de gairebé deu milions de
pensionistes amb el darrer acord
de pensions.
També estem contents d’haver
pactat l’increment més important
de l’SMI de la història, que ha
arribat als mil euros, i d’haver
aconseguit l’aplicació de la
renda garantida de ciutadania
de Catalunya i l’ingrés mínim
vital a tot l’Estat. Tot amb molt
marge de millora, però amb
un impacte molt positiu en les
classes populars per lluitar contra

la pobresa i reduir les bretxes i les
desigualtats, també entre dones i
homes. Estem molt orgullosos de
ser un sindicat feminista.
Disputem els beneficis
empresarials per millorar els
salaris de la gent i ara que la
crisi de la inflació amenaça amb
pèrdues de poder adquisitiu, és
encara més important enfortir
les taules de negociació dels
convenis col·lectius amb la força
dels treballadors i treballadores,
amb la proposta, la mobilització i
la negociació.
Però també sabem que les
condicions materials es disputen
fora de les empreses. Les
despeses en educació, salut,
protecció social, habitatge i
energia es determinen fora de
les empreses i condicionen, i
de quina manera, la vida de la
majoria de les persones. I és
l’acció del que és públic, com
s’ha demostrat en la pandèmia,
el que garanteix les necessitats
bàsiques per accedir en
igualtat d’oportunitats als drets
fonamentals abans esmentats.
Per això, i no sols, sinó
acompanyats de moltes entitats
de la societat civil, estem fent una
aposta ferma per enfortir l’estat
de benestar social, redistribuint
millor les rendes indirectes, les
del capital, amb més i millor
despesa pública en drets de
ciutadania.
I aquesta resposta múltiple,
diversa i confederal a problemes
complexos ha d’arribar a la
comprensió de cada cop més
persones, més treballadors
7

i treballadores, i millorar els
nostres canals de comunicació, les
nostres polítiques comunicatives
i els nostres terminals i xarxes de
comunicació. Som l’organització
social més gran del país —tenim a
Catalunya més de 146.000 afiliats
i afiliades, i gairebé un milió a
l’Estat espanyol—, de manera que
hem d’aprofitar aquest immens
grup de persones per arribar a
l’últim racó del món del treball i
de la societat.
I en aquesta línia aprofitem
el 50è aniversari de la lluita
obrera per donar un tomb al
seu format. Un magazín sindical
col·leccionable que té com a
objectiu enfortir els valors del
treball, del treball organitzat, els
valors de CCOO, dels seus homes
i dones, el millor dic de contenció
contra els avenços perillosos de
la ultradreta, que ja ocupa alguns
espais institucionals i que pretén
obrir-se camí entre la classe
treballadora.
Són els valors de la solidaritat
articulada, l’organització
col·lectiva de la ciutadania a tots
els àmbits, el valor del treball i les
condicions materials de vida els
que donen certeses en temps de
canvi, els que millor dibuixen un
camí per entre tots i totes anar
descobrint les respostes de les
preguntes que qualsevol redactor
de la primera lluita obrera es
faria sobre els temps complexos
que avui ens toca viure.
Acabo desitjant-vos que gaudiu
de la nova etapa de la lluita
obrera.
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LLUITADORA
“El sindicat m’ha fet créixer
com a persona, jo abans era
molt més tímida. Aquí o et
llences o et quedes enrere.
Som un sindicat que es
defineix a ell mateix des de
l’any passat com a feminista,
i aquesta definició m’ha dut
a replantejar-me què volia
fer jo amb la meva vida,
quin havia de ser el meu
futur professional, i m’ha fet
adonar que he trobat la meva
vocació a treballar
en qüestions
de gènere.”

Entrevistes
Mar Calpena Ollé
Fotografies
Mireya de Sagarra

Irina Estepa,

dependenta
i afiliada,
col·labora amb la
Secretaria de la
Dona i Igualtat de
la Federació de
Serveis
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LLUITADOR
Iván Gallego,
aturat, afiliat
i exdelegat
sindical a Nissan

algunes empreses et vetaran en veure-la.
Ser sindicalista pot convertir-se en un tabú…
Però per molt que socialment ens venguin
l’individualisme, no hi ha res al món menys
individualista que una empresa. Tot allò que
hi fas afecta algú altre. Que tu decideixis, o no,
agafar una hora extra és una decisió política.
Ser de CCOO no és gens fàcil, però és bonic.”

“Les sigles les fan les persones. Així que la
pregunta no hauria de ser què m’ha aportat el
sindicat, sinó si hi he pogut aportar jo alguna
cosa. De vegades és dur perquè els companys
et veuen com aquell que no fa les hores o
perquè no entenen que en una negociació de
vegades toca cedir. I tu tens molta formació,
però fa por de posar-la al currículum, perquè

9
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ENTREVISTA

Gemma
Nierga
“La precarietat
laboral del
periodista
es tradueix
directament en
manca de llibertat
per informar amb
veracitat”
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Gemma Nierga és una periodista
de llarga trajectòria professional.
Ha treballat en un bon nombre
de mitjans de comunicació, dels
quals destaquen la Cadena SER,
TV3 o Televisió Espanyola. Ha estat
guardonada amb el Premi Antena
de Oro i amb el Premi Ondas pel
programa “Hablar por hablar”.
Actualment presenta i dirigeix el
programa “Cafè d’idees”, que s’emet
a la 2 de TVE i a Ràdio 4.
Entrevista
Emili Rey
Fotografies
Xavier Jubierre

— “Cafè d’idees” de TVE i

Ràdio 4 ocupa un espai
que no cobria la televisió
pública catalana? Per què
creus que ha encaixat tan
bé a Catalunya?

No m’atreviria a dir que hi havia
un buit i que l’hem cobert. Sí
que hi havia moltes ganes de fer
un programa des de Televisió
Espanyola i Ràdio 4 en català,
amb una aposta molt ferma per a
la informació diària, un magazín
informatiu als matins, que vam
dissenyar com de vegades
sorgeixen les coses que després
funcionen millor: d’una manera
una mica casual. Vam començar
amb una entrevista informativa
a Ràdio 4, això va generar ganes
de convertir-la en un programa
de televisió, i “Cafè d’idees” va
néixer humilment, amb poques
pretensions, però amb l’atenció
centrada en l’actualitat. Des del
primer moment vam veure que
la cosa ens funcionava molt
lluita obrera / 248
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bé, i no sabria dir per què. És
difícil que un mateix analitzi
els motius pels quals una cosa
funciona, i es pot caure en una
vanitat estranya. Senzillament,
ens agrada seguir l’actualitat
amb una mirada molt oberta
i convidant a tothom, i tenim
la gran sort que tothom hi vol
venir, per exemple del món
polític no et sabria dir ningú
que ens hagi dit que no. Totes
les veus hi són representades: el
món polític i els agents socials,
i, entre ells, els sindicats. Soc la
primera sorpresa de l’èxit del
programa, ja que mai no se sap
què pot funcionar en televisió,
és un secret el motiu pel qual
un programa connecta amb un
tipus d’espectador, a una hora
determinada, amb un contingut
determinat. Dir que és perquè
treballem molt no seria just per
a altres companys i companyes
que també treballen molt. Això
sí, ho fem amb moltes ganes i
cuidem mil·limètricament cada
minut de programa.

Enfortint el col·lectiu podrem
combatre la informació falsa,
perquè la ciutadania sàpiga
que pot recórrer a un mitjà de
comunicació i a un periodista
que li dona informació veraç
— És diferent fer periodisme
a Barcelona o a Madrid?

Vull matisar que jo a Madrid
no n’he fet mai, de periodisme.
N’he fet per a tot Espanya, però
sempre he treballat des de
Barcelona. A Madrid hi he estat
etapes puntuals de la meva vida
fent programes de televisió que
no eren informatius, sinó més
de tipus magazín. No et sabria
dir si és diferent, penso que
el que més canvia és la gent
amb la qual treballes, els nuclis
laborals, més que no pas el fet de
treballar a Madrid o a Barcelona.
13

A Barcelona hi he treballat molt
bé i molt malament, i a Madrid,
igual. És el tipus de programa
el que ha marcat que m’agradi
més o menys el que estic
fent. Prefereixo un programa
informatiu, d’un caire més social,
més humanístic, i l’equip és
fonamental, és el que et dona la
força per treballar cada dia. Un
programa com “Cafè d’idees”
requereix reunions diàries per
decidir els temes i el to, per
fer l’editorial, per marcar el
contingut… Treballar en equip
és la gran sort d’aquesta feina
nostra.
lluita obrera / 248

— Parlem d’espais laborals, i

des de CCOO parlem molt
de sectors precaris, de
noves realitats del treball,
i, segurament, el sector
de la comunicació, i el
periodisme en concret, es
podria emmarcar entre
aquests sectors precaris.

Evidentment. És un dels sectors
més precaris, en el qual molts
treballadors i treballadores s’estan
quedant sense l’empara d’un
gran mitjà que els protegeixi
laboralment. Aquest fet es
tradueix en periodistes que
treballen moltes hores per molt
pocs diners. Han d’acceptar
tot el que se’ls dona i tot el que
se’ls demana, i se senten molt
desemparats. És terrible perquè el
periodista s’autocensura i acaba
treballant amb por a dir segons
què que no agradi a segons quin
empresari i que et puguin acabar
despatxant. La precarietat laboral
en el periodisme es tradueix
directament en una retallada
de la llibertat del periodista per
informar amb veracitat.

— I com recordes aquell

moment tan colpidor que
va ser la mort d’Ernest
Lluch a mans d’ETA, on vas
tenir un gran protagonisme
demanant a tots els partits
polítics que dialoguessin,
ells que podien, per posar
fi al terrorisme? Finalment
ETA va desaparèixer, però
la política continua amb
un nivell d’enfrontament
mai vist i en moments tan
complexos com els actuals.

lluita obrera / 248
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En el context actual, segurament
segueix sent molt necessari
tornar a dir aquelles paraules de
“vostès que poden, dialoguin”,
perquè és claríssim que el diàleg,
la negociació i l’empatia no
sembla que siguin un exercici que
facin sovint els nostres polítics.
Aquell moment, el recordo com
d’immens dolor per la mort d’una
manera tan cruel de l’amic que era
l’Ernest Lluch. Les hores prèvies
a dir aquelles paraules, les tinc
una mica borroses, perquè quan
vius una situació tan traumàtica
hi ha coses que les esborres
per sobreviure emocionalment.
Recordo que em van oferir llegir
un comunicat i que en una primera
lectura vaig pensar que hi faltaven
paraules que l’Ernest hauria dit.
Comentant-ho amb el recentment
desaparegut amic i periodista
Josep Martí Gómez, li vaig
preguntar si creia que hi podia
afegir alguna cosa, al comunicat, i
em va respondre que si jo pensava
que hi havia d’afegir res que ho
fes. I així ho vaig fer: vaig destacar
que l’Ernest defensava sempre el
diàleg i establir ponts amb tothom,
i amb bolígraf vaig apuntar
aquella frase, i ja veus l’impacte
que va tenir. Un impacte que va
ser positiu i negatiu, també, però
sempre m’he volgut quedar amb
la part positiva, sense obviar-ne la
negativa de qui va considerar que
m’havien obligat a dir-la. Sempre
he defensat que aquella frase va
néixer del dolor i la ràbia per la
mort de l’Ernest Lluch i de les
ganes de retre-li homenatge, de dir
el que l’Ernest diria si hagués estat
al meu costat. Vist amb distància,
estic molt satisfeta d’haver-la dit, i
crec que l’Ernest n’estaria orgullós.

— Una preocupació estesa és

el percentatge d’informació
enganyosa que corre
actualment i la manca de
criteri de la població per
diferenciar la veritat de
la mentida. Com creus
que s’hauria de combatre
aquesta irregularitat que, a
més, deixa molt indefensa
la societat davant la
manipulació?

S’hauria de combatre, sobretot,
enfortint el col·lectiu de periodistes,
que s’haurien de sentir forts
per defensar la seva feina, que
és l’única que pot combatre
les notícies enganyoses (fake
news). La feina de periodista és
documentar-se, contrastar, anar
a les fonts, saber de què es parla,

i no moure’s per la intuïció, i
si hi ha intuïció, moure’s per la
informació. Enfortint el col·lectiu,
podrem combatre la informació
falsa, perquè la ciutadania sàpiga
que pot recórrer a un mitjà de
comunicació i a un periodista
que li dona informació veraç.
Cal posar fi a la precarietat del
periodista que treballa amb por. A
Rússia, on estan tancant mitjans de
comunicació, en tenim l’exponent
més dramàtic. Afortunadament,
a casa nostra aquest no és el cas,
però la precarietat econòmica i
laboral en la qual viuen la majoria
de periodistes es tradueix en manca
de llibertat per expressar-se. Per
combatre la desinformació i les
notícies enganyoses hem de tenir
periodistes que se sentin defensats
i forts.

Tots els periodistes
desitgem que arribin
èpoques monòtones
i informativament
més tranquil·les
perquè les èpoques
convulses només ens
porten que males
notícies

15
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missatges és a través de les
notícies enganyoses, col·locades
en xarxes on ningú no contrasta
res i on una mentida es va
repetint una i mil vegades. De
tota manera, no crec que estigui
en perill la llibertat d’expressió.
Afortunadament, seguim tenint
mitjans amb un esquelet, una
estructura i un múscul forts per
defensar la llibertat d’expressió,
però hem d’anar molt en compte
perquè poders econòmics del país,
en un moment de precarietat i
crisi social, no vulguin controlar
els nostres missatges, que, en el
fons, és el que volen sempre. És
un moment delicat en el qual els
professionals de la comunicació,
més que mai, hem d’intentar
transmetre la veritat. No seré tan
ingènua de parlar de l’objectivitat
de què ens parlaven a la carrera de
Periodisme, perquè és evident que
hi ha una subjectivitat objectiva.
A tots ens acompanya la nostra
motxilla d’ideals, ideologia i
valors a l’hora de transmetre una
informació, i l’espectador, l’oient
i/o el lector ho sap. I això és bo.

— Com veus la situació
— La desinformació és

terreny abonat per a
populismes que s’estenen
amb facilitat. Creus que
venen temps complicats
per a la llibertat de premsa
i d’expressió?

Als populismes els escau molt bé
donar missatges amb solucions
fàcils, ràpides i senzilles per
combatre problemes molt greus,
i la manera de donar aquests
lluita obrera / 248

16

actual a Catalunya. El
conflicte està en una fase
diferent dels moments més
convulsos del procés, però
res no està solucionat. I,
al mateix temps, sembla
que Catalunya va perdent
pes en el context polític i
econòmic.

Per la meva condició de periodista
no em sento capacitada per
respondre si Catalunya està
perdent pes o no. Sí que et puc
dir que les persones de l’àmbit
econòmic amb què parlem al

Els sindicats han de vehicular el
malestar de la gent cap un canvi
estructural de la societat que no
provoqui més frustració

programa transmeten la sensació
que les coses poden estar anant una
mica millor respecte d’altres anys
de gran convulsió política. És una
obvietat que no hi ha la convulsió
política de fa quatre o cinc anys. Si
això es tradueix en una recuperació
econòmica, tant de bo sigui així, però
se’ns hi ha barrejat la pandèmia i
ara una guerra. Parlant amb algun
representant econòmic em deia que
estem vivint una tempesta perfecta,
un moment econòmic i social tan
greu en què tots hem d’estar molt
preocupats.

— També és cert que a un

periodista li agrada que
passin coses, però potser
que hi hagi una mica de
tranquil·litat tampoc no va
malament.

Déu ens lliuri de dies interessants!
Ric, perquè és cert que aquest és un
desig secret que de vegades tenim
els periodistes. Que passin coses, ja
que d’això ens alimentem i vivim:
d’informar, d’explicar, d’entendre
l’actualitat, però, si us plau, que
deixin de passar coses interessants.
Tots els periodistes desitgem
que arribin èpoques monòtones i
informativament més tranquil·les
perquè les èpoques convulses només
ens porten que males notícies. Amb
la pandèmia, els programes que
vivim del dia a dia ens adonàvem
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que no parlàvem de res més, i ara
hem canviat els metges i els científics
per experts en guerra, en Rússia, en
geopolítica… De vegades lamentes no
poder-te ocupar d’altres assumptes
de caire més social, els abandonem,
però són conseqüència de tot: de la
guerra, de la pandèmia… hi ha gent
que ho està passant molt malament
a casa nostra. Al programa intentem
parlar-ne perquè no ens en podem
oblidar i no fem com aquell conseller
de Madrid que buscava on eren els
pobres; nosaltres sabem on són i per
quin motiu hi són. Els periodistes no
podem oblidar la realitat del nostre
país, hem de posar el focus en la
urgència, però sense oblidar-nos dels
que més ens necessiten.

— Com veus el paper dels

sindicats de classe, com
CCOO, en el context actual?

Aquests moments que estem
vivim es caracteritzen per una gran
frustració de la gent que cal vehicular
d’alguna manera. El malestar de la
gent es pot dirigir cap al cantó de no
donar sortida ni solució i generar més
frustració o cap al cantó d’intentar
canviar la realitat que no ens agrada.
Aquest és el paper dels sindicats:
intentar canalitzar aquest malestar,
que és evident que existeix —cada dia
hi ha col·lectius que es manifesten,
que reclamen millores laborals—
cap a canvis que no generin més
frustració. És terrible que una societat
vegi que no té sortida, que els joves
no vegin el seu futur laboral.
Davant d’això els sindicats han de
vehicular el malestar cap un canvi
estructural de la societat que no
provoqui més frustració.
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COLUMNA

La importància
de protegir el
sector públic
Milagros
Pérez Oliva /
periodista

Tres grans crisis d’efectes globals en dotze anys ens han generat
més incertesa de la que podem gestionar. Quan encara no ens
havíem recuperat de la gran recessió del 2008 va arribar una
pandèmia global i ara ens ve una guerra al cor mateix d’Europa.
La crisi del 2008 era, en part, una crisi de model econòmic i ens va
fer veure que ningú no es podia considerar a resguard. El triomf
de les tesis neoliberals ens havia abocat a una gran operació de
desmantellament de les estructures de seguretat individual bastides
després de la II Guerra Mundial, el que Ken Loach explica a la
seva pel·lícula The spirit of ’45. Els governs de Margaret Thatcher
van ser el seu principal baluard, però hi va haver rèpliques de
diferent intensitat arreu d’Europa: reducció de la despesa pública,
privatització dels serveis, descapitalització del sector públic,
desregulació laboral i més dificultats en l’accés als subsidis i les
prestacions socials. En resum: menys Estat, més mercat.
Encara en paguem les conseqüències, malgrat que si alguna
cosa va posar de manifest la segona crisi, la de la pandèmia, és
que un estat fort i uns serveis públics sòlids i de qualitat són
el millor escut protector davant les contingències adverses de
l’economia i de la vida. Però l’embranzida del neoliberalisme
en el terreny econòmic venia acompanyada d’una fortíssima
campanya ideològica destinada a fer-nos creure que tot allò
era progrés i que aquella mena de llibertat era millor que la
seguretat. La llibertat de ser emprenedor, de decidir els horaris
i les condicions de la feina i de triar el millor camí per triomfar.
S’impulsava una cultura d’enaltiment de l’individualisme que
fes assumible la pèrdua de seguretats col·lectives inherent a la
gran operació de desmantellament de les conquestes del pacte
social i l’estat del benestar. Aquest desmantellament es feia a
partir de privatitzacions, deslocalitzacions, externalitzacions
i generalització del treball per compte propi, és a dir, la
generalització del fals autònom i la substitució progressiva de les
relacions laborals per relacions purament mercantils.

lluita obrera / 248
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Una de les conseqüències més injustes de la
desregulació és que s’ha volgut presentar com a
privilegis inacceptables allò que abans de la crisi
simplement eren drets que calia respectar, com
una pensió digna o un treball segur. I és freqüent
veure com s’intenten crear greuges entre les
persones que tenen una feina com cal i les que
treballen en precari, entre les persones jubilades
que cobren la pensió màxima i el jovent que per
molt que s’esforci no passa de mileurista.

Portat a l’extrem, aquest és un model en què
el treballador o treballadora acaba assumint
tots els riscos. No només ha d’assegurar-se la
continuïtat dels ingressos, que en un context de
forta competència sempre aniran a la baixa, sinó
que ha d’assumir també tota la càrrega fiscal i la
mateixa protecció social, preferentment a través
d’assegurances privades. Aquest és el model
que fomenta la desregulació. No és estrany,
per tant, que el sector públic hagi patit tantes
sotragades en la darrera dècada. La reducció de
pressupostos i plantilles ha tensat les costures
fins a fer-les rebentar, especialment durant la
pandèmia.

En el món d’incertesa en què vivim, és més
important que mai preservar l’estat del benestar,
i això vol dir un sector públic ben dotat,
ingressos fiscals suficients per mantenir-lo i
unes condicions laborals dignes per als seus
empleats i empleades. La productivitat seguirà
creixent gràcies a la robotització i a la revolució
digital, i això ha de permetre destinar més
recursos humans i materials als serveis públics,
dels quals depèn cada vegada més la qualitat
de vida de la ciutadania i la resiliència davant la
incertesa.

La importància de tenir un sector públic fort
i ben dotat és el que ha posat de manifest la
pandèmia. La seva valoració social ha crescut.
Però amb la crisi del 2008, la precarització
s’havia estès també a les administracions i
empreses públiques. El recent acord entre
el Govern i els sindicats per regularitzar la
situació de 310.000 treballadors i treballadores
interins d’aquí al 2024 és una gran millora, però
s’estima que només beneficia la meitat dels que
hi ha. Mentrestant, s’ha produït un canvi en la
percepció social del treball públic. Abans, ser
funcionari no era percebut com el millor destí:
molta preparació i molt d’esforç per poder-hi
entrar i salaris modestos, a canvi de seguretat
laboral. L’evolució dels darrers anys ha portat un
nou paradigma. En un món d’inseguretat laboral,
l’estabilitat passa a tenir molta importància. I
que hi hagi regles clares, encara més. Donada
la devaluació general de les condicions
contractuals i dels salaris en el sector privat,
la protecció i les remuneracions del sector
públic són ara envejades per molts. Només cal
veure la quantitat de gent que es presenta a les
oposicions. Però que la situació dels funcionaris
i funcionàries sigui ara envejable només indica
la magnitud de la davallada que s’ha produït en
el sector privat.

Una de les
conseqüències més
injustes de la
desregulació és
que s’ha volgut
presentar com
a privilegis
inacceptables allò
que abans de la
crisi simplement
eren drets que
calia respectar
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LLUITADOR

Mamadou
Balde,
especejador
a Le Porc
Gourmet
i delegat
sindical

“Abans, quan a l’escorxador
treballàvem com a falsos autònoms,
no podíem ni anar al lavabo a la feina,
ni anar-nos a curar a la mútua si ens
fèiem una ferida. Era un esclavatge,
treballàvem 15 hores per 800 euros.
Això es va acabar: el sindicat salva
vides! I a CCOO saben tractar les
persones estrangeres, saben que
som importants. Per a mi no va
ser fàcil, vaig dubtar molt de les
meves capacitats sobre
presentar-me com a delegat,
però els meus companys
em van convèncer que
ho podia fer.”
lluita obrera / 248
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LLUITADORA

Lourdes
Azón,
professora
i delegada
sindical
d’Educació
Pública al
Barcelonès
nord

Els estudis que fem, l’activitat de relacions
institucionals, les iniciatives per millorar els
centres educatius… s’acaba traduint en un
sistema educatiu millor i més just.”

“M’agrada molt un dels lemes de la nostra
federació, que crec que serveix per a tot el
sindicat: «Eduquem, lluitem, transformem».
Allò que fem, cada reunió, cada assemblea, té
una incidència real en la vida de les persones.
21
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COLUMNA

La batalla
de les idees
Gonzalo
Plata /
Secretari de
Comunicació
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No invento res, i, creieu-me, amb aquest article tampoc
no pretenc alliçonar en cap cosa. Només us vull deixar
a sobre de la taula un concepte: la batalla de les idees.
El 1840, Karl Marx, ja emprava aquest terme. Des d’allí
i fins avui han estat pensadors d’una i altra banda del
riu que l’han fet servir: Gramsci, Fidel Castro, Margaret
Thatcher i, fins i tot, l’inefable Sánchez Dragó. És a dir,
un concepte viu en el qual ens trobem immersos, una
batalla permanent per col·locar les idees d’uns i altres
des de posicions desiguals, la dels que controlen els
mitjans de comunicació, les xarxes socials, etc., perquè
en són propietaris, i la dels que només comptem amb
la força de la intel·ligència col·lectiva per fer-ho, que no
és poc; els uns per mantenir i, fins i tot, per empitjorar
l’statu quo al seu favor, i nosaltres, al bàndol de la
justícia social, de la igualtat, del que és col·lectiu.
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Al temps de l’excés d’informació
i de les xarxes socials, la
comunicació de la qual participem
i que patim, cada vegada més,
segmenta els continguts perquè
al teu terminal mòbil, a la teva
pantalla, només t’hi arribi allò que o
bé és dins de les teves preferències
o allò que, sota l’aparent senzillesa,
oculta missatges dirigits perquè
canviïs la teva manera de veure
les coses o perquè directament
consumeixis una determinada
cosa. Així perdem el debat profund
i tranquil i la mirada llarga,
característiques necessàries per
poder afrontar canvis profunds que
millorin la vida de les persones o la
salut del planeta, entre d’altres.
Dins d’aquest camp de joc i amb la
voluntat d’interactuar, neix aquest
número de la nostra revista: lluita
obrera. Just l’any en què complim
cinquanta anys d’existència
canviem el format i l’orientació, i
és que en un temps de missatgeria
instantània i de dispositius mòbils,
ja no ens cal una revista que informi
sobre l’actualitat, sinó una que ens
mostri i ens ajudi a la construcció
col·lectiva dels valors compartits, i
és des d’aquestes dues premisses,
la construcció col·lectiva d’uns
valors que ens duguin cap a una
societat més justa i equitativa, i la
necessitat de comunicar dins d’un
terreny de joc en combat perpetu
—la batalla de les idees—, que hem
confeccionat aquest primer número
de periodicitat anual de la nostra
revista.
Hem cuidat disseny i continguts,
hem combinat formats, des del
reportatge fins a l’entrevista,
passant, com no pot ser d’una altra
manera, per l’article d’opinió. La
23

revista parla del perill de trobar
una Catalunya sense indústria,
d’un nou model turístic o dels
algoritmes i l’afectació en el món
del treball. Explica la nostra
proposta de construcció d’un
model lingüístic integrador o les
dificultats d’emancipació del jovent.
Parla del nostre 50è aniversari i
de cultura mitjançant el còmic.
I compta amb la participació
directa de periodistes, de plomes
de primer nivell, i, per descomptat,
de la presència de la nostra gent,
lluitadors i lluitadores que podríem
ser qualssevol de les 145.533
persones afiliades a CCOO de
Catalunya. Som gent compromesa,
som gent diversa i, a més, si em
permeteu la broma, som gent
fotogènica. A la revista no hi són
tots els temes que hi podrien ser,
però al final tenim un nombre de
pàgines limitat per a la quantitat
ingent de qüestions que ens afecten
i on el primer sindicat de Catalunya
té presència, opinió i gestió. Si hi fos
tot, no us cabria a casa!
Mentre tanquem aquesta edició,
continuem assistint esgarrifats
al renaixement de la guerra aquí
a casa nostra, a Europa, a canvis
profunds a la nostra vida, sortint
com podem d’una pandèmia, i amb
importants quantitats de diners
destinades al fet que pensem
altres coses perquè la part més rica
del planeta, d’Europa, del nostre
país, ho continuï sent i nosaltres
continuem empobrint-nos. Sabem
que hem de presentar batalla i aquí
teniu una eina: la lluita obrera,
que serà present a la batalla de les
idees amb la mateixa força amb
què ho ha fet els darrers cinquanta
anys.
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REPORTATGE

de la desindus
trialització al
Pacte verd
europeu:
el futur
industrial
al segle xxi
lluita obrera / 248
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Text
Pere Jurado
Fotografies
Repsol

Després d’un llarg
període en què els vents
de la globalització van
fer que la indústria es
deslocalitzés i minvés a
Catalunya, les darreres
crisis han fet evident
la urgència de tenir un
sector industrial que
estigui preparat per al futur.
Però el tenim?
El gener del 2020 es va estrenar un dels documentals més
interessants i creatius que s’han fet a Espanya: El año del
descubrimiento, de Luís López Carrasco, en què el director sacseja
els records i la idealització de l’espectador respecte dels anys
noranta. Cinema documental per presentar-nos l’altra cara del
mite del 92 i la “reconversió industrial” d’Espanya.
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Mite del 92:
mori la indústria

les idees neoliberals del ministre d’Economia,
Miguel Boyer, i del ministre d’Indústria, Carlos
Solchaga (“la mejor política industrial es la que
no existe”). Es van liquidar sectors industrials
sencers, entre ells, les plantes químiques
del camp de Cartagena, el tèxtil, la indústria
del moble, les mines de Lleó i Astúries, les
drassanes del nord i la badia de Cadis... La
indústria, el 1975, representava el 30 % del PIB
espanyol; avui, representa el 16 %.

La “reconversió industrial” va ser un eufemisme
per evitar parlar de desindustrialització. Un
procés que no és exclusiu d’Espanya i que va
tenir una intensitat no vista a altres estats de la
Unió Europea, amb l’excepció de l’Alemanya de
l’Est. La “reconversió” va provocar no poques
tensions, el distanciament dels sindicats amb
el Govern de González, vagues i enfrontaments
que van acabar amb el Parlament de Múrcia, a
Cartagena, en flames el 1991.

Als anys noranta tant la indústria com la història
—citant Francis Fukuyama— havien mort. La
modernitat era el “valor afegit”, així com la
deslocalització de la manufactura, primer a
Taiwan i després a la Xina. L’obertura d’Espanya
al món es feia laboralment sobre el sector de
serveis, el turisme i el “totxo”. La crisi del 2008
ho va canviar tot.

Espanya es va desprendre d’una part
considerable del seu teixit industrial en poc
més d’una dècada i el va substituir pel sector
de serveis i la temporalitat associada. Si bé és
cert que la crisi del petroli havia deixat moltes
indústries pràcticament arruïnades, el discurs
de modernització de la indústria va topar amb
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Amb l’esclat de la gran crisi, els governs
europeus van descobrir l’altíssima dependència
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Tenir els centres de decisió lluny té alguns
inconvenients. “Quan una empresa instal·lada
a Catalunya vol marxar, ho té més fàcil que si
vol tancar a Alemanya o a França. És un tema
de diners, com hem vist amb Nissan, que havia
estat la gran Motor Ibérica, no ho oblidem.
La legislació laboral li permet tancar gairebé
quan vulgui sense gaires explicacions i sense
tornar els diners públics invertits. Només ha de
pagar les indemnitzacions i adeu.” I, per què?
Hernández ho explica amb una naturalitat que
xoca. “El 2012 la reforma laboral [del Govern
de M. Rajoy] va desmantellar els sistemes
d’inspecció laboral, que a Catalunya depenen de
la Generalitat. Els grans tancaments en el sector
industrial no responen a causes econòmiques,
tècniques ni estructurals, només polítiques, i
la Generalitat ha renunciat voluntàriament a
evitar que això pogués passar. Ni tan sols té
mecanismes per recuperar la inversió pública,
entregada a fons perdut.”

de la importació manufacturera, energètica i
de matèries primeres d’altres països. Europa
era vulnerable a les fluctuacions econòmiques
i aquells estats on s’havia desmantellat la
indústria eren també els més afectats per la crisi
del deute. La Unió Europea va començar a parlar
de la reindustrializació i la reversió del procés
iniciat als anys vuitanta. Una crisi econòmica
i una pandèmia després, on som en termes
industrials?

La indústria catalana:
un sector atomitzat,
particular i molt dinàmic
El sector industrial català manté el vigor que li
permet ser la locomotora que estira l’economia
catalana i espanyola. El secretari d’Indústria de
CCOO, José Antonio Hernández, em comenta
que quan el context econòmic és bo la indústria
catalana surt disparada: “El 2021 la indústria va
viure un any excepcional, amb un creixement
del 8,1 % interanual, però el 2022, que apuntava
com un nou any excepcional, ha topat amb dos
factors: el cost de l’energia, que va començar
a pujar a l’estiu, i la guerra d’Ucraïna, que ha
agreujat l’encariment del cost de l’energia.”

Mentre la Unió Europea treballava per recuperar
indústria, a Catalunya, i de manera intencionada,
se suprimia teixit industrial i es fomentava
la precarietat en el sector de serveis. En una
compareixença a l’abril del 2012, el llavors
conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier
Mena, va animar els joves a marxar a servir cafès
a Londres. La indústria, el 2020, representava el
16 % del PIB català; el 2010 era el 25 % del total.

La indústria catalana és particular. Per
entendre-ho cal tornar als anys vuitanta, quan
el pujolisme era l’alumne entusiasta de la
desindustrialització i la totpoderosa burgesia
industrial catalana s’ho va (mal)vendre tot.
Resum: la indústria local va passar a mans
estrangeres. Un dels trets diferencials de la
indústria catalana és que els centres de decisió
de les empreses són a molts quilòmetres d’aquí.
L’altra particularitat és que el teixit industrial
està format majoritàriament per pimes, un fet
únic. “Conservem grans empreses, com la Seat,
Alstom, el polígon petroquímic de Repsol, que
és el segon d’Europa, o Grífols, entre d’altres,
però són excepcions”, m’apunta Hernández.

Els governs d’Artur Mas, Carles Puigdemont
i Quim Torra no van entendre la importància
que té la indústria per a l’economia perquè
van governar en el curt termini. “La indústria”,
m’assenyala Salvador Clarós, “requereix
una visió a llarg termini, per això va néixer
el Pacte nacional per a la indústria (PNI)”.
Salvador Clarós és possiblement la persona
que millor coneix el PNI i tota la feina que s’hi
desenvolupa.
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El full de ruta per a la
recuperació industrial de
Catalunya

es reutilitzen tots els recursos i es redueixen els
residus, i convertint l’actual Agència Catalana
de Residus en l’Agència Catalana de Recursos.
Aquella proposta va topar amb les dinàmiques
industrials clàssiques de l’Administració. Allà es
va quedar.

A Catalunya tot necessita un pla nacional i
un full de ruta. La indústria, també. Salvador
Clarós té el PNI al seu cap i ho demostra amb
entusiasme quan m’ensenya l’esborrany de les
mesures que inclourà el segon PNI, que tot just
s’està negociant en el moment en què redacto
aquest article.

Clarós m’explica també que a Catalunya hi ha
1.400 polígons industrials, àrees concebudes en
el context econòmic dels seixanta i que, avui,
en mig de la transformació digital, ja no són
útils per al desenvolupament industrial actual
ni són sostenibles ambientalment parlant. Cal
una llei de polígons industrials, m’assenyala, que
posi ordre i que potenciï polígons industrials
digitals en entorns urbans com el 22@. “La
quarta revolució industrial no només se centra
en l’aplicació que presta un servei, com dirme quan vindrà el proper autobús. També
implica la manufactura del dispositiu. Aquesta
fabricació hauria de tornar a Europa perquè al
passat hi era.” Cert. Als anys noranta Europa
era l’epicentre de la telefonia mòbil i aquí es
va desenvolupar la tecnologia GSM, en què es
basen les xarxes mòbils actuals.

“La indústria catalana és una gran exportadora,
però ha d’importar més del que exporta: microxips,
energia, matèries primeres… És insostenible a
mitjà termini. A Alemanya es van adonar d’això
el 2008 i el tripartit (2003-2010) ho va intentar
pal·liar amb una sèrie de mesures de suport
industrial que Mas va suprimir sense miraments
quan va arribar al Govern, igual que la interlocució
dels agents socials.” La reacció d’aquests agents
socials dels quals em parla Clarós va ser la
plataforma Més Indústria, que es va presentar en
societat el 2 de desembre del 2012.

El març del 2022 Clarós és el representant
de CCOO en la negociació del segon PNI,
aquest sí, amb una dotació de 2.800 M€,
que, tot i així, serà insuficient. “Euskadi
inverteix en indústria més del doble que
Catalunya, tot i que el seu sector industrial és
més petit que el català. Un exemple: per ser
sobirans energèticament hauríem d’instal·lar
10.000 MW en renovables, el que marca el
PROENCAT i l’estratègia aprovada per la
Unió Europea. Som a la cua en renovables,
molt lluny d’altres autonomies com Aragó o
Euskadi. És evident que aquest pressupost fa
curt i necessitarem els fons Next Generation
per poder guiar el procés i tenir política
industrial.”

Més Indústria és un lobby industrial format
per les patronals PIMEC i Foment, els dos
grans sindicats (CCOO i UGT), les tres grans
universitats de Catalunya (UB, UAB i UPC) i
tres col·legis professionals de la indústria. El
primer èxit de Més Indústria va ser arrencar el
compromís del Govern de Mas d’impulsar el
PNI (2016-2020), que preveia 114 mesures que
havien d’impulsar el sector del 16 % del PIB al
20 % el 2020 i canviar també el model productiu.
Salvador Clarós hi va ser des del primer dia com
a representant de CCOO.
“Ni Mas ni Puigdemont i encara menys Torra
s’ho van creure. És així de fàcil. Mai es van posar
els recursos necessaris per dur a terme el canvi
estructural que es necessita i es va fer passar el
PNI per acció ordinària del Govern. És a dir: res.”
El primer PNI proposava, entre altres mesures,
deixar enrere l’economia lineal (comprar > usar >
llençar) per anar cap a una economia circular on
lluita obrera / 248

Fins avui, la política industrial s’ha centrat en el
repartiment de subvencions directes per tal de
fer més competitives les empreses. A Catalunya
tenim una agència de la competitivitat de
l’empresa: allà on l’empresa no hi arriba, hi
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tot i no hi ha ningú supervisant què es fa amb
els diners públics. Tot ho fiem al compte de
resultats de les empreses.” Què vol dir “pensar
en tot i supervisar”?

arribarà el diner públic, l’Administració es
limitarà a repartir xecs i les empreses decidiran
què es fa amb els diners públics.
El moment de canvi accelerat obliga a repensar
l’ús del diner públic i a apostar per la idea de
l’Estat emprenedor, formulada per l’economista
italiana Mariana Mazzucato el 2011. Es tracta de
canviar el rol de l’Estat com una entitat creditícia
que acompanya les empreses, perquè aquest
esdevingui un actor que participa i lidera el
canvi industrial i empresarial des dels sectors
econòmics. S’ha de trencar el tabú neoliberal
en colors en què l’Estat no pot formar part del
consell d’administració d’una empresa mentre
aquesta rebi diners públics. Vostè és aquí: Endesa,
companyia resultant de la privatització del sector
elèctric espanyol el 1998, avui és en mans del
Govern italià, que conserva en control del 24 % de
les accions d’Enel. Tornem a la indústria.

En la fabricació d’un vehicle elèctric es
requereixen menys hores que en la d’un
vehicle amb motor de combustió, cosa que pot
implicar la pèrdua d’un torn sencer. En paral·lel,
Europa no té factories de bateries elèctriques
i la Generalitat el 2020 es va deixar perdre
Gigafactory, la que serà la factoria d’aquest
tipus més gran d’Europa, que anirà a Sagunt
amb el grup Volkswagen. Si s’hagués instal·lat
a Catalunya, hauria servit per mantenir els llocs
de treball que es poden perdre amb la fabricació
del vehicle elèctric, a més de generar-ne de nous.
Que en el trànsit del model industrial clàssic al
model industrial del segle xxi no quedi ningú
fora, és el que es coneix com a transició justa.
Cal evitar els errors de la “reconversió” dels
anys vuitanta: l’abandonament de treballadores
i treballadors del sector industrial, però també
el desequilibri territorial que va generar entre
camp i ciutat, entre zones agrícoles i urbanes.
Que no se’ns oblidi l’abandonament de les
mines de Lleó o el tancament d’Ercros a Flix.

“Som en un entorn increïblement volàtil i
canviant. El sector no té temps ni per respirar
i els canvis se succeeixen diàriament”,
m’assenyala José Antonio Hernández, “i el que
sembla una oportunitat, com la fabricació de
cotxes elèctrics a Martorell, es pot convertir
en pèrdua de llocs de treball si no pensem en
29
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La indústria de l’alimentació:
un sector en creixement
exponencial

d’Espanya i una de les empreses més grans
d’Espanya en volum de facturació i treballadors i
treballadores.
Aquest impuls de l’agroalimentària està servint
per reequilibrar Catalunya? Males notícies.
“No. La indústria alimentària està focalitzada
en tres zones molt concretes: la plana de Vic,
els polígons logístics de Barcelona i les àrees
porcines de Lleida. La resta de zones agrícoles
tenen cooperatives, en què la més gran és tan
gran com una cooperativa petita del sud de
França.” En aquest sector, també hi predominen
les petites i les mitjanes empreses, però, aquí sí,
els centres de decisió són a Catalunya. Punt a
favor.

L’ambició dels sectors industrials no s’acaba
amb el fet de donar un nou impuls a la
indústria clàssica, sinó que també exigeix
reequilibrar i redistribuir el país. Es parla molt
de l’Espanya buidada, però poc de la Catalunya
buidada i rural. Com revertim la situació i
portem oportunitats a les zones rurals de
Lleida o del Camp de Tarragona sense caure
en macrocasinos i més turisme? Toca parlar
de granges, cultius i producció industrial
d’alimentació.
Buenaventura Campo és el responsable
d’Indústria Alimentària de CCOO a les terres
de Lleida. Ha viscut els canvis de les petites
granges de porcs dels setanta i vuitanta fins a
esdevenir “un sector que té tants treballadors
directes i indirectes com l’automoció i que l’ha
superat en PIB i exportacions”. La indústria
agropecuària s’ha transformat en un altre motor
econòmic per a Catalunya que travessa el mateix
moment de riscos, oportunitats i digitalització
que el sector industrial tradicional, però
conservant pràctiques pròpies de l’agricultura
tradicional, tant en la manera de cultivar o criar
els animals com pel que fa als drets laborals. La
indústria de l’alimentació, però, és segon sector
o primer sector? Buenaventura somriu i respon:
“Bona pregunta, perquè ningú no ho sap. Fa deu
anys, ningú no parlava d’indústria agropecuària
o alimentària.”

On va la indústria catalana?
Tenim el PNI, que ens ha de servir com a full
de ruta per impulsar la indústria com a sector
estratègic, tenim el finançament propi de la
Generalitat i els recursos que arribaran de la
Unió Europea, els Next Generation. Podem ser
optimistes? La resposta és tan complexa com
simple és la pregunta: si ho fem bé, sí.
La indústria és la locomotora que estira
l’economia de l’Estat i que surt disparada quan
el context acompanya. En mig d’una crisi del
cost de l’energia i les importacions, és capaç de
mantenir la força necessària per sostenir bona
part del teixit econòmic. Políticament, i tot i les
mancances, el PNI serà el full de ruta que ens
ha de servir per completar el canvi de model
productiu pendent des del 2008. Els sindicats,
a més, hi tindran un paper decisiu a l’hora de
garantir una transició justa d’un model a l’altre.
Ho podem fer bé.

La manufactura alimentària a Catalunya ha
assolit cotes difícilment imaginables fa vint
anys, quan una pesta porcina va deixar la Xina
sense porcs. Allà va començar un creixement
exponencial. “Aquells que van entendre els
canvis que venien, i s’hi van adaptar, van créixer;
els que no, van desaparèixer.” Em cita noms
d’empreses com l’Àrea de Guissona, però també
de desconegudes per al gran públic, com Vall
Companys, el principal fabricant de pernils
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COLUMNA
Lucía Aliagas
Picazo /
Coordinadora
Nacional d’Acció
Jove

Ens volem
emancipar,
però no podem

Els índexs d’emancipació juvenil a l’Estat espanyol i a Catalunya es
troben, ara com ara, a mínims històrics: el 82 % dels joves catalans
viu a casa dels seus pares. La situació de crisi sanitària no va fer
més que agreujar un problema estructural que, com a societat, ja
feia una dècada que arrossegàvem, fruit de les polítiques d’austeritat
aplicades durant la gran recessió entre 2008-i 2012 i de les
conseqüències de la passada reforma laboral al mercat del treball.
El jovent, conjuntament amb les persones migrants i les dones, és
una de les principals víctimes en risc de vulnerabilitat en temps
de crisi, i així ho hem vist durant els darrers anys 2020 i 2021.
La destrucció de l’ocupació temporal ha afectat negativament
l’ocupació juvenil, que l’hegemonitzava en precarietat en
comparació amb altres sectors d’edat de la població, i si, a això,
hi sumem la incertesa dels preus del mercat de l’habitatge, ens
trobem amb una tendència regressiva en qüestions d’emancipació
respecte d’anys anteriors.
Malauradament, aquestes dades ja no sorprenen. Tenim
normalitzada la precarietat juvenil, fins al punt que sembla un
ritu de pas cap a l’adultesa: el jovent és precari, però és només
una etapa que se supera un cop creixes i aconsegueixes la teva
primera feina indefinida. La realitat, però, és diferent. El jovent
precari té tots els números de continuar en precarietat un cop és
adult, encara que estigui més amagada. Aquesta normalització
de la precarietat és la que també acaba justificant l’incompliment
de les empreses en qüestions de sou i condicions laborals cap
a les persones que s’introdueixen per primer cop al mercat de
treball, així com la realització de pràctiques no remunerades en
els currículums formatius per ampliar la nostra “experiència i
formació”.
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De l’experiència, però, no se’n menja. Parlem de
la normalització de la precarietat juvenil, però
aquesta amaga una cara encara més fosca de la
realitat del jovent català: si no fos per les xarxes
de suport familiar que tenim, es veuria encara
més clar que tenim uns números alarmants de
joves treballadors pobres. Joves que treballen a
canvi d’uns sous que no els permeten ni pagar
un lloguer ni tenir unes vides dignes. Joves
que, si no fos pels pares o els avis, no tindrien
llar. Joves que només tenen com a alternativa
residencial poder compartir pis amb amistats
perquè viure sols a ciutats com Barcelona no és
una opció. Segons l’Observatori d’Emancipació
Juvenil del Consell de la Joventut d’Espanya
(CJE), el 2020 hi havia 3 milions de joves d’entre
16 i 35 anys en risc d’exclusió social o pobresa: el
31,7 % del jovent de l’Estat espanyol.
Quan parlem d’emancipació juvenil sempre
centrem el discurs en l’ocupació i, darrerament,
també en l’habitatge. Els números són negatius
en ambdós casos, però no podem centrar-nos
només en aquests factors. Viure una vida digna
no és només poder pagar el lloguer —i amb ell,
l’energia i l’aigua—, sinó també poder veure
complerts els teus plans de vida: des de l’àmbit
formatiu fins a l’oci. No haver d’escollir entre
continuar uns estudis superiors o pagar el
lloguer és un dret, així com poder desconnectar
i poder sortir amb les amistats en alternatives
d’oci saludable, com anar al cinema, al teatre, a
un concert o fer esport.
Els números són negatius, però hi ha esperança.
Des del sindicalisme de classe, els moviments
socials i l’associacionisme juvenil no es pot
pecar de veure només la cara negativa de la
moneda, ja que som les eines necessàries per
construir una alternativa a aquest panorama.
El paper de CCOO dins de les negociacions
amb la resta d’agents socials i el Govern per a
l’aprovació de la reforma laboral, i l’atac frontal
a la temporalitat en el nostre marc normatiu són
un dels passos a fer dins de l’àmbit de l’ocupació,
així com la defensa de la regulació dels preus del
lloguer com a forma de combatre l’especulació
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immobiliària i el mercadeig amb el dret a
l’habitatge.
La defensa, també, de l’accés a l’energia, com és
la llum i el gas, de manera democràtica i per a
tothom, és una de les maneres de defensar una
vida digna i de combatre la coneguda pobresa
energètica, que es cobra les seves víctimes
sobretot en els pitjors mesos de l’hivern. Alhora,
és necessari que entenguem el jovent —i les
polítiques que se’n deriven— com a problemàtica
del present i no del futur: parlar de la joventut
com a qüestió de futur —per a la societat, la
política, el treball o el mateix sindicat— és
escombrar sota la catifa i no solucionar mai els
problemes que patim en el present. Nosaltres
deixem de ser joves, més d’hora que tard, però
altres generacions arrossegaran els problemes
que no resolguem avui.

El 82 % dels joves
catalans viu a casa
dels seus pares
Finalment, com a moviment sociopolític i anant
més enllà del món laboral, és molt important
que des de CCOO treballem també en el camp
de l’oci i la cultura. Aquests dos espais, avui en
dia, es troben molt privatitzats i el seu accés per
al jovent més precari es troba molt restringit.
Alhora, als barris obrers han proliferat les cases
d’apostes, un problema que, conjuntament amb
el consum d’alcohol, afecta greument la joventut
treballadora més vulnerable amb necessitats
econòmiques. És per això que és crucial
impulsar alternatives d’oci saludable, com és
l’esport —fora de les lògiques competitives de
l’esport professional—, el cinema, el teatre o la
música. La necessitat de millorar les nostres
condicions laborals i de tenir jornades que ens
permetin conciliar la vida i la feina també ha
d’anar acompanyada d’oportunitats d’utilitzar
aquest temps lliure d’una manera que ens
enriqueixi com a individus i col·lectivament.
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LLUITADOR

Manel Puigcercós,

tècnic de laboratori a l’Hospital
de la Vall d’Hebron i delegat
sindical
“No recordo ni quan vaig entrar a CCOO.
Deu fer uns quaranta anys. Encara vaig
tractar amb la gent del principi, els
que havien viscut la clandestinitat. Ser
sindicalista m’ha enriquit molt com a
persona. Però al poder li ha interessat
desprestigiar-nos, això ha estat així
sempre. És imprescindible que arribem
a la gent jove i que els expliquem què
fem, quin sentit ideològic té tot plegat
i com és el món laboral, perquè arriben
a la feina i ningú no els ha dit que allà
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ningú no vetlla per ells. Cal ser-hi, quan
un company et truca a les tres del matí,
en acabar la guàrdia, per demanar-te que
li expliquis per què li manquen diners a
la nòmina, perquè després la satisfacció
quan un dia te’l trobes pel passadís i t’ho
agraeix és immensa. No tot són alegries,
la dedicació implica també renúncies,
però quan les satisfaccions hi són, són
molt grans. Ah, i deixa’m dir que tothom
hauria de llegir-se un cop a la vida la Llei
orgànica de llibertat sindical!”

LLUITADORA
Marta Moya,

“Per a mi afiliar-me va
ser molt natural. A l’escola
era delegada de classe,
sempre he estat una
persona reivindicativa,
m’ha agradat treballar
per millorar les coses.
Però ara soc molt més
conscient de què vol dir
ser de classe obrera,
i això m’ha aportat un
plus de responsabilitat.

Els joves som el futur,
i hem de ser a primera
línia. I per això he decidit
començar a estudiar
Relacions Laborals.”

tècnica de
qualitat a Paul
Hartmann, SA,
i secretària
de Joventut
de la Unió
Intercomarcal
del Vallès
Oriental Maresme Osona

REPORTATGE

TURISME,
UN DEBAT
OBERT
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Els treballadors i les treballadores
de l’hostaleria exigeixen que la
recuperació del turisme repercuteixi
en una millora dels sous. Als Pirineus,
s’aposta per canviar el model amb
l’objectiu de posar fi a la temporalitat
hivernal.

Text
Carla Gallego
Fotografies
Louis Hansel
Daniel Bradley
Craig Whitehead
(Unsplash)

“Ha estat dur. Havíem de
fer més coses i la càrrega de
treball va augmentar. Anàvem
fins a dalt i, damunt, amb
por d’agafar el virus. La calor
dins de l’EPI, a l’estiu, era
horrible. Moltes companyes
ni paraven per menjar perquè
no arribaven a tot. Tu saps
que si l’hotel troba un sol pèl a
l’habitació no paga el servei a
l’empresa de neteja? Aquesta
és la nostra pressió. Hem fet
molts sacrificis. Sabíem que la
37

situació era molt complicada.
Per a tothom. I hi vàrem posar
l’espatlla. Però ja està. Ja no
ens val l’argument que aquest
serà un altre ‘any excepcional’.
És hora que millorem les
nostres condicions. Has vist
els preus? Estan disparats. El
nostre sou, en canvi, continua
sent el mateix.”
El relat d’Esther Rodríguez,
cambrera de pisos d’un
hotel de Port Aventura i fixa
lluita obrera / 248

discontínua en una empresa
externalitzada des del 2013,
exemplifica el cansament
de les persones que van
portar el pes per arrencar el
principal motor del país i que,
no obstant això, no han vist
millorades encara les seves
condicions laborals, a causa
de les excuses de la patronal.
“Ens continuen pressionant
amb el context socioeconòmic
per no millorar les nostres
condicions. Però això ja no ens
val. Ens volen fer veure que
estem en les condicions del
2021. O les del 2020. I no és
així, la recuperació és aquí i ja
hem suportat prou”, emfatitza
Nieves Marcos, responsable
del Sector d’Hostaleria de
CCOO a Tarragona.
Marcos posa els mínims sobre
la taula a l’actual negociació
del conveni col·lectiu de
l’hostaleria. “Cal augmentar la
lluita obrera / 248
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taula salarial i no es permetrà
qualsevol negativa”, diu
Marcos, i coincideix amb
Rodríguez, també delegada
sindical del col·lectiu, que
amb l’increment generalitzat
del preu dels aliments i dels
hidrocarburs s’ha perdut
molt poder adquisitiu. “La
recuperació ha de ser per a
tothom”, incideix, i recorda que
ja el 2015, quan Espanya va
tancar l’any amb 68,1 milions
de turistes internacionals, el
registre més gran de la història,
el sector tampoc no es va veure
recompensat: “No se’ns va
donar res”, afirma.
El secretari general de CCOO,
Unai Sordo, ja va advertir
el passat 20 de gener d’una
Setmana Santa i un estiu
de vagues, si la patronal no
accedeix a desbloquejar els
convenis col·lectius del sector
del turisme, l’hostaleria i la

“No ens val
que ara se’ns
equipari la
crisi generada
per la guerra
a Ucraïna amb
la crisi d’una
pandèmia mundial
que va buidar
els carrers.
Ja no hi ha
excuses”

restauració per millorar els
salaris. “No ens val que ara
se’ns equipari la crisi generada
per la guerra a Ucraïna amb la
crisi d’una pandèmia mundial
que va buidar els carrers. Ja
no hi ha excuses”, incideix
Marcos.
Les xifres del 2021 avalen la
recuperació del sector, amb
un estiu més semblant al del
2019. En total, Barcelona va
rebre aquest estiu 1,9 milions
de visites, mentre que la Costa
Brava i el Pirineu de Girona
van viure una nodrida millora
(3,3 milions de visitants), a
causa, en gran part, del turisme
francès, fins al punt que les
xifres es van igualar amb
les del prepandèmic 2019,
segons dades del Patronat de
Turisme gironí. A Tarragona,
l’estiu passat, l’ocupació es va
incrementar en un 53 % a la
Costa Daurada i a les Terres
de l’Ebre respecte de l’exercici
del 2020. En xifres globals, les
pernoctacions van passar de
5.518.942 el 2020 a 10.425.824
l’any 2021.
La COVID-19 va esbiaixar
el turisme el 2020, amb els
operadors turístics paralitzats.
I el 2021 el sector es va
transformar. Acostumats a
un turista essencialment
estranger, aquest estiu els
hotels catalans s’han omplert
de turistes arribats d’altres
parts de l’Estat. I això suposa
un canvi d’hàbits en els horaris
i en els dies de pernoctació.
“Ha calgut reestructurar tots
els departaments. Se’ns ha
demanat flexibilitat, i ho hem
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entès. Les jornades s’han
fet més llargues, perquè ja
sabem que a Espanya a les 7
de la tarda no se sopa, sinó
que moltes vegades [se sopa]
fins i tot a les 11 de la nit”, diu
Marcos.
Rodríguez afegeix que a les
cambreres de pisos els ha
afectat molt que les estades
hagin estat més curtes, moltes
vegades només de cap de
setmana, de manera que les
ha carregat de més feina. “I
l’estat de les habitacions que
et trobes ha empitjorat, amb la
qual cosa s’ha d’invertir més
temps per habitació”, afegeix.
També explica que la situació
s’ha tensat tant que fins i
tot hi havia companyes que
preferien no sortir de l’ERTO
per les precàries condicions
que es trobarien. Algunes
persones directament no han
pogut reincorporar-se a la feina
perquè els seus hotels encara
no han reobert.
De la mar a la muntanya, als
Pirineus, el sector del turisme
d’esquí, nodrit principalment
per visitants autòctons o
d’altres parts de l’Estat, també
està vivint aquesta temporada
una recuperació exponencial.
Moltes estacions van obrir
les seves pistes abans del
que es preveia després de les
grans nevades de principis
de desembre, encara que la
falta de pluja, que en algunes
parts ha estat la més acusada
del segle, va fer rebaixar les
expectatives inicials amb el
transcurs de les setmanes. Les
nevades de mitjan març van
lluita obrera / 248

tornar a infondre esperances
de poder allargar la temporada.
“S’està remuntant i els
treballadors i treballadores
s’han pogut reincorporar a la
feina després de l’esclat de la
pandèmia. Durant la setmana
de la neu, hi havia milers de
nens”, explica José Manuel
Romero, coordinador de l’Àrea
de Serveis de CCOO de Lleida
i responsable del Sector de
Comerç i Hostaleria, a part
de treballador de les pistes
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d’esquí de Boí Taüll. Romero fa
un repàs de com han millorat
durant els últims anys, en gran
manera gràcies al treball del
sindicat, les condicions de vida
dels treballadors i treballadores
de les estacions d’esquí, en la
seva majoria avui gestionades
per l’empresa pública
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC). “Els sous
han augmentat entorn d’un
30 % i hem guanyat en drets”,
recalca.

La muntanya, el sector oblidat
Però igual que a la platja, als cims, la gran batalla del sector és
la temporalitat. Romero insisteix que “s’ha d’obrir el ventall i
aconseguir allargar la temporada fins a l’abril. I fomentar les
activitats estiuenques per mantenir viva l’economia de les valls”,
explica Romero, qui defensa la col·laboració entre estacions
per impulsar l’economia de muntanya. “Són coses que ja estan
inventades i anem endarrerits. Per exemple, treure un forfet
conjunt per poder esquiar a més estacions i promoure, així,
un moviment entre les valls i més pujades a la muntanya”, diu
Romero sobre una mesura que als Alps s’aplica i dona bons
resultats. Els elevadíssims preus de l’habitatge a l’hivern també
són una pedra a la sabata per millorar la qualitat de vida dels
treballadors i treballadores, i obliga la gent jove a instal·lar-se, els
mesos d’hivern per fer la temporada, en pisos pastera i a consumir
menys per tal d’estalviar més. “És l’economia de la formiga”, diu
Josep Herrera, secretari general de la secció d’FGC de CCOO.
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Els elevadíssims preus de
l’habitatge a l’hivern també
són una pedra a la sabata
per millorar la qualitat de
vida dels treballadors i
treballadores
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“La patronal està molt
desdibuixada, formada
per petites empreses
amb els seus propis
acords amb els monitors
en funció de l’estació.
I els treballadors i
treballadores, gent jove,
va canviant assíduament”

Romero recorda que la sindicació dels treballadors i treballadores
de les pistes ha augmentat i això s’ha notat a l’hora de guanyar
drets, tot i que encara hi ha sectors que s’hi resisteixen, motivats per
la idiosincràsia de la seva activitat i el perfil del professional, com el
sector dels monitors i monitores d’esquí. Després que entre el 2016
i el 2018 els tribunals dictessin jurisprudència per posar fi als falsos
autònoms a les pistes, Joan Jordi Riba, de la Unió Intercomarcal de
CCOO de les Terres de Lleida, aposta per aconseguir un conveni
marc per determinar les categories i els salaris mínims en un sector
ja de per si difícil per arribar a acords i asseure gent a la taula. “La
patronal està molt desdibuixada, formada per petites empreses amb
els seus propis acords amb els monitors en funció de l’estació. I els
treballadors i treballadores, gent jove, va canviant assíduament”,
explica.
Sobre la candidatura dels Pirineus, encara en embrió, per als Jocs
Olímpics d’Hivern del 2030, Romero es mostra esperançat. I creu
que podria ser una “bona oportunitat” per impulsar l’economia de
les comarques i millorar les infraestructures. Amb tot, es mostra
preocupat per la falta de neu i els efectes, ja latents, del canvi
climàtic. Herrera, per la seva banda, opina que la clau serà, com tot
a la vida: trobar “un equilibri”. A CCOO el debat continua obert.
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COLUMNA

Més dones,
més justícia
Mentxu
Gutiérrez /
Secretària
de Dones i
Polítiques
LGTBI+

Quan parlem de la feminització de CCOO, és indispensable fer una
mirada retrospectiva a la història d’aquest país. En efecte, la nostra
organització ha estat l’element més important de transformació
social i al qual les dones han contribuït de manera molt substancial
tot i que es manifesta poc en els relats memorístics.
La dualitat entre capitalisme i patriarcat ha invisibilitzat les
dones al llarg la història, especialment en la crònica sindical. El
moviment obrer no està “lliure de pecat” precisament. El mite
de l’home sustentador ha relegat, de manera molt palpable, les
dones a un rol exclusivament reproductiu i de cures, de manera
que, immerescudament i injustament, no existeix per a elles un
reconeixement malgrat la seva participació en la transició d’aquest
país, respecte d’un paper molt patent d’hiperlideratge masculí.
Aquest buit historiogràfic s’ha intentat corregir, amb no pocs
esforços, mitjançant estudis de gènere que sí que han aconseguit
recuperar el protagonisme d’aquestes dones omeses del relat per
l’androcentrisme. Aquestes dones, en la seva solteria (recordem
que les dones casades es devien a la llar), s’incorporaven a treballar
molt joves i de manera informal en funció de les necessitats del
patriarcat (per exemple, durant les guerres, quan els homes eren al
front). Elles patien més discriminacions que els seus companys o,
fins i tot, violències, com ara càstigs físics per part del patró.
Gràcies a aquests estudis hem fet visibles referents femenins
que van trencar els estereotips de gènere per col·locar a l’agenda
política de l’època la interrupció de la carrera laboral femenina per
causa del matrimoni, la doble jornada de les dones o la igualtat
salarial entre dones i homes, vindicacions encara avui presents al
moviment social, sindical i feminista.
Tot i així, la dictadura espanyola va suposar un gran retrocés per
a les dones d’aquest país des del punt de vista legislatiu, amb la
derogació dels drets assolits durant la Segona República en l’àmbit
educatiu (amb la segregació de l’escola), en l’accés a l’ocupació i pel
que fa a l’autonomia personal. Aquestes situacions feien impensable
qualsevol tipus de participació femenina en la vida política, sindical o
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en cap àmbit social més enllà
de la mateixa assumpció del
seu rol de gènere associat a
la reproducció i a la criança
dels fills i filles amb l’objectiu
d’incrementar la natalitat
del país.

La dualitat
entre capitalisme
i patriarcat ha
invisibilitzat les
dones al llarg
la història,
especialment en la
crònica sindical

No obstant això, durant
l’època de la Catalunya tèxtil
es van originar nombroses
mobilitzacions femenines,
especialment de dones
vinculades a CCOO, les quals van protagonitzar
sovint la resistència i les protestes en aquell
règim de terror. Un exemple el tenim en la seva
gran implicació en la internacionalització del
conflicte durant el procés 1001, quan elles, a més,
eren les responsables de tirar endavant les seves
famílies, sense cap reconeixement social llavors.
Un reconeixement escàs o que els va arribar molt
més tard, com en el cas de Josefina Samper Rosas.
Al primer Congrés Confederal de CCOO, el 1978
(abans de la Constitució espanyola), ja es van
incloure reivindicacions envers la igualtat real i
es va crear la primera Secretaría de la Mujer, amb
Begoña San José Serrán al capdavant.

dels homes, encara sofreixen
assetjament sexual. I encara són
en un mercat de treball que està
molt segregat.

Unes dones que han donat
continuïtat a aquelles lluites
i que ara són presents i
dirigeixen CCOO, que es
declara, des del 23 de maig del
2021, sindicat feminista en els
seus Estatuts, que, així mateix,
regulen la necessària paritat en
els òrgans de direcció. Un sindicat que integra
les secretaries de les Dones a la direcció de cada
organització.

Les dones de CCOO, legitimades i amb el
suport dels treballadors i treballadores a les
seves empreses, mitjançant el vot a les eleccions
sindicals; companyes hereves del gran treball
d’aquelles lluitadores de fa un segle; dones, que
no heroïnes, en tant que el concepte d’heroïcitat
deshumanitza la batalla i l’eleva a un nivell màgic
que treu el valor i l’esforç de les persones en la
lluita.
Unes dones que han guanyat el seu merescut
espai social i polític, i que tenen ara la possibilitat
d’aterrar el discurs èpic i simbòlic i materialitzarlo incidint, realment i directament, en la
millora de les condicions de treball i de vida
mitjançant la negociació col·lectiva i els plans
d’igualtat amb l’objectiu de corregir la bretxa i les
discriminacions existents al mercat laboral.

Malgrat el temps transcorregut, encara avui les
dones són víctimes d’una societat patriarcal. El
2022 encara s’han de desconstruir i alliberar-se
d’una educació sexista. Hi ha dones que pateixen
el terra enganxifós, que les fa molt presents als
nivells professionals més baixos del mercat de
treball, i hi ha dones que són sota el sostre de
vidre o de ciment, que fa que arribin menys que
els homes als llocs de direcció i als alts càrrecs.
Dones condemnades a pujar l’anomenada escala
trencada, que minva les seves possibilitats de
promoció, que mina la seva carrera laboral i que
les retorna al rol reproductiu i de cures a què les
aboca la construcció social i opressora del gènere.

És un privilegi formar part d’aquestes dones, que
no només són activistes sinó que formen part
d’una organització mixta, en tant que ho és la
societat en si mateixa. Dones que componen els
òrgans de direcció de CCOO, avui sí, paritaris.
Dones, que possiblement la història tractarà de
manera anodina, o no, però que contribuiran a fer
que el feminisme travessi el sindicat, el món del
treball i la societat en general en la seva lluita per
deixar a les properes generacions un món més
igualitari i més just.

Encara avui les dones pateixen les desigualtats.
Elles, que han de guanyar un 26 % més de salari
per arribar a tenir una retribució igual que la
45
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LLUITADORA

Tània
Boronat,

executiva
comercial i
responsable de
Salut Laboral
de CCOO per
a Catalunya
al Banc de
Santander

“Als de la banca ens cauen
plantofades de tot arreu:
de la direcció, dels clients…
Però es passa per alt que
la desatenció a la gent
gran no és un tema de
digitalització, sinó sobretot
de manca de personal, i
no és exclusiva del nostre
sector. Però a mi ser
sindicalista m’ha tornat
la il·lusió per la feina. Fa
deu anys que patim grans
ERO, i ha sortit de la banca
molta gent que sabia quin
era el valor d’un sindicat…
Hi ha el perill que els joves
no s’organitzin, que pensin
que això no va amb ells. En
aquest sector, on gairebé
tots som comercials,
són molt importants
les relacions personals
i el treball en equip. Si
creus que una persona
d’un sindicat és un bon
company, sabràs també
que la seva organització
és bona.”

REPORTATGE

L’algorisme
encén
la lluita
sindical

lluita obrera / 248

48

L’aplicació de la intel·ligència
artificial i la digitalització suposen
nous avantatges per a les empreses,
però també nous reptes per als
treballadors i treballadores.
Quins són i com cal abordar-los?
Text
Carla Gallego
Fotografies
Carlos Garfella
Palmer

CCOO demana regular l’ús
de la intel·ligència artificial
per evitar discriminacions
i defensa la digitalització
com una eina per abordar la
reducció de la jornada laboral
i millorar les condicions de
treball.
L’algorisme conclou que
el subjecte A tendeix a la
sindicació. Hi ha probabilitats
que acabi demanant un
augment de sou. La seva
contractació queda descartada.
L’algorisme conclou que
el subjecte B genera més
beneficis els dimecres i els
divendres de 17 a 20 hores. És
igual que sigui mare soltera
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i visqui als afores. La seva
jornada laboral serà a la carta.
L’algorisme conclou que els
subjectes C, D, E i F seran els
acomiadats en l’expedient de
regulació d’ocupació (ERO).
Totes són dones. La fórmula
matemàtica així ho ha decidit…
“Als Estats Units aquest tipus
de pràctiques discriminatòries
ja les estan duent a terme
algunes empreses. La
digitalització i la intel·ligència
artificial han de convertir-se
en els aliats dels treballadors
i treballadores, no en els seus
enemics. Han de ser útils per
aconseguir reivindicacions
històriques, com la reducció
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“La digitalització i la
intel·ligència artificial han de
convertir-se en els aliats dels
treballadors i treballadores, no en
els seus enemics”
de la jornada laboral, no per
reduir drets”, explica Dani
Cruz, responsable d’Anàlisi
i Transformació Digital
de CCOO de Catalunya.
“No podem oposar-nos a
la digitalització, seria com
estavellar-nos contra una paret.
A les empreses que no s’hi
adaptin els costarà persistir.
Ara bé, sabent que és un
procés que no té marxa enrere,
cal intentar controlar-ne els
riscs. I això s’aconsegueix
a través de la regulació…”,
afegeix Jorge Moraleda,
responsable de Negociació
Col·lectiva de CCOO de
Catalunya.
Moraleda cita dos tipus
de riscos associats a la
intel·ligència artificial en
l’àmbit laboral amb els quals
cal estar alerta: el primer,
l’empitjorament de les
condicions de treball; el segon,
la manera en la qual s’accedeix
a l’ocupació o se’n surt. “És un
perill que una màquina acabi
prenent de manera unilateral
decisions tan importants
com contractar algú o triar
quines persones han de ser
acomiadades en un ERO”,
coincideix Cruz, que posa
com a exemple un mètode de
reclutament del qual Amazon
es va veure obligat a prescindir
el 2018, per discriminatori.
lluita obrera / 248
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L’empresa de repartiments
havia entrenat un sistema
d’intel·ligència artificial amb
perfils de sol·licitants d’ús
dels últims deu anys per
mecanitzar la contractació del
“millor talent”. El problema
va ser que l’eina va aprendre
que els homes eren preferibles
a les dones. I va començar a
discriminar.
El 90 % de les empreses
espanyoles considera que
un factor clau per al seu
creixement requereix adoptar
estratègies de digitalització,
segons l’estudi Digitalització,
ocupació i formació, de
CCOO. “Aquest potencial
d’automatització exigeix
abordar de manera dinàmica
la gestió de la transició de
l’ocupació”, afegeix Cruz.
La regularització s’erigeix,
doncs, en el tallafoc per
limitar el control empresarial
a cop d’algorisme i evitar,
així, discriminacions. “Ha
d’haver-hi un acord europeu
que fixi clarament que cap
decisió empresarial no pot
estar subjecta solament
al criteri d’una màquina”,
afegeix Moraleda. Amb això
fa referència al projecte de
reglament europeu en matèria
d’intel·ligència artificial,
pendent d’aprovació a
Brussel·les. “S’ha de considerar
l’alt risc dels sistemes
d’intel·ligència artificial que
s’utilitzen en l’ocupació,
la gestió dels treballadors
i l’accés a l’autoocupació,
sobretot, per a la contractació
i la selecció de personal; per a
la presa de decisions relatives

“Les decisions
automatitzades
no poden, en cap
cas, atemptar
contra drets com
el de la intimitat
o discriminar
per sexe. Si
això passa, cal
denunciar-ho”

a la promoció i la rescissió
de contractes […]”, cita en el
seu articulat el projecte de
norma europea, a través de
la qual la Comissió Europea
intentarà promoure “l’ús i el
desenvolupament d’aquests
sistemes d’intel·ligència
artificial de manera segura i
ètica”.
La catalogació d’aquestes
pràctiques com d’“alt risc” a
Europa forçarà una avaluació
periòdica d’aquests sistemes
per evitar abusos, explica
Jordi Soria, coordinador de
Tecnologia i Seguretat de
la Informació de l’Agència
Catalana de Protecció de
Dades. Per a Soria, es tracta
que l’empresa no pugui fer
servir dades personals per
discriminar i fa una crida als
treballadors i treballadores:
“Les decisions automatitzades
no poden, en cap cas,
atemptar contra drets com el
de la intimitat o discriminar
per sexe. Si això passa, cal
denunciar-ho.”
Gallardo posa com a exemple
d’adaptació legislativa als
nous temps de la revolució
digital la coneguda com a llei
rider, aprovada el maig del
2020, perquè els repartidors
de plataformes com Glovo,
Deliveroo i Uber Eats deixessin
de ser falsos autònoms. En el
seu articulat, es va introduir
per primera vegada a Espanya
el dret del comitè d’empresa a
ser informat de quins són els
paràmetres dels algorismes
amb què es prenien decisions,
com la de distribuir comandes.
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La digitalització planteja,
així, seriosos reptes, com la
reconversió de llocs de treball
i la necessitat d’adaptació en
estructures organitzatives.
Cruz demana una transició
justa en aquest procés, amb
una especial atenció a les
persones que a Catalunya
estan submergides en
l’anomenada economia de
plataforma: a l’entorn d’1,1
milions, segons un estudi
realitzat per CCOO de
Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona el
2018. “Tot i que ara en deuen
ser moltes més”, puntualitza
Liliana Reyes, responsable de
Noves Realitats del Treball a
CCOO.
Reyes alerta com algunes
plataformes digitals estan
aprofitant l’enorme buit de
regulació en la matèria per
buscar qualsevol escletxa
amb la qual aprofitar-se dels
treballadors i treballadores,
que moltes vegades estan
desesperats econòmicament.
“No cal perdre de vista que
darrere de tota cadena sempre
hi ha un ésser humà…”, diu.
La geolocalització de les
empreses, la immensa majoria
amb seu fora d’Espanya, i la
desregulació, amb trampes,
de molts treballadors i
treballadores a través de la
figura del fals autònom (en
realitat són treballadors i
treballadores per compte
d’altri) posen pals a les
rodes a una transició digital
socialment justa. “Hi ha un
transvasament de professions
que sempre han existit, com
lluita obrera / 248

“Un ‘bon dia’
a l’ascensor
amb un cafè
a la mà se
substitueix per
una notificació
des del llit,
només d’obrir
els ulls”

la de les cuidadores de la
llar, cap a l’economia de la
plataforma digital. I allà
troben perills. Com perdre
l’opció de negociació i
veure’s condemnades a haver
d’acceptar ofertes tancades,
sense poder de negociació”,
afegeix Reyes.
Amb tot, CCOO va aconseguir
participar en la negociació
de la llei rider i va oferir
assessorament i múscul
organitzatiu a la vaga
de repartidors de Glovo
convocada el passat estiu a
Barcelona. Una mostra de la
importància de l’organització
dels treballadors i treballadores
sota un paraigua sindical a
l’hora de defensar drets.

El dret a no rebre
missatges
Teletreball, algorismes, dret a
la desconnexió, intel·ligència
artificial, intercanvi de
dades o doble test (check)
són conceptes desconeguts
fa anys, però ara quotidians,
que han irromput amb força
a través de les pantalles dels
mòbils i ordinadors. D’allò més
complex fins a allò més simple,
la revolució digital pren les
nostres vides i la manera de
consumir i de relacionar-nos
amb les altres.
El món del treball clàssic
es veu envoltat per la
hiperconnectivitat. Els
missatges de WhatsApp del
teu superior els diumenges
a hores intempestives es
lluita obrera / 248
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normalitzen. Rebrota l’ansietat.
Els canvis de torns d’última
hora en el grup de treball
s’estenen. Els malentesos entre
companys sorgeixen i la nostra
salut mental se’n ressent. Un
“bon dia” a l’ascensor amb
un cafè a la mà se substitueix
per una notificació des del
llit només d’obrir els ulls.
Portar mesos treballant en una
empresa sense haver conegut
personalment encara els teus
nous companys ja és el més
normal. I no sols en pandèmia.
La tecnologia facilita la
comunicació instantània i a
distància, però el que al final
s’erigeix, si no es controla, són
vells fantasmes: precarització,
control empresarial, abús
laboral, limitació del dret
a la sindicació… Ja no es
tracta només d’apuntalar la
conciliació laboral, sinó de
fer respectar els nous drets
sorgits després del naixement
d’Internet, com el de la
desconnexió digital.
La salut física i mental dels
treballadors i treballadores
està en joc. Decisions com
apagar el mòbil sense sentirse culpable —“avui dia un
s’explota a si mateix i creu
que està realitzant-se”, escriu
el filòsof Byung-Chul Han—
esdevenen cada vegada més
difícils, sobretot en les noves
generacions, presoneres de la
por de perdre una feina per no
estar disponibles vint-i-quatre
hores, set dies a la setmana.
“Cal posar fi a aquestes
pràctiques”, diu Cruz. Sobre

el paper, no contestar correus electrònics o whatsapps fora de
l’horari laboral és un dret ja recollit a Espanya per la Llei orgànica
3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals. Però qualsevol treballador o treballadora sap que, a la
pràctica, la història és una altra. El problema, incideix Cruz, és
que a Espanya directament no estigui penalitzat enviar missatges.
“El treballador o treballadora té el dret a no contestar. Però el
que hauria d’estar sancionat és enviar-los. Perquè encara que
no els contestis, rebre’ls ja t’afegeix pressió, ansietat, en un dia
de descans. T’atabala”, afegeix Cruz, que cita Portugal com a
exemple de com fer les coses bé en aquesta matèria. El país veí va
aprovar el novembre passat una llei que sanciona l’empresariat
que estableixi contacte amb els treballadors i treballadores durant
el seu temps de descans. “Ho vivim cada dia amb els mòbils: l’ús
abusiu genera problemes de salut mental”, incideix Moraleda. El
dret a no contestar ha de transformar-se en el dret a no rebre.
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“Hi ha un
transvasament
de professions
que sempre han
existit, com la
de les cuidadores
de la llar, cap
a l’economia de
la plataforma
digital. I allà
troben perills”
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Reduir la jornada laboral
La revolució digital porta reptes i riscos, però també oportunitats.
El concepte de treball clàssic es comença a qüestionar en
aspectes com la mobilitat laboral, però també pel que fa al temps
de treball. Si la digitalització de l’economia fa el treball més
eficient, ja és hora de millorar les condicions dels treballadors i
treballadores, i de rescatar velles reivindicacions. “Cal reformular
la jornada de treball”, diu Jonathan Gallego, director del Gabinet
Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya. Gallego recorda que la
regulació laboral que fixa quaranta hores setmanals de treball
efectiu a la setmana no es toca des del 1994. “No podem anar un
pas enrere quan ocorren grans canvis. Hem d’avançar-nos als
temps”, incideix Gallego.
Cruz sentencia: “Cal recuperar la reivindicació històrica de reduir
la jornada laboral. Molts dels avenços tecnològics que s’estan
implementant afecten la quantitat i la qualitat de la mà d’obra. No
es tracta només de crear ocupació, sinó de mantenir el treball que
ja existeix.”
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Cures pendents del “m’agrada”
Silvia: “Ella es pensava que jo
estava contractada. Encara no la
coneixia i després, amb el temps, ja
li vaig dir: ‘Mira, que sàpigues que
no tinc assegurança…’”

La feina és constantment avaluada i jutjada
per la clientela, persones a les quals moltes
vegades ni tan sols posen cara. Amb la
inseguretat que el que arribi després, si és
que arriba, siguin missatges negatius. La
plataforma tan sols es comunica amb elles
a cop de notificacions, ja que no tenen a qui
adreçar-se telefònicament. Estan obligades
a enviar la seva ubicació i les deixen entre
les potes dels cavalls davant les mentides
i les males valoracions de les persones
usuàries, amb el risc de rebre sancions. És la
deshumanització del capitalisme salvatge.

Naila: “No em van enviar res [cap
feina] en dues setmanes, per culpa
d’aquella senyora que no sé què va
dir…”
Un estudi del Centre d’Estudis i Recerca
Sindicals de CCOO de Catalunya, disponible
a ja.cat/plataformes, i elaborat per Irene
Galí Magallón, destapa la precarització i
la incertesa que l’economia de plataforma
digital ha portat a les treballadores de les
cures i la neteja. En una extensa investigació
doctrinal farcida de testimonis de netejadores
(com Silvia o Naila) el centre d’estudis posa
paraules a la manera com l’economia de
plataforma ha empitjorat les seves condicions
de treball i, també, a les nombroses trampes
que aplicacions com Clintu o MyPoppins
utilitzen per ocultar qualsevol relació laboral
amb elles. Al pur estil Uber.

“La clau de l’èxit d’aquest tipus de model,
doncs, no rau en la innovació tecnològica,
com es pretén, sinó en l’absoluta desprotecció
dels seus treballadors i, en aquest cas,
treballadores”, recull l’informe, que conclou
que aquestes plataformes incorren en un
frau a la Seguretat Social pel fet de no donar
d’alta les treballadores al règim general
de la Seguretat Social i que descriu les
necessitats d’acompanyament psicològic
que moltes treballadores necessiten arran de
la deshumanització constant a la qual estan
sotmeses.

El relat és propi d’una pel·lícula de Ken
Loach: treballadores ansioses pendents del
telèfon les 24 hores per acceptar feines mal
pagades i amb temor de ser penalitzades
si no les accepten. Abocades al carreró
sense sortida de la precarització: acceptar
l’inacceptable per por de la misèria (“És que
nosaltres, per temor que no ens donin la
feina, diem que sí, que sí, que sí a tot”, explica
Karla, una de les entrevistades a l’informe),
patir la pèrdua del poder de negociació
(“no es negocia el preu de la prestació del
servei ofert”) o deixar-se els diners propis en
productes de neteja “per si de cas” a la casa
on van a treballar no n’hi ha (“a vegades hi
arribo i no hi ha res, ni draps…”).
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Més del 25 % de la població al nostre país es troba en risc d’exclusió
social. A la Fundació ”la Caixa” facilitem eines, metodologies i
recursos a milers d’entitats socials, com la Ludo Margarita Bedós, que
treballen per donar oportunitats a les persones que més ho
necessiten. Persones com el Munic, que ara podran tenir un futur
millor.
Descobreix-ne més coses a fundaciolacaixa.org

Només
és progrés
si progressem
tots
lluita obrera / 248
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LLUITADORA

Núria
Mateo,

especialista
tècnica de
laboratori a
Repsol Química,
delegada
sindical i
responsable
d’Igualtat
a CCOO de
Tarragona

“Quan em va sorgir l’oportunitat de
presentar-me com a delegada vaig
pensar què em diria el meu pare, que
també era sindicalista i ja havia mort.
Vaig pensar que era el que havia de
fer. Cal picar molta pedra, visitant
empreses on no hi ha representació,
informant els treballadors i les
treballadores, fent-los agafar
consciència. M’amoïna moltíssim
la prevenció de riscos laborals, i em
sap greu que siguem l’únic sindicat
a l’empresa amb representació
femenina. Els plans d’igualtat són
importantíssims.”
57
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REPORTATGE

Recuperar
la llengua
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El meu avi, Joan Calsina, era masover en una casa de pagès a
Terrassa, propietat d’una família que també tenia bòbiles. El 1939
va amagar els seus llibres, tots en català, al celler entre botes de
vi i caixes de patates. No es pot reflexionar sobre el tema de la
llengua catalana sense tenir en compte la situació de la llengua
catalana durant el franquisme.
Els meus avantpassats, fins on arriba la documentació que
coneixem, han estat tots nascuts a Catalunya i catalanoparlants,
però a la filla gran de l’avi, la meva mare, els seus nets li van fer un
mapamundi magnètic. Hi enganxaven les fotos de cada persona
de la família per ensenyar-li on havien nascut, on vivien, on
treballaven. La població de Catalunya ja fa anys que s’ha d’explicar
així, amb un mapamundi. Catalunya està composta de gent
vinguda de tot arreu i que volta per tot arreu. Als anys seixanta i
setanta van arribar-hi un milió i mig de persones des d’altres llocs
de la península. Als anys dos mil, una quantitat similar des de
diferents parts del món. Aquest és el país real.

Text
Montse Ros /
Membre del seminari
Salvador Seguí

Composició
sociolingüística
de Catalunya
Quan tenia tres anys, jo ja
sabia parlar castellà, encara
que ningú de la meva família
no me n’hagués dit mai
una sola paraula ni hagués
estat encara escolaritzada ni
hagués vist mai la televisió. La
immersió lingüística social en
castellà funcionava. En canvi,
les persones que arribaven
d’altres punts de la península
no trobaven espais d’immersió
al català. Ni l’Administració ni
l’ensenyament ni les empreses
ni els sindicats ni els centres
esportius ni la cultura…
parlaven en català.
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La gent que ve a Catalunya ve
a treballar. Cipriano García, el
Cipri va venir a Terrassa amb
vint-i-tres anys. Va trobar feina
en una bòbila. Volia “escapar
de la mort segura a la mina.
La silicosi em va fer marxar
d’aquell poble en busca d’una
feina amb la qual pogués,
almenys, subsistir”. Com tanta
gent, volia un futur digne de
ser viscut, i per construir-lo va
comprometre’s amb la lluita
obrera i amb la lluita nacional.
Va ingressar al PSUC i va ser
un dels fundadors de CCOO
en la clandestinitat. El 1970
escrivia: “El dret del poble de
Catalunya al respecte de la
seva cultura i la seva llengua, el
dret a autogovernar-se i regir
els seus propis destins, que
lluita obrera / 248

Composició
sociolingüística
de Catalunya
Dades 2018 Enquesta
d’usos lingüístics de
la població

Llengua
inicial
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ALTRES LLENGÜES 10,08 %

CASTELLÀ 52,7 %

CATALÀ 31,5 %

CATALÀ + UNA ALTRA LLENGUA 2,8 %

— 100 %

li permetin emprendre les vies
del seu propi desenvolupament,
només seran plenament assolits
en el marc de la més àmplia
llibertat i democràcia.” Insistia
en un escrit rere l’altre que la
classe treballadora havia de ser
la més interessada a resoldre
els problemes nacionals, “o,
si no, no els resoldrà ningú”.
Deia: “El contrari, la inhibició,
deixa el camp lliure a totes
les temptacions i maniobres,
produeix un buit polític que,
usat per l’adversari, condueix
a l’enfrontament i la divisió.”
La cohesió social ha estat, ja
des de llavors, un motor de
l’acció de CCOO, que sempre ha
sostingut que els drets socials i
els drets nacionals van junts, i
seguint la idea de Josep Benet,
Catalunya és un sol poble. Un
element important en aquesta
aposta per la cohesió ha estat el
compromís amb la recuperació
del català com a llengua pròpia
de Catalunya.
El Josep Miquel Lacasta també
era del PSUC i de CCOO. El curs
1982-1983 feia de mestre a l’escola
Lluís Millet de Santa Coloma de
Gramenet. En l’entorn del Casal
del Mestre de Santa Coloma, va
participar en la reflexió sobre
l’aprenentatge de la llengua
catalana. Ja s’ensenyava català a
les escoles. El 1975, el Ministeri
d’Educació havia publicat un
decret que permetia fer-ho
de manera voluntària si es
demanava autorització, encara
que no preveia ni qui ni com ho
havia de fer. S’estima que un 40
% de les escoles de Catalunya
tenien algun grup d’ensenyament
del català, que potser arribaven a
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un 25 % o a un 30 % de l’alumnat.
A partir de la Constitució del
1978, canvia la legislació i el
català es converteix en una
assignatura de quatre hores a
la setmana. Però els resultats
no eren bons, l’alumnat no feia
el clic de començar a parlar en
català. El professorat de Santa
Coloma va estudiar diverses
experiències pilot que s’havien
fet a Catalunya i va concloure
que la llengua catalana s’ha
d’aprendre com s’aprenen totes
les llengües en la infància, per
simple immersió en el medi en
què es parlen, i que l’escola podia
ser aquest medi immersiu. Van
compartir la reflexió amb grups
de pares i mares, majoritàriament
de famílies provinents de la
migració. “Va ser un treball
col·lectiu”, diu el Josep Miquel.
“Ho van veure clar. Volien que
els seus fills poguessin gaudir
de les mateixes oportunitats
independentment de quin fos
l’origen dels seus progenitors.”
El Josep Miquel Lacasta, l’any
següent, va entrar com a regidor
del PSUC a l’Ajuntament de
Santa Coloma. L’ajuntament es
va posar al costat del projecte,
es va fer una consulta a les
famílies i es va donar suport a un
conjunt d’onze escoles que van
començar a ser escola pública
catalana. Algunes van començar
parcialment, només en alguns
grups. La diferència de resultats
entre uns grups i uns altres va fer
que ràpidament s’estengués la
immersió al conjunt de les aules.
Materialment, no era fàcil. Prop
de la meitat del professorat
d’EGB havia nascut fora de
Catalunya i la major part del

professorat catalanoparlant
declarava no saber escriure
en català. Calia fer un esforç
metodològic i formatiu molt
gran. El SEDEC (Servei
d’Ensenyament del Català) de
la Generalitat de Catalunya, que
estava adscrit al Departament de
Presidència, s’hi va bolcar.

Llengua
d’identificació

ALTRES LLENGÜES O COMBINACIONS 8,2 %

46,6 %
CASTELLANOPARLANT

CATALANOPARLANT

36,3 %

— 100 %

Tampoc no era fàcil el debat
polític entorn d’aquesta qüestió.
L’Associació de Mestres Rosa
Sensat havia apostat en primera
instància per fer l’ensenyament
en la llengua familiar de cada
alumne i, després, introduir
l’altra llengua. CiU, amb ERC i
UCD-CC, va fer una proposta
d’elecció per part de les famílies
que hauria menat a una doble
xarxa escolar dividida per la
llengua vehicular. El PSUC, en
canvi, va defensar una única
xarxa escolar, posició a la qual
es va afegir el PSC. La immersió
va rebre crítiques molt severes,
ja que la consideraven un atac
al castellà. El Manifiesto de los
2.300 es va publicar el 1981 a
Cambio 16 i va ser contestat
per la Crida a la Solidaritat
en Defensa de la Llengua, de
manera que es van originar dues
línies de pensament i actuació
que han estat presents en tota la
història de la política lingüística.
L’experiència de Santa Coloma
va ser entomada per les
associacions de veïns amb
la voluntat de construir una
societat integrada. També
CCOO va participar en els
consensos a favor de l’escola
catalana, que no separa l’alumnat
per llengua familiar, a favor de
la immersió en llengua catalana
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com a metodologia escolar per
aconseguir el seu coneixement
generalitzat i que pretén el
bilingüisme real en acabar
l’escolarització obligatòria.
Aquestes organitzacions van
ajudar a pressionar per assolir
els consensos basats en la idea
de construcció d’un sol poble
que van reeixir el 6 d’abril del
1983, amb l’aprovació, amb 105
vots a favor, cap en contra i una
abstenció (UCD), de la Llei de
normalització lingüística.
Des del 1983, l’escola catalana
no separa l’alumnat per llengua,
té com a objectiu que l’alumnat
acabi l’escolaritat amb ple
domini del català i del castellà,
i utilitza la immersió com
a mètode pedagògic en els
primers anys d’escolaritat. La
immersió necessita l’exclusivitat
d’ús de la llengua catalana
durant un temps determinat.
Els projectes lingüístics de
cada centre busquen solucions
adequades al context per
introduir el castellà i les llengües
estrangeres en el moment
i en la quantitat necessaris
per assegurar l’objectiu final
de coneixement equivalent.
Aquest ajust centre per centre
és imprescindible perquè la
composició sociolingüística de
les escoles és extremadament
diversa. Els resultats escolars
actuals mostren que, en acabar
l’escolaritat obligatòria, els
coneixements de català i castellà
són equiparables, alhora que
són molt semblants al nivell de
castellà de la resta de l’Estat
i semblants a la resta de les
matèries escolars.
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A partir de la llei del 1983 també
es creen la ràdio i la televisió
públiques catalanes. Van
representar una gran inversió i
van seduir l’audiència no només
per la llengua, sinó també
per la qualitat i la modernitat
de la producció. Juntament
amb l’escola són els factors
clau que expliquen el nivell
de coneixement actual de la
llengua catalana, que ha fet un
canvi substancial des dels anys
vuitanta.

Coneixement
de la llengua
catalana
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SAP ESCRIURE EN CATALÀ 65,3 %

SAP LLEGIR EN CATALÀ 85,5 %

SAP PARLAR EN CATALÀ 81,2 %

ENTÉN EL CATALÀ 94,4 %

— 100 %

Però una cosa és saber català i
l’altra, fer-lo servir. El nombre
absolut de persones que tenen
com a llengua familiar el català
no ha parat mai de créixer.
Alhora, ha crescut encara més
el nombre de persones que
parlen castellà com a llengua
familiar i el nombre de les
que parlen altres llengües. En
aquest context de creixement
demogràfic, percentualment,
l’ús de la llengua catalana a
Catalunya perd pes. D’un 44,3
% que declarava el català com a
llengua d’identificació el 2003,
hem passat a un 36,3 % el 2018.
Les xifres mostren que el català
s’utilitza a Catalunya menys que
el castellà i que un 18,5 % de la
població fa servir altres llengües.

Estadístiques d’ús
El català no està en perill
d’extinció, però la seva situació
és delicada, sobretot perquè
a Catalunya encara no es pot
viure plenament en català en
molts àmbits. A les universitats
catalanes, només el 14,6 % dels
graus es fan en català. L’oferta
de mitjans de comunicació
en català se situa al voltant
d’un 30 %; la justícia només va
dictar un 7,4 % de les sentències
en català; l’Administració de
l’Estat a Catalunya no requereix
el coneixement del català a
les persones que hi treballen;
només un 3 % de les pel·lícules
comercialitzades a Catalunya es
doblen al català; l’etiquetatge i
les instruccions de productes és
molt majoritària en castellà, i en
el món del lleure i la cultura jove,
molt mediatitzada per les xarxes
socials, la presència del català
és molt petita. La uniformització
cultural del món globalitzat,
digitalitzat i robotitzat afavoreix
l’ús de les llengües més
massives.
L’esforç institucional i
pressupostari que va fer la
Generalitat a finals dels vuitanta
i començament dels noranta no
s’ha mantingut amb la mateixa
intensitat. I cal dir que l’Estat
espanyol ha estat el gran absent
de la protecció i la cura del
català, del basc o del gallec.
Un dels factors clau per entendre
el nivell d’ús és el món del
treball. No podem oblidar que la
gent que ve a viure a Catalunya
és perquè hi vol treballar. El món
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81,4 %

30,8 %
18,1 %
17,2 %
ALTRES
LLENGÜES

28 %
CASTELLÀ

23,6 %
CATALÀ

18,5 %

17,6 %

15,5 %

24,9 %

POC
MITJANAMENT
FORÇA
MOLT

— 100 %

5,8

MAI

Ús diari
del Català

Nota
L’usa molt: en fa un ús diari
superior al 80%
Força: entre 51 % i el 80 %
Mitjanament: entre el 31 % i el 50 %
Poc: entre l’1 % i el 30 %
Mai: 0 %

del treball és el primer àmbit on
es fa possible (o no) la cohesió
social, la construcció de futurs
compartits, l’establiment de
drets i deures comuns. Si hi ha
un lloc de convivència social
diari és el centre de treball,
on un 64 % de les persones
afirmen usar el català amb les
companyes i companys de feina.
No tenim dades per sector ni per
zona geogràfica ni per categoria
professional ni per tipus de
contracte… És sorprenent i
preocupant aquesta absència
d’estudis, que precedeix la falta
d’acció política sobre els usos
lingüístics en el treball.
En contrast, CCOO sempre
ha entomat responsabilitats
en l’ús del català en el món
del treball. La mateixa
organització funciona com a
espai d’acollida, participació
i socialització de milers de
treballadores i treballadors que
es van incorporant a la societat
catalana. L’ús normal del català
al sindicat el fa funcionar com
a espai d’immersió lingüística i
d’integració social.
El Carles Bertran es va
incorporar al Servei Lingüístic
de la CONC l’any 1991, primer
com a voluntari, després amb
hores sindicals. El servei s’havia
creat formalment a finals del
1988. Era la primera vegada
que el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
signava un conveni amb una
organització sindical per a la
creació d’un servei lingüístic,
amb caràcter experimental, per
a l’impuls de l’ús del català en
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l’àmbit de la nostra organització
i en el món del treball. “No
volíem ser només correctors”,
diu el Carles Bertran. I això
que el Servei Lingüístic de la
CONC tracta unes 5.000 pàgines
anuals, ja siguin documents de
negociació, publicacions pròpies,
comunicació interna, pàgina
web i oficina de premsa. El
Carles Bertran entenia el Servei
Lingüístic com un element de la
política del sindicat: “Conèixer
la llengua catalana i estar en
disposició de poder-la usar
s’ha de considerar com un dret
més de ciutadania i d’igualtat
d’oportunitats. En una societat
com ara la nostra, una adequada
competència comunicativa és
indispensable per garantir que
ningú no pugui ser discriminat
en el seu accés a la feina, a
l’habitatge o a la sanitat.”
En l’activitat a favor de la
llengua catalana de CCOO,
hi ha planat sempre una altra
preocupació: cal aconseguir
que la gent s’hi senti lligada
emocionalment, sigui o no sigui
la seva llengua primera. Una part
d’aquest lligam emocional prové
de la consideració de la llengua
com a dret i porta de drets, i una
altra part prové de l’estimació
per les llengües que ha presidit
la feina de CCOO i del seu
Servei Lingüístic. Cada llengua
conté la petjada de la història
d’un grup humà, és funcional
a la seva quotidianitat, vehicle
del seu saber, articuladora de les
seves esperances. Les llengües
ens permeten entendre’ns,
cooperar, crear comunitat.
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Oferim un servei d’orientació que
t’acompanyarà per definir el teu
objectiu professional. Dissenyem
conjuntament un pla d’acció per tal
de millorar la situació laboral de les
persones usuàries del servei.

Aquest darrer any la Fundació Paco Puerto va
engegar el programa mixt d’Orientació i formació, subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

600

El programa té com a objectiu Orientar i formar
prioritàriament a aquelles persones que estan o
han estat en situació d’Erto. Prop de 600 persones s’han beneficiat ja de l’orientació que
ofereix la Fundació Paco Puerto. Avançar-se als
canvis en el teixit productiu és la millor garantia per mantenir l’ocupació. Tenim tres punts
d'actuació on et podrem atendre:
Girona

eficiat
an ben tació
es s'h
Person servi d’orien
del

Miquel Blay, 1
17001 Girona
682 57 38 72
orientacio.girona@ccoo.cat

Barcelona

Via Laietana, 16, 8ª
08003 Barcelona
646 24 39 97
orientacio.barcelona@ccoo.cat
Trobaràs tota la
informació sobre
el servei al lloc web:

www.ccoo.cat/orientacio
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Tarragona

Plaça Antoni Villarroel, 2
43204 Reus
699 50 32 74
orientacio.taragona@ccoo.cat

En l’època en què el Carles
Bertran va dirigir el Servei
Lingüístic va escriure
també sobre les realitats
que contrapesaven aquesta
visió i aquesta acció positiva:
“Malauradament, a casa
nostra, al llarg d’aquests anys
hem vist com la llengua era
instrumentalitzada en les
confrontacions polítiques i era
motiu de controvèrsia entre
les diferents orientacions
ideològiques. […] I això ha fet
que, en molts casos, el català
se senti com una cosa aliena,
com la llengua del poder, com
la llengua d’un poder que gira
l’esquena a amplis sectors
socials catalans.”
La societat catalana torna a
viure un moment de polarització
política entorn de la qüestió
lingüística. El debat públic està
ple de desinformacions, mancat
de seny i sobrecarregat de rauxa.
Joan Mena, fill de sindicalista de
CCOO, alumne de la immersió,
professor de llengua castellana,
diputat al Congrés, deia fa
poc en una entrevista: “S’ha
d’eliminar la llengua i l’educació
de la politiqueria.”
CCOO s’ha tornat a posicionar
públicament, com ha fet tantes
vegades en la seva història,
mitjançant el document En
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defensa de la llengua catalana i
per la promoció del seu ús social.
CCOO de Catalunya ha tornat a
expressar el seu compromís amb
el català, la llengua pròpia de
Catalunya, que es troba encara
en desavantatge, i considera que
és necessari un esforç més gran
de les administracions i de les
entitats per garantir els drets
lingüístics de tota la població.
CCOO es manifesta
absolutament allunyat de les
persones i organitzacions que
inciten el conflicte lingüístic
com a eina partidista i
electoralista, com a instrument
d’exclusió i de poder. Rebutja
la judicialització de la política
també en el cas de la llengua
catalana, que està produint
decisions incomprensibles des
del punt de vista pedagògic,
lingüístic i democràtic. Malgrat
la polarització, amplificada
als mitjans de comunicació,
les enquestes indiquen que
segueixen existint possibilitats
certes per a la construcció de
consensos amplis.
El document, que podeu llegir
a ja.cat/informecatala, planteja
propostes equilibrades i realistes
que portem al Pacte nacional
per la llengua amb la voluntat
de promoure l’ús social de la
llengua catalana.
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COLUMNA
Anna Simó /
Filòloga
i política

“No parlaràs
mai un bon
català”

Aquesta frase tan contundent és el títol que
ha escollit el diputat al Congrés Joan Mena
per escriure el seu llibre sobre les mentides
al voltant de la immersió lingüística (Eumo
Editorial, febrer del 2022). És la sentència
que li va adreçar una professora de català a
primer de batxillerat perquè era incapaç de
diferenciar la o oberta de la tancada. Devia tenir,
sortosament, altres referents més empàtics i
competents pedagògicament parlant, perquè
va esdevenir professor de llengua i literatura
castellanes, i un ferm defensor de l’aprenentatge
del català a l’educació per aconseguir la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social, com una de les
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eines per a la correcció de les desigualtats socials,
que són, encara, estructurals.
Aquest ha estat un dels consensos més
transversals a Catalunya des de la Transició
en què ha participat activament CCOO de
Catalunya, amb el compromís amb la recuperació
del català com a llengua pròpia, amb la immersió
en català com a metodologia escolar per
aconseguir el coneixement generalitzat en acabar
l’escolarització obligatòria i amb el deure cívic de
promoure’n l’ús. Aquest compromís, l’ha renovat
la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya
el febrer del 2022 amb el document “En defensa
de la llengua catalana i per la promoció del seu
ús social”, elaborat pel Seminari Salvador Seguí
de la Fundació Cipriano García i coordinat per
Montse Ros. En aquest document, carregat de
dades, arguments i sentit comú, l’organització
blasma tant que els tribunals prenguin decisions
que corresponen als governs i als parlaments
com als representants de la ciutadania, com ara
la polarització del debat públic sobre el canvi
del model de doble oficialitat (i l’aranès a l’Aran),
que és l’establert a l’Estatut i a la doctrina del TC,
agradi més o menys.

Comparteixo que els tribunals no han d’usurpar,
per raons polítiques, les competències atribuïdes
per l’Estatut al Departament d’Educació per
regular la llengua vehicular a l’ensenyament i
un ús suficient de les llengües oficials. I això és
el que va fer el TSJC a instàncies del Govern
Rajoy amb la sentència del 16 de desembre del
2020, en què exigia l’ús d’un 25 % de castellà
amb caràcter general als centres educatius de
Catalunya. Defenso no només la legitimitat del
Parlament i del Govern per prendre les decisions
en el marc de les competències assumides, sinó
la necessitat de mantenir els consensos existents
posant-los al dia amb l’objectiu de mantenir
intacte el compromís triple com el que CCOO de
Catalunya manté vigent. La signatura a quatre
de la proposició de llei per a la modificació en
lectura única de la Llei de política lingüística el
24 de març del 2022 és part de la solució i no del
problema, del consens i no de la dissensió. Posemnos al dia, o no aconseguirem que la població de
Catalunya parli català, ni bo ni dolent.

El català
a l’educació
ha estat un dels
consensos més
transversals
a Catalunya des de
la Transició
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LLUITADORA

Amparo
Suaza,

treballadora
de la bugaderia
i delegada
sindical a
l’Hotel W
“El sindicat ens empodera.
Hi ha molta por, i jo odio la
injustícia. En ple segle XXI no
pot ser que tanta gent treballi
espantada i temi defensar els
seus drets per por de perdre
la feina. L’altre gran problema
és el desconeixement: la major
part de les meves companyes
no saben exactament quins són
els seus drets ni saben com les
podem ajudar.”
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LLUITADORA

Eva
Cuenca,

mossa
d’esquadra
i responsable
de l’Àrea
d’Igualtat
del Sector
Sindical
del Cos de
Mossos
d’Esquadra

“Els cossos policials, com
els sindicats, són un reflex
de la societat. La lluita per la
igualtat cal fer-la des de dins.
Som encara poques dones,
i de vegades som fins i tot
nosaltres que no entenem la
discriminació positiva. I hem
fet renúncies en les nostres
carreres professionals que
els nostres companys no han
hagut de fer, i hem hagut
de viure micromasclismes.
Ens l’hem de creure tots, la
igualtat.”
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CCOO,
en dades
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ALTRES 4.805

CSIF 526

Intersindical 1.103

CGT 1.657

USOC 2.618

UGT 19.812

Podeu consultar
les memòries
anuals de CCOO
de Catalunya a:
ja.cat/memories

CCOO 22.259

Eleccions
sindicals

Com es finança el sindicat, quants afiliats i afiliades som, quants
delegats i delegades tenim a les empreses, quanta gent s’adreça al
sindicat per demanar assessorament i què demana… De tot això, en
tenim dades, i són molt rellevants. Dades que hem de saber i que
recollim en aquest número de la lluita obrera.

DELEGATS I DELEGADES A 28 DE FEBRER DEL 2022
70

Com es finança
el sindicat

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS
1 % Altres
1 % Op. internes
5 % Altres ingressos propis
11 %
Ingressos
prestació
de serveis
15 %
Ingressos
subvencions

67 %
Cotitzacions

DESPESES

69 %

2 % Altres despeses

Despeses
personal

3 % Amortitzacions
1 % Serv. rebuts formació
20 %
Consums
formació
i serveis

5%

Viatges i dietes
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Afiliació a CCOO
de Catalunya

63.979
Dones

145.553
56,03 %

No binari

81.550
Homes

AFILIACIÓ NASCUDA FORA
DE L’ESTAT ESPANYOL

3.263

44,48 %

Dones

6.643
Dones

14.934

6.989

TOTAL

TOTAL

53,31 %

0,02 %
24

TOTAL

AFILIACIÓ DE JOVES
DE MENYS DE 30 ANYS

46,69 %

43,95 %

55,52 %

3.726

Homes

8.291

Homes

Representa
el 10,26 %
de l’afiliació
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1.337.402
Delegats i
delegades
sindicals

Treballadors i
treballadores

22.027

Total delegats
i delegades
sindicals

TOTAL DELEGATS I DELEGADES,
PER SEXES

43,50 %

9.580

56,50 %

12.447

DELEGATS I DELEGADES JOVES
DE 30 ANYS O MENYS

425

Dones

Dones

478

Homes

Homes
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Assessorament
sindical 2021

•

•

Hem atès 20.933 persones,
que han generat 34.991
consultes, a 34 locals
sindicals i amb 94 assessors
i assessores laborals
sindicalistes.

- 26.460 s’han fet en
modalitat presencial.
- 5.389, en modalitat de
videoconferència.
- 3.142, en modalitat de
teletreball.
- 4.521 persones s’han afiliat
a la consulta. Hem atès
13.319 persones afiliades i
7.614 persones no afiliades.
- Atenem més dones que
homes (51,58 %).
- 3.881 consultes de
persones han requerit la
intervenció del Gabinet
Tècnic Jurídic, les
quals han generat 1.177
expedients.

ELS TEMES PRINCIPALS
I EL NOMBRE DE CONSULTES SÓN:

9.046

3.788
Altres

25,9 %

10,8 %
2.095 Atur
2.276

Sense motiu

2.461 Salaris

Prestacions de
la Seguretat
Social

6%
6,5 %
18,8 %

7%
7,9 %
2.778

Acomiadaments

8,1 %

9%
3.140

2.821

Contractació

Càlculs
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D’aquestes 34.991 consultes:
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6.586

Aplicació de
conveni

LLUITADOR

“Ser sindicalista és una
manera de viure: una lluita
entregada per a la defensa
dels drets dels treballadors.
Amb la pandèmia molts
treballadors de l’hostaleria,
els que han quedat fora
dels ERTO, han patit
molt, i això ha ajudat
que molta gent s’adoni
de la importància d’estar
organitzat. En aquest
ram la conciliació és molt
difícil. Des d’Acció Jove,
on soc, també lluitem en
altres àmbits, com el de
l’habitatge, perquè cal que
es regulin els lloguers
i l’energia o no
tindrem
futur.”

Josep
Manuel
Morales,
Prodi,

auxiliar de cuina a l’Hotel
Garbí, membre del comitè
d’empresa i responsable,
entre d’altres, d’Acció Jove
de CCOO de les Comarques
Gironines
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LLUITADORA

Xènia
Carayol,

infermera al torn nocturn
a l’Hospital Sociosanitari
Pere Virgili i delegada
sindical
“Als centres sociosanitaris, on
hi ha gent gran malalta, sovint
no tenim prou eines, ni tampoc
no les tenen les famílies de les
persones ingressades. Hi ha
lluita obrera / 248
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molta crispació, i de vegades
ens ho retreuen. Hem hagut de
fer molts jocs malabars amb
la pandèmia per gestionar les
càrregues de treball.”

DRETS LABORALS AL MÓN:

la CSI alerta
del trencament del
contracte social
Esther Caballé /
directora de la
Fundació Pau
i Solidaritat

La Confederació Sindical
Internacional (o CSI) és
una confederació de centrals
sindicals nacionals que aplega
un total de 332 organitzacions,
distribuïdes en 163 estats, i que
representa 200.182.174 persones
treballadores i que, des del 2014,
elabora l’IGD, o índex global
dels drets. Aquest índex puntua
els països entre un valor d’1, que
indica violacions esporàdiques
dels drets, fins al 5+, que es dona
allà on els drets no són garantits
a causa de la desintegració de
l’estat de dret. L’IGD classifica els
països en funció de 97 indicadors
reconeguts internacionalment
i té com a finalitat fer el
seguiment dels elements clau que
garanteixen la democràcia als
centres de treball, com són:
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— El dret a constituir

sindicats i a afiliar-s’hi

— El dret a la negociació

col·lectiva

— El dret de vaga
— La llibertat d’expressió i

reunió

En els últims anys, especialment
arran de la declaració de
la pandèmia mundial de la
COVID-19 i de les mesures
implementades per fer-hi front,
l’informe ha anat posant de
manifest la ruptura del contracte
social i l’empitjorament de
les condicions de la classe
treballadora al món, per culpa
de la cobdícia desmesurada del
poder corporatiu.
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Això s’ha constatat, en primer
lloc, en un desmantellament dels
pilars sobre els quals s’erigeix la
democràcia als centres de treball,
mitjançant l’atac constant i impune
a la llibertat d’expressió i de reunió, i
la restricció del seu accés i vigència
a la classe treballadora en el 43 %
dels països (d’un total de 149). De
fet, el 2021 això s’ha concretat en el
següent:
— Al 87 % dels països s’ha
vulnerat el dret de vaga.

— Al 79 % dels països s’ha
dificultat el dret a la negociació
col·lectiva.

— Al 74 % dels països s’han exclòs
determinats sectors laborals
del dret a formar un sindicat.
— A 109 països s’ha impedit
el registre de noves
organitzacions sindicals,
20 més respecte del 2020.

— A 64 països (8 més que el
2020) s’ha denegat la llibertat
d’expressió.
En segon lloc, s’ha produït un
increment de les pràctiques de
vigilància de les treballadores
i treballadors, així com dels
seus delegats i delegades, sense
autorització judicial i sense
coneixement del moviment sindical,
amb l’objectiu de controlar el dret
a la llibertat d’afiliació sindical i
al lliure exercici del dret de vaga.
Un exemple és el que va ocórrer a
Amazon als Estats Units.
En tercer lloc, el poder econòmic
segueix incidint en matèria
legislativa, a través de la promoció
de mecanismes jurídics destinats a
reduir, obstaculitzar i desregular els
drets humans laborals i, en especial,
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les llibertats sindicals. Aquestes
últimes són un mecanisme clau de
la classe treballadora per poder fer
valdre aquests drets. Això ha fet
que en alguns països, com l’Índia,
s’adoptessin iniciatives legislatives
que debiliten els drets laborals i que
precaritzen la classe treballadora i
l’exposen a la pobresa i a l’exclusió
social.
Finalment, l’IGD també denuncia
l’augment global, impune i continuat
de la violència antisindical,
destinada a debilitar el mecanisme
més poderós d’acció i lluita de
què disposa la classe treballadora:
l’organització sindical. En l’últim
informe s’ha constatat un increment
de la violència física contra la classe
treballadora i el moviment sindical
al món. Aquestes en són algunes
dades:
— S’ha registrat que a 45 països
les persones treballadores
havien estat víctimes de
violència.
— S’ha registrat l’arrest i
la detenció de persones
treballadores a 68 països.
— S’han assassinat sindicalistes
a sis països (Brasil, Colòmbia,
Filipines, Guatemala, Myanmar
i Nigèria).
— A 10 països (Bangladesh,
Bielorússia, Brasil, Colòmbia,
Egipte, Filipines, Hondures,
Myanmar, Turquia i Zimbàbue)
s’han registrat les pitjors
condicions per ser persona
treballadora o sindicalista.
En aquest context, l’acció
sindical és essencial, tal com ha
establert la CSI, per construir
un nou contracte social basat

en “treball [digne], drets,
protecció social, igualtat i
inclusió” capaç de fer front
als abusos del poder polític i
del poder corporatiu al món,
així com per desplegar els
mecanismes sindicals globals
i transfronterers capaços

de controlar el compliment
efectiu de la deguda diligència
en drets humans per part de
les empreses. Per aconseguirho, des de la Fundació Pau
i Solidaritat de CCOO
de Catalunya, seguirem
impulsant la cooperació

sindical com a catalitzadora
de la promoció i el respecte
dels drets humans laborals i
de les llibertats sindicals al
món. Si ens vols ajudar en
aquesta tasca, pots associar-te
a Pau i Solidaritat des de la
pàgina colabora.ccoo.cat.

ÍNDEX GLOBAL DELS DRETS DEL 2021

EUROPA

ÀSIA
PACÍFIC

AMÈRICA

ORIENT MITJÀ /
NORD D’ÀFRICA

ÀFRICA

Milloren:
Sudan 5
Grècia 4
Bolívia 3
Bòsnia i
Hercegovina 3
Mèxic 3
Macedònia
del Nord 3
Panamà 3
Togo 2

Empitjoren:
Myanmar 5+
Haití 5
Jordània 5
Malàisia 5
El Salvador 4
Hongria 4
Bèlgica 3
Canadà 3
Eslovàquia 3

Nous el 2021:
Armènia 2
Gabon 3
Guinea 3
Kirguizstan 4
Níger 4

5+: drets no garantits a causa de la
desintegració de l’estat de dret
5:

drets no garantits

4:

violacions sistemàtiques dels drets

3:

violacions regulars dels drets

2:

violacions repetides dels drets

1:

violacions esporàdiques dels drets
Sense dades
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COLUMNA
Andrés Querol
Muñoz /
Secretari
d’Organització
de CCOO de
Catalunya

Qui
parla
en nom
nostre?
“Estem decebuts amb el
resultat de les votacions
sindicals perquè pensem que
una relació directa amb la
companyia és el millor per
als nostres empleats.” Així ha
reaccionat aquests dies la direcció
d’Amazon davant la votació per
elegir representació sindical de
les treballadores i treballadors
del seu centre a Staten Island
(Estats Units). No es tracta d’un
fet aïllat, sinó que la multinacional
americana ha mantingut aquesta
mateixa actitud negativa davant
dels processos de sindicació
impulsats per CCOO a les plantes
de l’empresa a Catalunya.
Amazon gasta grans quantitats de
diners en publicitat. Als anuncis,
les persones elegides per la
direcció expliquen com n’estan,
d’agraïdes, per tenir feina dins del
gegant logístic. I la multinacional
se sent decebuda amb els
treballadors i treballadores quan
decideixen elegir ells mateixos
qui els ha de representar. Aquesta
no és una actitud exclusiva de les
empreses: també el poder polític
pretén apropiar-se de la veu de les
treballadores i treballadors.
Dels contractes fets a Catalunya
el darrer mes de març, el nombre
d’indefinits ha millorat el 154 %
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respecte de la situació anterior
a la darrera reforma laboral.
Per primer cop es comença a
redreçar el principal problema
de les treballadores i treballadors
a Catalunya: la precarietat. Com
s’entén, doncs, que els partits
que governen a la Generalitat
manifestessin que la reforma
laboral no respon a les necessitats
del país? Encara més: com
s’entén que la portaveu de
Junts per Catalunya al Congrés
manifestés que la reforma no
comptava amb la participació dels
sindicats catalans? El 80 % de la
representació sindical a Catalunya
la tenen els sindicats que la van
negociar, mentre que la suma
de tots els sindicats contraris
no arriba al 7 %. La resposta a la
pregunta la vam tenir poc després:
el Departament d’Universitats de
la Generalitat demanava mantenir
els contractes temporals eliminats
per la reforma a les persones
que fan recerca per evitar la seva
estabilitat laboral.
El primer dret que ens hem
de guanyar les treballadores
i treballadors és el de tenir
veu pròpia davant dels intents
d’apropiació per part de les
empreses i del poder polític. No es
tracta pas d’una qüestió simbòlica:
les treballadores i treballadors
amb representació sindical
compten amb millors salaris i
condicions que els no sindicats,
segons totes les estadístiques. A
Catalunya aquests intents topen
amb una realitat tossuda: CCOO
és el sindicat hegemònic —amb un
42 % de les delegades i delegats de
les empreses—, augmenta la seva
representativitat i és la força que
més capacitat té d’organitzar les

treballadores i treballadors a les
empreses de nova creació.
I això vol dir que les treballadores
i treballadors catalans ens
autorepresentem mitjançant una
força tossudament independent
de tots els poders, que organitza la
solidaritat més enllà dels sectors i
de les professions, i que vertebra
el conjunt del país amb una forta
presència a tot el territori. Una
organització que fa possible
la unitat de les treballadores i
treballadors de Catalunya a l’hora
de disputar i negociar les nostres
condicions perquè ens organitzem
sense necessitat de preguntar al
del costat què vota a les eleccions
polítiques, si resa a algun déu o en
quina llengua canta a casa quan
fa anys.
A Catalunya som 1.350.000
treballadores i treballadors que
comptem amb representació
als nostres centres de treball.
Empreses grans, petites i molt
petites. Una realitat que va molt
més enllà de la imatge que massa
sovint es vol fer arribar per part
de qui té interès a apropiar-se de
la nostra representació. Però una
realitat que té també gent exclosa.
D’entrada, als centres de menys de
sis treballadores i treballadors la
llei no permet elegir representació.

a Catalunya l’any anterior la
meitat ho van fer amb contractes
temporals. La reforma laboral
capgira aquesta situació: milers de
persones estan accedint per primer
cop al contracte indefinit i guanyen
el dret a no ser acomiadats de
manera arbitrària per accedir a
la maternitat, per reclamar els
seus drets o per ser elegides com
a representants sindicals. En el
proper any i mig la gran majoria
d’empreses catalanes elegiran la
seva representació sindical. CCOO,
com a gran sindicat nacional
de Catalunya, tenim el repte i
l’obligació de fer que aquestes
siguin les eleccions en què els
joves guanyin el dret a tenir la seva
veu davant d’aquells que pretenen
continuar apropiant-se’n. Tenim
una notícia per a Amazon i per a
Junts per Catalunya: us pensem
decebre encara més.

I, més enllà, les persones amb
contractes temporals, a la pràctica,
veuen vulnerat el seu dret a
participar sindicalment per por
que les empreses finalitzin els
seus contractes, una realitat que
ha privat dels seus drets teòrics
dues generacions de treballadores
i treballadors catalans. De les
persones joves que van treballar
81
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LLUITADOR

“Cal canviar la cultura
de les empreses perquè
s’entengui que la
conciliació és un dret,
no un luxe, i que hi ha
privilegis adquirits per
veterania, com ara certes
rutes o horaris, que cal
deixar enrere, i fer-ho
més democràtic tot
plegat. També voldria que
políticament el sindicat
fos sempre fort, governi
qui governi.”

Damián
Navarro,

conductor i delegat
sindical a Manresa Bus
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LLUITADORA
Lorena
del Saz,

marroquinera
i responsable
sindical de
Comunicació de
la planta B1 de
Louis Vuitton

“Tothom hauria de conèixer els seus drets ja des de l’escola. A la meva
feina, un dia del meu treball paga el meu sou d’un mes, però la meva
categoria laboral, i per tant els diners que duc a casa, depenen del criteri
subjectiu de la meva encarregada. Tant se val si l’empresa té molts diners
o molt de prestigi o és molt paternalista, el cert és que les condicions al
final són les que són… Però aquesta cultura de no queixar-se, de deixar
fer a l’empresa ha anat canviant des que tenim comitè.”
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REPORTATGE

El llarg camí
de lluita
0brera
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Mig segle és molt de temps.
O potser no tant

Text
Marc Andreu
Acebal /
Director de
la Fundació
Cipriano Garcia

Tot depèn de la perspectiva amb què ens mirem la
història del moviment obrer i la del periodisme, que
són les dues matèries d’estudi que conflueixen en
una capçalera històrica com la lluita obrera, que
aquest 2022 celebra cinquanta anys. Si parléssim
de Lucha Obrera, en castellà, caldria remuntar-nos
fins a un segle enrere, quan el desembre del 1923,
a Barcelona, va sortir un diari amb aquest nom
que va desafiar la manca de llibertat de premsa del
moment, en plena dictadura de Primo de Rivera. I
que també va desafiar l’hegemonia de Solidaridad
Obrera, el diari oficial de la CNT, ja que Lucha
Obrera va néixer de l’esforç conjunt d’anarquistes,
comunistes i sindicalistes sense adscripció política
que rebutjaven tot sectarisme i que, a banda
de tractar els problemes del moviment obrer,
mostraven particular atenció envers el feminisme i
la cultura.

Fotografia
Se-Grà
Arxiu Històric de
CCOO de Catalunya
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Aquella aventura de Lucha
Obrera com a diari amb prou
feines va durar un mes, però fa
bo de recordar a l’hora d’explicar
la gènesi i el llarg camí del mig
segle de la lluita obrera. L’òrgan
de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (CONC) va néixer
el maig del 1972 —en plena
clandestinitat, amb format DIN A4
ciclostilable i amb una periodicitat
irregular—, quan ara fa cinquanta
anys tampoc hi havia llibertat de
premsa. La proposta la va plantejar
Cipriano García a la permanent
de CCOO de Catalunya, el
1971, amb la idea “d’editar un
periòdic obrer que recollís les
diferents experiències de lluita a
Catalunya”. Així ho recordava José
Luis López Bulla, el gener del 1978,
a l’inici de la segona etapa —ja
legal, amb format de diari i amb
una periodicitat regular, primer
quinzenal i més tard mensual—
d’una publicació que deu el seu
nom a la proposta que va fer
Paco Frutos al comitè de redacció
clandestí format inicialment per
ell mateix, López Bulla i Cipriano
García.
D’entrada, la capçalera orgànica
de la lluita obrera es va reservar
per difondre els comunicats, les
resolucions, les opinions i les
anàlisis més importants de la
CONC. El fruit d’això van ser,
fins a finals del 1976, prop d’una
trentena de números clandestins
de la lluita obrera, inclosos
monogràfics sobre les vagues
del Baix Llobregat, l’Assemblea
de Catalunya, el procés 1001
contra CCOO o les eleccions
sindicals del 1975. En paral·lel, i
sota la direcció de Jaime Aznar,
durant els primers anys setanta,
lluita obrera / 248

CCOO de Catalunya va editar
setmanalment el butlletí Luchas
Obreras, que recollia la informació
més quotidiana i d’interès per a
l’acció sindical i sociopolítica, amb
un criteri periodístic similar al
de la també clandestina Agència
Popular Informativa (API), en què
van col·laborar precisament Aznar
i el periodista que després seria
redactor i director de la lluita
obrera i dirigent de CCOO
Alfons Labrador.
En la presentació escrita del
primer número clandestí de la
lluita obrera —que va redactar
íntegrament López Bulla i que
només feia servir el català per a la
capçalera— es deia que era “de la
máxima importancia la creación
de un órgano permanente de
prensa que refleje la situación de
opresión y explotación en que
se encuentran los trabajadores,
sus anhelos y reivindicaciones,
las luchas para conseguir sus
objetivos políticos, económicos
y sociales, y que sea al mismo
tiempo un eficaz instrumento
de cara a la coordinación y
orientación de las luchas de los
diversos sectores y localidades”.
Ara és molt diferent, però s’ha
d’entendre que als anys setanta
del segle xx, i molt especialment
fins que no es va aconseguir la
democràcia, “el paper, amb fulls
volants, cartells o publicacions
com la lluita obrera, era
l’única forma d’expressió que
tenien les Comissions Obreres”.
Així ho explica Labrador, que
recorda “l’esforç de militància”
que suposava elaborar la lluita
obrera i, encara més, distribuir-la
mitjançant els canals propis de la
xarxa organitzativa de CCOO.
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Fotografia:
Jordi Soteras
Arxiu Històric de CCOO
de Catalunya

El primer número
clandestí el va
redactar íntegrament
López Bulla

87

lluita obrera / 248

El segon número legal
ja va incloure
a sota de la capçalera
la cita de Francesc Layret
Mig segle de vida dona per a
“un llarg camí”, que justament és
el títol de l’editorial del primer
exemplar legal de la lluita
obrera, datat el gener del 1978
com a número 0. Jaime Aznar,
primer director de la lluita
obrera, plantejava en aquell
editorial un parell d’idees de fons
que encara avui susciten debat.
Una és la constatació —abans
que Espanya tingués Constitució
i Catalunya, Estatut— que no hi
havia hagut “ruptura” amb el
franquisme. “Que els treballadors
hàgim estat els veritables
protagonistes del canvi no ha
d’impedir reconèixer que no es va
tenir prou força (o no es va saber
fer) per trencar amb tot el que
feia olor de dictadura de Franco.”
Dit això, l’editorial admetia
que, fins i tot sense ruptura, la
democràcia i les llibertats en
procés d’assoliment eren “més
que necessàries, imprescindibles”,
perquè a qui més útils eren (i són)
és a la classe obrera.
“S’aprèn que la vaga i la
manifestació poden i han de ser
utilitzades amb intel·ligència; que
es pot no només reivindicar, sinó
també proposar alternatives; que
el sindicat està cridat a ocupar un
espai de gestió a la societat; que
els treballadors han d’elaborar una
política sindical autònoma, amb
independència de la seva afiliació
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i militància política.” I aquell
primer editorial de la lluita
obrera legal concloïa: “La clau és
que el camí per recórrer és llarg.
Però, per complicat i difícil que
pugui semblar, la perspectiva és
clara. És la mateixa per la qual van
lluitar Pablo Iglesias i Salvador
Seguí, el Noi del Sucre, la mateixa
dels combatents de l’Ebre i dels
10 del procés 1001, la mateixa
que milions de treballadors de
tot Europa, dels moviments de
l’alliberament nacional i dels
pobles que ja han fet la revolució:
l’emancipació dels treballadors i el
socialisme.”
El segon número legal de la lluita
obrera ja va incloure a sota la
capçalera la cita de Francesc Layret
que ha esdevingut emblemàtica:
“Quan els treballadors fan vaga
no és que no vulguin treballar,
sinó que volen fer-ho en millors
condicions.” També des dels seus
inicis, la publicació va marcar
posició del que esdevindrien
alguns dels senyals d’identitat de la
publicació: informació exhaustiva
sobre lluites sindicals i conflictes
d’empreses i sectors de tota mena
—fins a l’extrem que una vaga de
pescadors a Vilanova i la Geltrú
podia compartir doble pàgina amb
la vaga de futbolistes professionals
del 1978—; pàgines dedicades a les
dones sindicalistes i al feminisme
o als inicis del moviment LGTBI;
atenció especial als temes de
memòria històrica; sensibilitat
per l’ecologia —amb autocrítica
inclosa quan “lamentablement”
CCOO “no va tenir la sensibilitat
necessària” de sumar-se a la
primera manifestació antinuclear
de Catalunya i, al número següent,

Fotografia:
Arxiu Històric de
CCOO de Catalunya

com a desgreuge, la lluita
obrera va publicar un dossier
sencer sobre les centrals
nuclears—, i transparència
informativa sobre el sindicat,
publicant sempre detalladament
tant els resultats de les eleccions
sindicals des del 1978 com els
comptes de l’organització
des del 1979.
Menció a banda mereix l’anàlisi
estrictament periodístic de la
lluita obrera. És destacable
l’esforç en el tractament gràfic de
la publicació en totes les seves
etapes, tant pel que fa a l’ús de
fotografies —des del col·lectiu
Sangrà fins a la col·laboració
de l’històric Josep Maria Pérez
Molinos— com de l’humor
gràfic, amb dibuixants o tires
còmiques tan emblemàtiques
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com les d’El Zurdo o Esquerrà
(la doble signatura de Lluís
Juste de Nin) o la parella Alfons
López & Pepe Gálvez. I sense
menystenir la compaginació,
primer en mans de militants que
treballaven a la premsa diària i,
després, de professionals de la
comunicació del mateix sindicat.
Després de Jaime Aznar, van
tenir la direcció periodística
successivament Manolita Sanz,
Alfons Labrador, Damià Oliveres,
Rosa Sans, Vicenç Tarrats i, des
d’abans del canvi de segle i fins
ara, Emili Rey. En general, com
recorden tant Labrador com
Sans, el clima a la redacció era
bo i “familiar”, i fins i tot divertit
malgrat que els tancaments
fossin intensos i, als primers
temps, ocupant caps de setmana
sencers.
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de masses que necessitem”. Per
contra, amb la tercera etapa,
iniciada el 1992, ja amb un format
de butlletí corporatiu i resolta
la distribució a la militància
amb l’enviament de Correus, es
van assolir fites com la plena
normalització lingüística en català.
I, progressivament, es va anar
adaptant la capçalera als nous
temps de la comunicació, amb
l’aparició del Lluita Digital mentre
es mantenia el format paper amb
una periodicitat més àmplia. I així
fins avui, quan la lluita obrera
inicia una nova etapa: la quarta.

La segona etapa de la lluita
obrera, la del format diari iniciada
el 1978, va acabar a finals del 1991.
Aleshores ja era un fet consolidat
el que Jaime Aznar havia escrit
el 1979 en una columna de balanç
del primer any de publicació legal
titulada “Un periódico para todo el
sindicato”. Efectivament, la lluita
obrera s’havia consolidat com un
referent de l’organització, on fins i
tot es publicaven o s’entrevistaven
firmes de prestigi, però en el marc
de la competència comercial
i la crisi de la premsa escrita,
però també de l’esquerra en
general, no es va aconseguir, deia
profèticament Aznar, “convertir
la lluita obrera en el periòdic
lluita obrera / 248
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“La història no es repeteix, però
rima.” Aquesta cita de Mark Twain,
escriptor nord-americà i valedor
del moviment sindical a la riba
del Mississipí a finals del segle
xix, segueix vigent. La lluita
obrera va néixer el 1972 fentse ressò de diferents conflictes
socials en llocs com Balsareny,
Sallent, la Seat o la Roca de Gavà;
de protestes socials i veïnals en
contra de l’encariment dels preus
i del cost de la vida en general,
i amb una anàlisi de la guerra
que aleshores centrava l’atenció
mundial a Vietnam. Mig segle
després, la lluita obrera canvia
d’etapa en un context igualment
convuls i de màxima incertesa
fruit d’una guerra, en aquest cas
a Ucraïna, i de tensions socials

fruit de l’encariment dels preus i
l’energia i de les conseqüències de
crisis econòmiques encadenades.
Avui com ahir, és imprescindible
tenir un mitjà de comunicació que
informi i es faci ressò de les lluites

socials i els conflictes laborals,
i que ajudi a l’articulació del
moviment sindical i de la principal
organització sociopolítica que
és, avui com fa cinquanta anys,
CCOO de Catalunya.

Tito Márquez i El Metralleta
En els seus inicis, la lluita
obrera s’editava al soterrani
d’un petit taller de fusteria
que hi havia al número 21 del
carrer de la Florida, al barri
barceloní de la Prosperitat.
Era el taller d’El Metralleta
o de Don Juan, que és com
es coneixia a Nou Barris o
per part de la direcció de
CCOO, respectivament, l’únic
treballador d’aquella fusteria.
El seu nom real era Esmeraldo
Cocera, immigrant de Conca
que vivia al mateix carrer de
la Florida, però al número 17.
En aquell soterrani, que de
tant en tant visitava José Luis
López Bulla, però l’existència
del qual coneixia molt poca
gent, hi havia una multicopista
amb què s’imprimia l’òrgan
de les Comissions Obreres.
La discreció de Cocera, Don
Juan o El Metralleta, i la
seva proximitat com a veí va
preservar sempre de la policia
i de qualsevol mirada estranya
aquella fusteria que feia també
d’impremta clandestina.
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L’altra persona clau per a la
lluita obrera de la primera
època va ser Gabriel, Tito,
Márquez (Belmez, Còrdova, 1931
- Barcelona, 2010), militant del
PCE i del PSUC, organitzador
de CCOO a Badalona el 1966 i
detingut el 1969, que, després
de coincidir a la Model amb
López Bulla (que va fer córrer
que era el seu oncle), el 1973
es va instal·lar amb la seva
companya en un pis del carrer
de Nou Pins, també a Nou
Barris. Completament dedicat
a l’aparell de propaganda del
sindicat, Márquez feia vida
aparent de treballador normal:
sortia de casa de bon matí i
no tornava fins a la nit, però el
que en realitat feia era, amb el
seu cotxe Seat 600, distribuir
exemplars de la lluita
obrera per tot Catalunya. Tito
Márquez i El Metralleta, que
encara viu a la Prosperitat, són
exemples d’aquells treballadors
i militants sense els quals no
es pot entendre la història del
moviment obrer i del nostre país.
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COLUMNA

Reptes
majúsculs
per a
organitzacions
majúscules
Paola
Lo Cascio /
Professora
d’Història
Contemporània
de la UB i
vecedirectora
del Centre
d’Estudis
Històrics
Internacionals
de la UB
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La velocitat a la qual evoluciona el conjunt
del quadre polític, econòmic i social nacional i
internacional és veritablement sorprenent. Ja
acostumats a una rapidesa sense precedents,
dictada en part per la tecnificació de la realitat
—inclosa l’econòmica i la política—, segurament
els esdeveniments dels últims pocs anys i
mesos han superat totes les previsions. Encara
amb la ressaca de la crisi del 2008 i de les
polítiques austericides, en els últims dos anys i
escaig hem viscut una pandèmia mundial, i ara,
una guerra al cor d’Europa que està sacsejant
el conjunt de les relacions internacionals,
així com les grans dimensions de la realitat
econòmica i productiva, especialment en allò
que fa referència a les qüestions energètiques.
Tot això posa davant dels sindicats de classe
—a casa nostra, però a tot arreu— uns reptes
veritablement majúsculs.
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Es necessiten
organitzacions sindicals
fortes que puguin encarar
el diàleg social amb
autoritat, capacitat
d’adaptació i innovació

capacitat creativa per dibuixar escenaris i marcs
d’oportunitats. Ningú més no ho podrà fer amb
la mateixa solvència i ningú més no podrà
aportar a la redefinició del contracte social
l’impuls cap a una redistribució de la riquesa
que és imprescindible. Per això es necessiten
organitzacions sindicals fortes que puguin
encarar el diàleg social amb autoritat, capacitat
d’adaptació i innovació.

Qualsevol organització que es proposi
organitzar democràticament els drets dels
treballadors i treballadores en una conjuntura
com aquesta haurà de ser capaç de tenir ben
oberts tant els llums llargs com els curts, els que
il·luminen el terreny que tenim just al davant.

El sindicalisme, però, també haurà de ser capaç
d’operar en el futur immediat. En un escenari
de turbulències econòmiques que impacten
i impactaran en les condicions materials de
vida i de treball de les grans majories socials,
els sindicats hauran d’oferir una canalització
democràtica i no excloent a un malestar social
que en els propers temps no farà més que
augmentar i que l’extrema dreta vol capitalitzar.
Ens hi juguem els drets democràtics de tots i
totes.

En termes d’ambició transformadora a llarg
termini, la centralitat del treball, que s’ha fet
evident amb la pandèmia, així com la necessària
reformulació dels sectors productius en el
sentit de la transformació tecnològica i de la
sostenibilitat ambiental, que ja és inajornable,
han de portar els sindicats de classe a ser
actors protagonistes d’un canvi que els fons
europeus ara fan possible. Es tracta de defensar
els drets de les persones treballadores, però
això només serà possible si el sindicalisme
de classe sap bolcar totes les competències
de les quals disposa i activar tota la seva

Els reptes són majúsculs, i només unes
organitzacions democràtiques dels treballadors
i les treballadores que creixin i es facin també
majúscules els poden encarar amb èxit.

93

lluita obrera / 248

Étienne Davodeau és un autor francès
de còmic amb una llarga i rica trajectòria
creativa. La seva sensibilitat respecte dels
temes socials, així com el protagonisme
que atorga al món del treball i la seva
voluntat d’aprendre sintonitzen plenament
amb la raó de ser del nostre programa
CCOOmics.

ENTREVISTA

Étienne
Davodeau:

vinyetes
compromeses
Entrevista
Pepe Gálvez

Amb motiu de la
publicació de la versió
catalana del seu llibre
Els ignorants, hem
volgut parlar amb ell
de les seves obres
més lligades al món
sindical. Començarem
per Les mauvaises
gens (La mala gente,
editat a Espanya per
Ponent Mon).

— Aquest llibre és una mena de declaració d’amor filial als

teus pares i a la seva militància a la CFDT. Una recuperació
de la seva epopeia quotidiana de compromís col·lectiu amb
la societat, de canvi de mentalitat i de forma de vida. I tot
això, en el marc d’una cultura de pertinença al món laboral
i al sindicat.

Les mauvaises gens, per a mi, és un projecte que neix de la inquietud de
l’adult que es pregunta com l’ha condicionat el món on ha crescut. Jo
vaig néixer al bell mig d’una família militant, obrera i sindicalista. I això
és el que volia narrar: l’espai de temps que arriba fins al final de la meva
infantesa, moment que coincideix amb l’arribada al Govern de l’esquerra
socialista. Hi havia molta esperança llavors, als anys vuitanta; després no
va ser el mateix, però, llavors, sí.

95

lluita obrera / 248

— Una cosa que m’ha semblat força

interessant de Les mauvaises gens és
un cert paral·lelisme amb la nostra
història. Els teus pares arriben al
sindicalisme des de les joventuts
obreres catòliques i l’acció catòlica
obrera, el mateix camí que van fer bona
part dels militants de CCOO, tant als
primers temps com més tard. Quina
relació has tingut amb aquest aspecte
religiós dels teus pares?

Hi ha diferents èpoques. Jo he rebut una educació
catòlica, però d’esquerres, amb la seva barreja
de la paciència i la rebel·lió. Quan arribo a
l’adolescència, rebutjo aquesta dimensió catòlica
de la meva educació. I quan començo a dibuixar
Les mauvaises gens, als quaranta anys, la primera
idea era explicar la meva al·lèrgia al catolicisme.
Però amb el desenvolupament del llibre, amb les
converses amb els meus pares, he entès que el que
per a mi és inútil i no funciona, per a ells, als seus
vint anys, va ser un mitjà d’emancipació.

Les mauvaises gens / Étienne Davodeau

— O sigui que es tracta també de buscar la
teva identitat?

Sí, la meva identitat primera, perquè després vaig
anar a la universitat, he escrit llibres… M’he seguit
formant com a persona.

— Hi ha un altre moment del llibre en què

al voltant d’un conflicte obrer apareix
una reflexió que ara és molt actual: “Les
paraules no tenen el mateix significat
per a tots.”

— Al llibre afirmes: “És una història de

solidaritat i d’optimisme. La vida no
era menys dura del que ho és ara. Però
els enemics i els obstacles semblaven
més identificables.” Aquesta reflexió
continua sent vàlida avui?

Sí, i és un problema, perquè quan les paraules
no volen dir el mateix és molt difícil dialogar
i entendre’s, i es polaritza la societat. Sembla
que tornem cap a un món en blanc i negre. Ara
l’extrema dreta és molt activa a tots els terrenys:
el social, la política, la immigració, Ucraïna… El
seu discurs deforma les paraules per deformar les
idees, per deformar la percepció de la realitat. Hi
ha molt per treballar en tot el que fa referència a
la llengua, a les històries que es narren i, també, al
còmic. Tenim molta feina a fer.

Crec que en aquells moments el món era, o
ens el presentaven, en negre i blanc, en dos
blocs. Però hi ha grisos molts grisos. Crec que
els enemics continuen sent identificables més
o menys com llavors (el capitalisme, l’extrema
dreta…), però hi ha un element suplementari: la
problemàtica ecològica. Vaig créixer en un món
on es volia accedir a béns materials, al confort,
a l’energia…, sense límits i per sempre. I avui la
qüestió ecològica ho afecta tot. Ara bé, l’enemic
és el mateix: és el capitalisme.

Vivim un moment en què el món obrer és gairebé invisible,
està amagat. Tot i que s’han produït moltes deslocalitzacions
de fàbriques, encara hi ha molta gent que viu del seu treball
lluita obrera / 248
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‘Un homme est mortʼ

Un homme est mort / Étienne Davodeau

— Parlem ara d’Un homme est mort (Ha

— Creus que la cultura obrera es pot

Com a Les mauvaises gens, recreo la cultura
del sindicalisme, en aquest cas, el de tradició
comunista, la CGT, protagonista d’una vaga
general a la ciutat de Brest el 1950.

La cultura obrera, proletària i sindical té la seva
pròpia energia, i ha d’arribar al cinema, el teatre, la
novel·la, la cançó, el còmic… per transmetre el relat
del món del treball, de com les persones viuen el
treball. Dediquem vuit hores de cada dia al treball i
és molt important i necessari explicar-ho.

muerto un hombre, editat per Ponent
Mon), obra de la qual comparteixes el
guió amb Kris i que tu mateix dibuixes.

expressar ara també de manera
autònoma?

— A les seves pàgines ens trobem

— Però a la cultura de masses el treball no

elements específics de la cultura obrera
com el pamflet, la revista, l’assemblea,
les pintades, les manifestacions, però
també un de nou i que vertebra el
llibre. Es tracta de la pel·lícula que
René Vautier va rodar dins del mateix
conflicte.

existeix.

Perquè els canals industrials de la cultura imposen
que s’ha d’oblidar del treball, imposen coses
lleugeres, per distreure, per evadir.

— Tant a Les mauvaises gens com a Un

homme est mort treballes la memòria
del moviment obrer.

El que m’interessava molt d’aquesta història és
que aquest curt de René Vautier va ser rodat en
poc temps i amb pocs diners, amb l’objectiu de ser
testimoni de la lluita. De seguida va ser projectat
pels carrers i locals de la ciutat, va passar a ser
llavors actor i motor de la vaga, i va mobilitzar
molta gent. Així, després de la seva projecció a
molts pobles al voltant de Brest, la gent donava
aliments, llegums i carn als vaguistes. Aquest pas
de testimoni a motor és el que volia explicar.

Sí, crec que és important, perquè vivim un
moment en què el món obrer és gairebé invisible,
està amagat. Tot i que s’han produït moltes
deslocalitzacions de fàbriques, encara hi ha molta
gent que viu del seu treball.
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‘Els ignorantsʼ
— Què tenen en comú el món de la

viticultura amb el de la realització d’un
còmic?

El vi és social, ens reuneix, ens fa dialogar. Hi ha
diferents maneres de fer vi. Hi ha viticultors que
treballen essencialment per guanyar-se la vida, per
fer diners, està bé. I d’altres, com Richard Leroy, que
ho fan dins d’un projecte molt més global, que està
en relació amb el planeta, la terra, la gent que beurà
el seu vi. I, per a mi, el còmic és una cosa semblant:
quan dibuixo, penso en la persona que llegirà el
meu llibre.

— D’altra banda, tant Leroy com tu

manifesteu que voleu tenir un control
absolut sobre el vostre treball durant
el màxim de temps possible, però,
alhora, voleu deixar espai per a l’atzar,
per a l’inesperat. No és una mica
contradictori?

Sí, és complicat, i és que si bé tots volem treballar
el més lliurement possible, amb les mínimes
pressions externes, també volem estar oberts als
imprevistos que poden arribar i que poden millorar
el nostre treball.

— I arriba el torn d’Els ignorants. Aquesta,
per a mi, és una cançó al treball, al
treball entès com a creador de benestar
individual i social.

— És veritat. De vegades quan estic

escrivint un guió alguns personatges
decideixen fer el contrari del que jo
havia previst.

Sí, mentre feia Els ignorants pensava en el treball
al servei del benestar de les persones, el treball fet
perquè la vida sigui millor. La vida és millor amb
bons llibres i bons vins. Quan el treball té com
a objectiu oferir coses bones a la gent, llavors és
important. Es pot viure sense còmics i sense vi,
però no és vida.

Que els personatges siguin autònoms és un bon
senyal, mentre que els personatges dòcils en són
un de dolent.

— Al llibre ens mostres que la creació d’un
llibre de còmics també és un procés
industrial. Quina relació tens amb els
teus editors?

— És també una història d’aprenentatge.
El motor d’Els ignorants és que volia saber,
comprendre, el treball dels creadors de vi, en
aquest cas, de Richard Leroy. Per això, havia de
compartir l’experiència d’aquest treball amb les
meves mans, amb el meu cos, amb els músculs,
amb la fatiga. Per això he treballat la vinya amb
ell un any i mig.
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Tinc una relació especial amb els meus editors,
perquè tinc la sort que els meus llibres es venen
bé. I això em dona una gran llibertat de treball.
Som amics que compartim una confiança mútua.
No són els meus superiors, sinó que col·laborem

98

CCOOmics

amb l’objectiu de fer el millor llibre possible.
Però aquest no és el cas general. A la indústria
del còmic, a França, hi ha autors en situació de
pobresa, tot i que el mercat del còmic funciona
bé. Els llibreters van bé, i els impressors, amb
problemes de paper ara, però van bé. Tothom va
bé en el còmic menys els que el fan: el dibuixant
i el guionista.

Fa ja sis cursos que va començar
CCOOmics, nom que va triar el mateix
alumnat en finalitzar les pràctiques laborals
de còmic del primer any, el 2017. En aquest
temps ha crescut el nombre d’alumnes i la
seva composició de gènere ha variat, amb
un fort augment de presència femenina.
A més, hi hem incorporat noves escoles,
totes públiques, fins a arribar a les quatre
actuals: Llotja, Pau Gargallo, La Industrial
i La Massana. Mentrestant, hem hagut de
superar l’obstacle de la pandèmia de la
COVID, una interrupció de la quotidianitat
que ha trastornat radicalment les seves
expectatives vitals i que ha plantejat
amb una força de vegades brutal la seva
corresponsabilitat social. Sis cursos en
què hem tutoritzat més de cent processos
creatius, en què hem vist més de cent
idees prendre forma d’imatges, vinyetes,
seqüències, pàgines i, finalment, historietes.
Narracions gràfiques que, des de la ficció,
ens parlen de situacions reals, que ens
mostren un jovent conscient de la gravetat
de la situació que hem viscut i que encara
vivim, un jovent solidari amb els més
febles, un jovent que no defuig aquesta
realitat que li desagrada i que fa l’esforç de
descriure amb la voluntat de transformarla. I pensant en el seu futur hem iniciat el
projecte “Atelier”, encara a les beceroles,
amb el qual volem oferir a l’alumnat que ha
finalitzat els seus estudis un lloc, no només
físic, per retrobar-se, per compartir i per
desenvolupar experiències creatives, així
com per rebre assessorament professional
i laboral.

— Aquí encara és pitjor.
Sí, crec que a Espanya hi ha molt pocs autors que
puguin viure exclusivament del còmic.

— Els ignorants és també una defensa

de l’exercici del gaudi amb la vista, el
gust i el cervell, d’un gaudi reforçat
pel coneixement i pel fet de saber
compartir. És a dir, un plaer lliure i
solidari, col·lectiu.

El plaer ha de ser col·lectiu, el plaer solitari és
trist. Quan es fa un llibre o un vi, és per donar
alguna cosa als altres. El vi és social, ens reuneix,
ens fa dialogar, coincidir i discrepar sobre el que
ens dona, i un llibre és molt semblant. Són llocs
de socialització i de debat.

— I per això tant el vi com els llibres

poden oferir diferents sensacions
o significats segons qui els begui o
llegeixi.

És clar. Un llibre no es pot classificar amb
xifres, com fa Parker amb el vi. Un llibre o un
vi són coses complexes. Hi ha moltes maneres
de veure’ls, no es pot dir només si són bons
o dolents. S’hi ha de dialogar, contemplar-ne
els diferents aspectes. D’altra banda, un llibre
no existeix de veritat fins que algú el llegeix i
segurament cada lectura capta un aspecte i una
valoració diferent. Aquest llibre va sortir fa deu
anys, però segueix a les llibreries i encara rebo
missatges de persones que l’han llegit i que
em diuen que han après coses amb ell. I és una
satisfacció perquè jo he fet el llibre per aprendre i,
després, per comunicar el que he après.
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