
                  

LA CLASSE OBRERA A L’ACO AVUI

a) OBRER, OBRERA / TREBALLADOR, TREBALLADORA

Persona que es guanya la vida amb el seu treball
(camp, mineria, indústria, serveis –comerç, sanitat, 
ensenyament, oci, transport...)

per compte d’altri
(patró conegut, societats d’inversors coneguts o 
desconeguts / estatals o transestatals, una admi-
nistració...)

de qui rep un sou (del qual depèn per viure)

o per compte propi, autònom o en cooperatives, 
SAL...

b) CLASSE OBRERA / CLASSE TREBALLADORA

Col·lectiud’aquestes persones i de les que en depe-
nen econòmicament.
Col·lectiu d’una gran complexitat derivada del context 
geogràfic, històric, polític, cultural, legal..., amb una gran 
varietat de situacions:

des d’infants i jornalers sense cap dret reconegut
fins a treballadors amb més o menys drets reconeguts 
 (prestació d’atur, pensió de jubilació...);

des de la precarietat econòmica
fins a una relativa abundància;

des de l’atur o la temporalitat
fins a una gran estabilitat;



des d’una activitat simple i purament mecànica
fins a una de complexa que requereix coneixements i su-
port tecnològic;

des d’una activitat monòtona fins a una de canviant;
des d’una activitat alienant i destructora fins a una de 
creativa.

CONSCIENCIA DE CLASSE / OPCIÓ DE CLASSE

Dins aquest conjunt de persones n’hi va haver i n’hi 
ha

amb sentit de la feblesa individual i de la força 
col·lectiva;

amb sentit col·lectiu en la lluita per les millors condi-
cions de treball, de vida, de formació, amb esperit de 
solidaritat;

amb memòria crítica del passat (els canvis positius en 
les condicions laborals no han vingut sols...);

amb sentit crític del present (davant la globalització, 
la precarietat laboral i nous esclavatges com el consumis-
me; per no perdre la visió global, per la igualtat d’homes 
i dones);

amb sentit de compromís militant a la feina (espai i 
temps fonamental i bàsic de la vida per a cadascú i per a 
la societat) assumint els riscos que comporta.

Aquest esperit solidari i col·lectiu, característic del movi-
ment obrer, és compartit per persones que en sentit estricte 
no estarien incloses en l’apartat a).
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