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 TREBALL DECENT,  
LA NOSTRA LLUITA!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

   IMAGINA UN MÓN ON TOTHOM... 
 
... treballi en una feina 
productiva, amb un sou digne, 
estable, i en unes condicions 
segures per a la salut 

 
... gaudeixi de protecció social 
davant de la malaltia, l’atur i la 
vellesa 
 
... Pugi estudiar i no treballi 
fins després dels 16 anys 
 
...sigui tractat a la feina segons 
el seu mèrit, sens 
discriminació per sexe, edat, 
raça o classe social 
 
... tingui l’oportunitat de 
conciliar vida familiar i laboral 
 
... pugui desenvolupar les 
seves capacitats, amb opcions 
de formació permanent 
 
... gaudeixi dels fruits del 
diàleg social entre sindicats, 
govern i patronals 

 

AQUEST SERIA UN MÓN AMB TREBALL 
DECENT, UN MÓN QUE PODRIA ERADICAR 
LA POBRESA 
 

Organització Internacional del Treball 
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      PRESENTACIÓ 
 
 
 
Ja ens anuncien que aquest 2015 s’ha tancat, per segon any 
consecutiu, amb un descens de l’atur augmentant el nombre de 
persones amb una ocupació.  
 
No obstant, ja ho vam analitzar el curs passat des de la POC: 
darrera de la notícia que l’atur disminueix ens hem de preguntar 
quants llocs de treball indefinits s’han destruït i han estat 
substituïts per llocs de treball precaris. Cada vegada ens 
trobem més persones excloses del sistema econòmic, d’altres 
amb unes condicions laborals penoses, i joves que continuen 
patint una falta angoixant de perspectives. Persones amb 
treballs més precaris i amb una situació de més vulnerabilitat. 
 
I en comunió amb l’Església, situats en la convocatòria a l’Any 
de Jubileu de la Misericòrdia (Misericordiae vultus),  el papa 
Francesc ens recorda e insisteix en que l’Església «tenim la 
responsabilitat de ser en el món signe viu de l’amor del Pare 
(n.4), d’obrir els nostres ulls per a mirar les misèries del món, 
les ferides de tants germans i germanes privats de dignitat, i 
ens sentim provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les 
nostres mans estrenyin les seves mans, i apropem-los a 
nosaltres perquè sentin la calor de la nostra presència, de la 
nostra amistat i de la fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre 
crit i junt puguem trencar la barrera de la indiferència» (n. 15). 
Unim, diu el Papa Francesc, la qual cosa no es pot separar, 
justícia i misericòrdia, sabent que el fonament de la justícia és 
l'amor misericordiós. 
 
Per tot això, enguany hem volgut abordar, com a prioritat de 
treball de la POC, la nostra lluita per un treball decent, com 

la resposta davant tota aquesta precarietat que ens ha de portar 
a l’alliberament de les persones més empobrides. 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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Volem mirar aquesta realitat sagnant en clau d’esperança. 
Volem treballar entorn del Treball Decent aprofundint en 
aspectes com: què és el treball decent? Quin sentit té el treball 
en decent en la realitat actual del món obrer, la nostra militància 
obrera i cristiana davant la lluita per un treball decent i quines 
són les possibles accions per fomentar aquest treball decent. 
 
En aquest document hi ha una petita selecció de testimonis de 
persones que opten per fer del seu compromís una lluita per un 
treball decent. De persones que creuen en un nou projecte de 
vida, en una Bona Nova, que com diu el Papa Francesc, ens 
faci “defensar la dignitat que ens dóna el treball”. 
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CREAR TREBALL 
 

 
Promoure una economia que generi 

oportunitats d’inversió, iniciativa 
empresarial, desenvolupament de 

qualificacions, llocs de treball i formes 
de vida sostenibles 

 
 

   ANNA  ROYO (Fundació Benallar) 
 
VERDALLAR és una Empresa d'Inserció, creada per la 
Fundació Benallar l’any 2012 amb la finalitat de donar resposta, 
mitjançant la creació d'ocupació, a la crisi econòmica actual. 
 
La seva activitat és la producció i comercialització de 
productes d’alimentació ecològics i el transport per a 
terceres empreses amb mobilitat sostenible (tricicles i 
bicicletes) per la ciutat de Barcelona. 
 

La nostra missió és: 
 
Facilitar la integració social 
i la incorporació laboral de 
persones, preferentment 
joves, en risc d'exclusió social 
i amb una visió ecològica 
de la vida i del treball. 
 
 

La singularitat de Verdallar és la combinació d’aquests tres 
objectius que ens defineixen:  
 

inserció social + eco-desenvolupament + mobilitat sostenible 
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Els valors de VERDALLAR són: 

1. Passió: estem compromesos amb el canvi del món en els 
diferents àmbits: el social, la cura del planeta, la promoció 
de noves estructures econòmiques, ... 

2. Solidaritat: som una empresa d’inserció sense ànim de 
lucre, treballem per a persones desfavorides. Els 
excedents econòmics es reinverteixen per a donar més 
serveis socials. 

3. Treball en xarxa: Optem pel treball en xarxa com a mitjà 
per donar un millor servei a les persones, prioritzant les 
entitats socials i de productes de proximitat. 

4. Transparència: Verdallar es compromet a adoptar un 
comportament ètic dins de l’empresa, i a publicitar el seu 
balanç social i econòmic. 

5. Qualitat: Busquem l'excel·lència en tots els nostres 
departaments i processos. Formem els treballadors 
perquè desenvolupin les seves competències i qualitats.  

 
 
Què és el projecte de VERDALLAR? Descripció... 
VERDALLAR, ecological vision, és el nom que ens identifica 
en el mercat i recull el si de la nostra empresa: ser una 
empresa social, que aposta pel món ecològic en el seu sentit 
ampli i que porta salut a les llars dels nostres clients. 
 
Des de Benallar, la Fundació que va crear Verdallar, formada 
per 39 Congregacions Religioses de Catalunya, ens van adonar 
que la manca de treball afectava principalment als joves, i els 
que no disposaven de permís de residència i de treball, es 
quedaven fora dels circuits d’acollida i recursos d’entitats 
públiques i privades. 
Per tant, el perfil dels 
treballadors/es d’inserció de 
Verdallar és el de persones 
que es troben en situació de 
risc o d’exclusió social a causa 
de la crisi econòmica i, per tant, 
en una situació molt precària 



 8 

de recursos bàsics. Són persones que moltes vegades es 
troben sense habitatge i estan vivint en entitats socials o 
derivats de Serveis Socials municipals.  
 
Molts dels joves que acull Benallar són persones nouvingudes, 
procedents de l’Àfrica Subsahariana i el Magreb. La gran 
majoria sense permís de residència i treball. 
 
Per la realització durant dos anys d'uns tallers d'hort i jardineria 
i l’acollida a aquests joves, ens vam adonar que l’àmbit de 
l’agricultura era el més apropiat per a la formació i creació 
d'ocupació entre els joves que acollíem. La majoria d'ells ja 
havia treballat en aquest camp tant al seu país com aquí i tenien 
una experiència acumulada molt important. D'altra banda és un 
treball que no requereix una formació molt específica ni 
especialitzada, la qual cosa va molt bé per al públic beneficiari.  
Finalment, el fet d’estar en contacte amb la naturalesa, el treball 
físic, tenir un espai de treball ampli i no aclaparador va molt bé 
per a col·lectius en dificultat, per la qual cosa la majoria de les 
entitats socials estan realitzant tallers i activitats d'hort per als 
seus col·lectius. 
 
Amb VERDALLAR es vol fomentar l'ocupació entre els més 
desfavorits, alhora que es vol fer una opció per l’eco-
desenvolupament, les energies netes, la mobilitat sostenible i 
les noves tecnologies.  
 
La crisi crea noves 
sensibilitats: l'aposta pels 
productes de proximitat, que 
respectin el medi ambient; la 
compra solidària i social a 
empreses que garanteixen el 
foment de l'ocupació i la 
reinserció social; l'ús de la 
mobilitat sostenible i l'estalvi 
energètic,... 
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A VERDALLAR es vol conjugar tots aquests aspectes per 
aconseguir que la crisi no sigui una amenaça sinó una 
oportunitat. 
 
Verdallar té tres activitats econòmiques:  

 Producció de productes d'horta i fruita ecològica i de 
proximitat. 

 Comercialització a detallistes i majoristes. 

 Transports per a tercers mitjançant mobilitat 
sostenible, amb tricicles elèctrics i bicicletes per 
Barcelona. 
 

Disposem del Certificat de Productors ecològics de la 
Generalitat de Catalunya i el Segell de Venda de Proximitat 
Directa o “KM0” també de la Generalitat. 
 
 
Les nostres activitats són les següents: 
1.- HORT WUNPINI: gestionem un hort de mitja hectàrea, en 

l’avinguda de Vallvidrera, propietat de les Germanetes de 
l’Assumpció. En aquest hort que es diu: WUNPINI (regal de Déu 
en llengua Dagomba, de Ghana), produïm fruita i verdura 
ecològica i de KM0, la comercialitzem amb la venda directa a 
clients particulars, i recentment, estem donant un impuls molt 
fort per a comercialitzar els nostres productes a restaurants i 
botigues de Barcelona.  
 
2.- CURSOS D'INSERCIÓ LABORAL: (amb la Fundació 
Benallar).  
Realitzem cursos d'horticultura ecològica i jardineria amb 
diferents nivells de formació.  Eles joves acollits en el projecte 
d'habitatge de Benallar, i d’altres, enviats per altres entitats 
socials, realitzen aquests cursos en l’hort Wunpini. La majoria 
dels alumnes tenen una experiència prèvia en l’àmbit 
d’agricultura pel seu país d’origen o també per diferents 
treballs esporàdics en el camp de Lleida o sud d’Espanya. 
Aquests cursos són principalment pràctics, perquè amb 
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aquest col·lectiu més que la teoria, és més efectiu la pràctica 
per poder aprendre, donat el seu nivell de comprensió escrita 
i oral. La valoració és molt positiva, perquè tots han passat 
adquirit els coneixements i els procediments per poder 
començar com peons agraris en una explotació agrícola o 
amb persones particulars. En el segon nivell de formació 
comencen a fer pràctiques a VERDALLAR en l’àmbit de 
l’emmagatzematge, la comercialització i el transport, per poder 
tenir una experiència, encara que petita en el món laboral.  
 
3.- TRANSPORT PER A TERCERS AMB MOBILITAT 
SOSTENIBLE:  

Amb tricicles elèctrics i bicicletes per Barcelona. Aquest és en 
aquests moments la nostra activitat principal. 
 
Des del primer moment vam tenir clar que el cercle de l’eco-
desenvolupament només es 
tancava si apostàvem, a 
més, per la mobilitat 
sostenible.  
 
Actualment distribuïm amb 
dos tricicles elèctrics de 
càrrega per què volem 
promocionar les energies 
netes i motivar en aquest 
sentit.  
 
Actualment amb tricicles i bicicletes estem repartim 
mercaderies per la zona centre de Barcelona a clients 
particulars, una empresa i un mercat de Barcelona. 

 
4.- ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ VERS 
L’ECOLOGIA I L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I DE 
PROXIMITAT PER A GRUPS:  

Realitzem jornades portes obertes al nostre hort, cada dos 
mesos, perquè amics, coneguts, clients, famílies vinguin a 
gaudir d’aquest espai i de les nostres activitats. També hi ha 
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grups d’escoles, parròquies, entitats que venen a conèixer-nos 
i fer una visita guiada i també a treballar puntualment, durant 
un matí com a voluntaris. 
 
Gestionar un hort a 
Barcelona ens permet 
organitzar jornades de 
portes obertes i realitzar 
activitats per a diferents 
col·lectius, per la 
proximitat i facilitat per 
arribar. És molt important 
per a l'empresa 
VERDALLAR poder 
realitzar aquestes 
jornades de portes obertes. És la manera que clients i persones 
a les quals els arriba la informació, ens coneguin i també que 
puguem fer una sensibilització i motivació vers la causa social 
i ecològica.  
 
D'altra banda, escoles, entitats socials, grups de parròquies i 
d’altres, també visiten assíduament l'hort per conèixer el nostre 
projecte i per realitzar activitats puntuals de voluntariat. 
 
Finalment, aquesta facilitat d'accés, permet que puguem 
comptar amb un voluntariat assidu que col·labora un dia o més 
a la setmana. 
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ESTENDRE LA PROTECCIÓ SOCIAL 
 
 

Promoure tant la inclusió social com la 
productivitat garantint condicions de treball 

segures, amb temps lliure i descans 
adequats, tenint en compte els valors 

familiars i socials, amb una retribució en 
cas de pèrdua o reducció dels ingressos i 

amb accés a una assistència sanitària 
apropiada 

 
 

   MANEL MAEZTU (ACO Catalunya) 
 
Manel Maeztu: Sindicalista des de fa 50 anys, jubilat i 
pensionista, participant en la creació de la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya, promoguda per CCOO, UGT i 
USOC i Col•lectiu de Vídues i d’altres col•lectius locals. 
 
En marcat la nostra acció preferentment en difondre les 
reivindicacions més urgents dels jubilats (que no són poques) i 
per conscienciar al col•lectiu de la gent gran per lluitar pel seus 
problemes. 
 
Algunes de les reivindicacions que hem defensades son: la 
recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt dels 
pensionistes des de l’any 2010, la creació de la renta garantida 
de ciutadania; que no s’apliqui cap reforma del sistema públic 
de pensions sense la participació dels agents socials, la 
reducció de les llistes d’espera en tots els àmbits sanitaris, 
l’eliminació del copagament farmacèutic i la supressió dels 
Reals Decrets que retallen la Llei de la Dependència. A més a 
més, hem reclamat que les administracions publiques, a tots els 
nivells, apliquin polítiques a fi d’impulsar el creixement 
econòmic i la creació de llocs de treball. 
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Paral•lelament hem anat, al març de 2015, al Parlament de 
Catalunya a una sessió dirigida als partits polítics amb un 
document sobre tota la problemàtica dels jubilats i pensionistes. 
 
Hem tingut entrevistes com a Plataforma Unitària en les 
Conselleries de Benestar Social (Neus Munté), Economia (Mas 
Collell) i Sanitat (Boi Ruiz), al més alt nivell a fi de dialogar i fixar 
un full de ruta per donar resposta a curt o mitjà termini a les 
reivindicacions pendents. 
 
Així haurà de fer amb la resta de conselleries. 
 
A totes les visites a les conselleries ens han acompanyat al 
voltant dels 250 jubilats i pensionistes, que recolzaven el 
lliurament dels documents amb manifestacions. 
 
Les nostres reivindicacions segueixen la mateixa línia del VII 
Congrés Nacional de les Persones Grans de Catalunya, segons 
el qual: “La principal preocupació de la gran majoria de les 
persones grans de Catalunya és la situació que deixarem a les 
futures generacions. Però tenim una exigència ineludible, que 
el nostre nivell de 
desenvolupament social ha de 
correspondre’s amb el del 
desenvolupament econòmic del 
nostre país. La realitat ens 
demostra que les societats més 
cohesionades socialment, en 
general són les més productives 
econòmicament i les menys 
afectades per les crisis cícliques 
del sistema econòmic actual”. 
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   FERMIN RODRIGO (GOAC Barcelona-Sant Feliu) 
 

#CORRESCALES 2016: La lluita en el sector de las 
telecomunicacions continua 

 
Mentre estem realitzant aquesta Jornada de la PO de 
Catalunya (21-2-2016), companys i companyes treballadores 
estan realitzant una carrera ininterrompuda de 800 Km, des 
d’Euskadi fins a Catalunya,  que culminarà a Barcelona, el 
proper dilluns 22 de febrer. 
 
Aquesta iniciativa de lluita no es podria entendre sense fer una 
mica de memòria de l'any passat. 
 
El 2015 ha estat un any molt important en el futur de Telefónica, 

de la seva plantilla i de l'empresa en general. En aquest any, 
hem viscut una vaga exemplar i parcialment reeixida portada a 
terme per les contractes i subcontractes de Movistar. Una vaga 

de 80 dies que, malgrat tenir en contra la divisió en múltiples 
empreses (contractes, subcontractes, autònoms, falsos 
autònoms), l'existència de subcontractació, l'actitud 
desmobilitzadora dels sindicats majoritaris i l’esquirolatge per 
part de la Telefónica, ha estat massiva, estatal, indefinida, ha 

danyat la producció, ha trencat el silenci mediàtic, ha saltat al 
tauler polític tot el que moltes vegades se'ns ha dit que era 
impossible. 
 
També aquest any hem viscut el primer conveni d'empreses 
vinculades (conveni d’igualació a la baixa, tot mantenint les 
dobles escales salarials i de condicions per a tres empreses: 
dues de segregades en el seu dia per Telefónica i la pròpia 
Telefónica). Un conveni amb escassa o nul·la mobilització i en 

el qual l'empresa matriu ha acabat per imposar la majoria de la 
seva plataforma. I hem viscut com a part d'aquest conveni, la 
implantació d'un Pla de Suspensió Individual de contractes que 
significarà la desaparició de 8000 llocs de treball dignes més. 
Un pla avalat pels sindicats majoritaris que han aconseguit 
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instaurar en les ments de la gent el lema: «vés ara, que després 
serà pitjor». Fruit d'això i d’anteriors ERO, la TESAU (Telefònica 
d'Espanya), que va arribar a tenir una plantilla fixa de 78.000 
persones, se situarà per sota de les 20.000. 
 

Tenim el 
convenciment 

que la vaga de 
les contractes de 
l’any passat i el 
conveni del PSI 
no són fets 

independents, 
sinó que 
guarden una 

estreta relació. El fet de negar-ho comporta no entendre que els 
llocs de treball que desapareixen a Telefónica es crearan en el 
sector amb contractes infinitament pitjors i en condicions de 
treball esclau. Negar-ho suposa també tancar els ulls al fet que 
la gent que s’aculli al PSI depèn enterament de que TESAU no 
faci un cop de persiana i substitueixi totalment fixos per 
personal precari. 
 
Així les coses, les treballadores i els treballadors de les 
contractes i subcontractes de Movistar  i el personal fix de 
Telefónica hem dit PROU: volem que l’any 2016 sigui també un 

punt d’inflexió en aquesta tendència precaritzadora i esclavista. 
Hem vist que es pot lluitar amb garanties d’èxit. Que el gegant 
multinacional té els peus de fang, el que vol dir que depèn 
enterament del treball de la gent. Que tenim una alternativa que 
oposar a aquest final socialment i sindicalment indigne per a la 
plantilla de Telefónica i per al sector de les telecomunicacions. 

I que cal que siguem cada cop més persones que també ho 
vegin possible. Que davant la desvinculació i la precarització, 
podem oposar la jubilació anticipada i el passi a plantilla, en 
condicions dignes, de la gent precària. 
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Això és el que estan fent els nostres companys i les nostres 
companyes amb el #Correscales, una mobilització oberta a la 
participació de tothom contra la precarietat del treball i de la 
vida. Una mobilització pensada per a denunciar l‘incompliment 
patronal dels acords de fi de vaga (inclosos aquells que van 
signar amb CCOO i UGT), la repressió posterior a la vaga amb 
més de 60 acomiadaments i vets (sí, llistes negres, ja hem 
informat d'això), i per a crear un fons de resistència que situï 
aquests companys i companyes en disposició de guanyar la 
propera lluita. 
 
En definitiva, volem que donis suport a la mobilització de 
les següents formes: 
 

 Sumant-se a córrer alguns quilòmetres amb la Marea Blava, 
de la qual qualsevol persona del sector amb ganes de lluitar, 
forma part per definició. Pots triar el tram que més t'agradi: 
arribant a Barcelona, al costat del teu poble (si ets d'algun 
del recorregut), si formes part d'alguna associació i vols 
sortir al documental que es rodarà sobre aquesta cursa de 
relleus, pots participar també i portar la vostra 
reivindicació... 

 aportant Suport logístic: pots acompanyar-nos amb el teu 
vehicle, per donar suport a la gent que corre i donar un cop 
de mà en el desenvolupament de la cursa. 

 Participant en les assemblees conjuntes del moviment de 
suport amb les contractes que es convoquin i decidint allí 
quin caire li donem a l'arribada a Barcelona... 

 Donant suport econòmicament amb la creació d'una caixa 
de resistència per sufragar les necessàries lluites futures 
del sector, mitjançant el crowdfunding: 
www.goteo.cc/correscales 

 
És de vital importància aconseguir aquest fons econòmic per 
poder donar un cop de mà a la gent que va viure una vaga tan 
llarga l'any passat, per finançar el documental, i per deixar un 
romanent que ens permeti encarar aquest any que es presenta 
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mogudet a les contractes i en tot l'extens i dolorós món de la 

precarietat. 
 
Nota: Com que visc a Olesa de Montserrat, un nodrit grup de 

persones hem realitzat una trobada al voltant de la solidaritat amb el 
#Correscales i a dialogar sobre la precarietat que patim i les formes 
de afrontar-la. 
Per seguir la informació, solidaritzar-se i recrear les lluites contra la 
precarietat pots accedir a: Teleafonica.net 

 
 
 
El perquè d'aquest testimoni 
Des de la Pastoral Obrera de Catalunya, a la que com a 
membre de la GOAC pertanyo, m'han demanat un escrit sobre 
el que he viscut juntament amb els treballadors i treballadores 
del sector de les Telecomunicacions. 
 
El meu nom és Fermín Isaac Rodrigo Lázaro. Ara jubilat, he 
estat treballador de Telefónica des de l'any 1982 i vaig tenir 
l'oportunitat de participar activament com a delegat de personal 
en les lluites que durant els anys 80 es van desenvolupar a fi 
d'aconseguir que persones eventuals (en pràctiques i formació) 
passessin a fixes. També vaig poder col·laborar a l’enfortiment 
progressiu de la lluita per una normativa i unes condicions 
laborals que van ser referència per a moltes altres empreses i 
que, des del primer ERO, l'any 98, es van anar desmuntant a 
l’abric d'aquest capitalisme salvatge, especialment sagnant en 
les condicions de treball i de vida de la gent i les famílies del 
món obrer. 
 
Des del meu primer i primerenc treball assalariat (1964), he 
participat en les lluites i resistències per dignificar les nostres 
condicions de vida i de treball, des del mateix lloc de treball o 
des de qualsevol altre aspecte de la política, l'economia, la 
cultura o l'espiritualitat que, en la permanent lluita de classes, 
el poder tracta de segrestar o manipular en el seu propi i únic 
interès i benefici. 
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Durant una gran part de la meva vida laboral, els meus 
companys i companyes de feina m'han assignat tasques de 
representació que, sense abandonar el treball diari d’obrer, he 
tractat de fer com un element més de transformació i creació de 
consciència, sempre amb la gent. Amb els meus companys i 
companyes, vivim, patim, riem i construïm i ens anem 
reconstruint tot fent camí. Treballant perquè entre la presa de 
decisions i la gent, hi hagués sempre la menor distància: cap. 
 
Des de les assemblees de representació directa i rotativa (què 
alguns i algunes recordareu!), O després, en els sindicats o 
candidatures de treballadors i treballadores, he intentat i intento 
aprendre a escoltar. Participo en les lluites obreres des de la 
candidatura autònoma de En Construcció (EC), a les 

assemblees assisteixo setmanalment. Allà em veig amb els 
meus companys i companyes acompanyant aquest moment tan 
dur i, de vegades, de tanta soledat per als qui segueixen 
resistint en els seus treballs. És com el meu grup de germanes 
i germans en què generem vida convertida en anàlisi, reflexió, 
activitat, proposta i defensa de la nostra dignitat i dels nostres 
drets com a persones i com a obrers i obreres, lluitant 
col·lectivament pel treball digne. 
La veritat és que, juntament amb l'equip de la GOAC, són dos 
espais per on el meu Amic em parla: De vegades, a crits! 
 
Fermín Isaac Rodrigo Lázaro, 
membre de la GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) de la 
diòcesi de Sant Feliu 

 

 

 

 

 



 19 

GARANTIR ELS DRETS DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES 

 
 

Aconseguir el respecte dels drets dels 
treballadors i treballadores: el respecte a la 
llibertat d’associació, a la llibertat sindical i 

el dreta a la negociació col·lectiva, entre 
d’altres 

 
 
 

   TOÑI (diòcesis de Girona) 
 
Aquest fet l’he anat seguint de prop perquè ha passat a una 
amiga meva, que també viu a Girona. 
 
La Toñi, casada i mare de dos fills de 6 i 8 anys, a 
començaments de curs va trobar feina en un supermercat. 
L’empresa li va fer un contracte per tres mesos amb la 
possibilitat de ser prorrogat. 
 
Ja d’entrada la van fer treballar més hores del que deia el 
contracte. També la canviaven de torn avisant-la només el dia 
abans, cosa que la feia anar molt malament per portar i recollir 
els nens de l’escola, a més de l’alteració de l’hora dels àpats 
familiars amb el marit i els fills. 
 
Però la gota que va fer vessar el got va ser que a final de mes 
va cobrar menys del que estava previst. A l’oficina li van dir que 
ho feien amb tothom, perquè no hagués de cotitzar tant, i tot un 
seguit d’explicacions difícils d’entendre. Va dir que aniria a 
consultar-ho al sindicat. 
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Al cap de dos la van cridar a l’oficina i li van dir que era l’últim 
mes de la feina ja que feien reducció de plantilla i ella era la 
última en entrar. Al tornar a la feina una companya li va dir el 
que ja sospitava, que aquella empresa no podia sentir a parlar 
de sindicats. I que les persones que es queixaven anaven al 
carrer, això sí, amb justificacions legals. 
 
En el sindicat va conèixer precisament una dona que la va 
informar d’un magatzem que oferien un treball temporal. El va 
acceptar, donada la necessitat que tenia de treballar. 
L’empresa és petita i fins ara va bé i està contenta. Els amos es 
porten bé amb el personal. 
 
Quan la Toñi em parla del supermercat s’entristeix de ràbia. Em 
diu, i té raó, que els sindicats no hi són perquè sí, són per 
defensar els treballadors i treballadores i tothom té dret a 
pertànyer a un sindicat. Això no ha de ser mai motiu 
d’acomiadament o de no admissió a la feina. 
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   LLUM MASCARAY (GOAC Barcelona –Sant Feliu) 
 
VIVÈNCIA I APORTACIÓ A LA LLUITA PELS DRETS DE LES 
TREBALLADORES INTERINES I SUBSTITUTES A L'ESCOLA 
PÚBLICA 
 

Corria l’any 1982, en concret les Festes de la Mercè de 
Barcelona. El dia 2 de setembre havia arribat a Catalunya 
decidida a viure-hi, intentar aconseguir una feina digna i lluitar 
amb totes les meves forces i estimació. Em trobava tancada al 
Col·legi de Llicenciats, sense entendre gaire res –sort del 
llenguatge no verbal– i contenta d’allò més per trobar-me 
acompanyada de tanta bona gent, gent molt jove, llicenciada i 
sense feina. De feina, n’hi havia i molta, però el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat d’en Pujol no la volia 
transformar en ocupació. 
 
Mai no oblidaré la meva primera “lluita” a Catalunya. En efecte, 
en bona part per ser la primera, però també per l’acollida que 
vaig rebre. Vaig aprendre’n tant... ! 
 
Després de treballar com a cangur, el gener del 83 vaig obtenir 
una substitució com a mestra al barri de Camps Blancs (Sant 
Boi), en una escola que ja no existeix. Ai, quants centres es van 
tancar! Eren les aules que, al cap de poc temps, passarien a 
ser cargoleres o barracots! Quin maltractament a la Pública! 
Al curs 83-84 van donar-me una vacant d’interina a Balsareny. 
Ens vam organitzar en l’àmbit nacional i també en el comarcal. 
Al Bages i arreu, la gent tenia ben clar les reivindicacions i el 
seu caràcter de justícia:  

- un altre accés al cos docent (no a les oposicions i sí a 
un acompanyament pràctic tutoritzat) i 

- l’estabilitat laboral. 
 
És sabut de tothom que, malgrat la nostra tenacitat, no vam 
saber guanyar l’eliminació del sistema d’oposicions. Ara bé, 
gràcies a la lluita constant, diversa (vagues, xerrades... ) i 
creativa –allí on anava el conseller a fer propaganda del “seu” 
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Departament, allí que ens encaminàvem nosaltres i li 
adreçàvem les nostres demandes davant tothom– vam 
aconseguir moltes més places a concurs. Una de les més de 
3000 em va ser “concedida”, però mai no vaig abandonar 
aquelles reivindicacions. 
 
Recordo amb satisfacció els temps assemblearis i d’unió. 
Recordo amb amargor aquell abans i després marcat per la 

fragmentació de les lluites; les unes se suposava que eren 
pròpies del “personal propietari” i les altres del “personal 
interí”... fins i tot n’hi hauria més endavant “de primària” i “de 
secundària”. Dono gràcies a Déu per la gent i pels col·lectius 
que lluitem en clau d’horitzontalitat i d’equitat. 

 
Des de la mirada de la triple comunió, tinc un munt d’imatges 
sobre el compartir vida, béns i acció. Compartir la casa, 
començar el dia tot viatjant cap a la feina amb el cotxe “ple de 
substitutes o interines”, ajudar-nos en tot, anar plegades a les 
diferents accions... Tantes pors i gosadies, tantes alegries i 
il·lusions, tants  plors i complicitats... Tantes tancades, vagues, 
reunions i, fins i  tot, escarnis... 
 
A la GOAC planifiquem el nostre projecte de vida de compromís 
obrer i cristià. Pel que fa a la dimensió políticosocial, el meu 
projecte evangelitzador es troba al Sector “Família obrera i 
educació”. Entenem aquesta dimensió com a vida encarnada 
en la realitat de la gent més empobrida, en aquest cas, més 
precària. Entenem també que comporta pregar els processos i 
les resistències i, per tant, aplicar els aprenentatges de la 
Formació goacista.  
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Dintre del Sector, contemplem aquesta problemàtica obrera 
(que afecta majoritàriament dones), pedagògica i de tota la 
comunitat educativa. Les substitutes i les interines (sobretot 
aquelles que són mares) viuen la dificultat per fer compatible la 
vida pròpia i la laboral. En efecte, la seva vida ocupacional es 
caracteritza per un treball fragmentat; per la mobilitat forçosa 
(funcional i geogràfica); per la precarietat; per la manca d'iguals 
drets laborals (contínua incertesa com a treballadora molts 
cops “aturada”, diferent jornada, diferent sou... ); per la 
invisibilitat entre la gent companya; per la frustració...  
 
Aquestes filles de Déu no compten amb un treball decent. A 
més, les famílies, l’alumnat i tota la comunitat també en patim 
les causes i les conseqüències de tot plegat.  
 

- Les substitucions no es cobreixen al 100%. Les 
persones que desenvolupem la nostra feina entre mocs, 
convivència i alegries, mal d’esquena o de coll... no ens 
podem posar malaltes!  

- Les ràtios –relació entre el nombre d’alumnes i el de 
mestres– són altíssimes. Si parlem de l’exemple més 
greu, els P3, ens hem allunyat totalment d’aquell màxim 
de “18 infants per grup atès sempre per dues 
professionals” a les llars d’infants.  

- La diversitat de l’alumnat –recordem, alumnat d’una 
societat neoliberal que cal que fem l’impossible per 
transformar-la– està atesa molt majoritàriament per la 
Pública. Recentment, el síndic de greuges ha denunciat 
el tracte de favor que reben els centres concertats. 

- La dedicació pressupostària per a Educació de 
l’eternament reivindicat 6% del PIB no arriba mai. 

- La democràcia i el dret a la participació comunitària han 
minvat descaradament. 

- La cultura individualista també és al món escolar. Afecta 
les relacions entre les persones i els continguts 
pedagògics, la manera de fer... 

- Les lleis que patim (la LEC i la LOMQE) comporten la 
ditocràcia i, per tant, “el descarte” del qual ens parla el 
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nostre Papa argentí. Tot plegat, influeix de manera 
negativa sobre l’ambient de treball. 

- I –és de justícia que ens ho recordem– el grau 
d’organització obrera, d’implicació social, d’esperit de 
fraternitat... s’ha vist ben tocat pel triomf (?) de la por i 
no de l’Amor. 
 

A pesar d’això, és un goig continuar en el treball sindical (en el 
meu cas, a USTEC·STEs), en el social (POEM, Assemblea 
groga d’Olesa de Montserrat), i en el pastoral obrer (Comissió 
d’Educació de la JOC i Sector Família Obrera i Educació de la 
GOAC).  
 

És un plaer diví compartir joia i penes 
i aprendre’n, tot acompanyant 
aquesta gent germana en la defensa 
dels seus i els nostres drets, i en la 
defensa de l’escola pública de 
qualitat. 
És un repte just i necessari el fet 
d’intentar acostar-se a la coherència 
entre fe, política, cultura i vida 

personal, per tal de continuar concretant aquesta vocació: 
defensa i promoció dels drets laborals i de vida digna de les 
persones del precariat del meu petit/gran món obrer. Defensa a 

partir del seu “protagonisme” i animant a que no perdem els 
valors sororals i de germanor. 
 
Això implica també intentar ser un testimoni positiu i 
engrescador per a la “reconquesta” de la consciència; no perdre 
en proactivitat i en acció, però no caure en l'activisme; ser 
honrada en l'acció i en el treball sindicals; escoltar molt i ben 
activament; fugir de la complaença, i practicar l’Anunci explícit 
–tot buscant els punts d’unió amb les persones afectades– en 
la perspectiva del Regne de justícia i plenitud. 
 
Amb estimació,  
Llum 
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Per saber-ne més, de la vida de les persones interines docents, 
no us perdeu aquest article: 
 
http://diarieducacio.cat/ratios-del-mite-a-laula/ 
 
D’altra banda, aquí teniu un article que parla de les retallades a 
Educació i que va ser publicat al número 8 de Crit Solidari, el 
butlletí de l’equip de Pastoral obrera del bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, de juliol de 2011: 
 
“En comptes de penalitzar el sistema financer,  el govern ha destinat 
230.000 milions d’euros al rescat de bancs i caixes. No es pot sortir 
de la crisi enfortint els instruments financers que l’han provocada. 
 
En comptes de tallar amb les despeses militars i la col·laboració en 
guerres, continua el discurs oficial segons el qual allò és el que ens 
proporciona seguretat. 
 
Després d'aquest malbaratament de diner públic, el govern no té 
autoritat moral per demanar sacrificis en serveis bàsics com educació 
o sanitat. Serveis que ens proporcionen una seguretat real. 
 
Als centres escolars estem assistint a un munt de despropòsits: 
retallades que afecten les nostres companyes del treball de la neteja, 
del personal d'administració i serveis, del professorat en general i 
sobretot en precari i, per descomptat, les famílies i l'alumnat. 
 
Gràcies a Déu, la indignació ha despertat les consciències. Hem 
comunicat aquesta injustícia al síndic de greuges i estem actuant amb 
creativitat: mares, pares, criatures, jovent, personal d'escoles i 
instituts ens vestim de groc (amb el lema SOS ensenyament públic de 
qualitat) cada dimarts, i també difonem la situació en els mitjans i 
sortim al carrer.” 

 
 
 
 
 
 
 

http://diarieducacio.cat/ratios-del-mite-a-laula/
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   CARMEN (diòcesis de Terrassa) 

 
Mi nombre es Carmen Caballano, soy militante de A.C.O. y soy 
miembro del comité de empresa en la cual desarrollo mi vida 
laboral, una multinacional del textil de las pocas que no han 
decidido marchar ya que  han apostado por un producto de lujo 
y eso nos hace, todavía, competitivos en el mercado a más de 
los diferentes acuerdos internos que se ha llegado con la 
empresa, por ejemplo la rebaja salarial del 5% que llevamos 

sufriendo desde hace 3 años y 
que vemos difícil recuperar en un 
corto plazo. Somos una plantilla 
de poco más de 500 trabajadores 
donde el 90 % somos mujeres 
pero los puestos de 
responsabilidad son la mayoría 
ocupados por hombres. Ya os 
podéis hacer una idea de que no 
es nada fácil desarrollar un 
trabajo reivindicativo, aunque lo 
intentamos y vamos haciendo 
progresos.  
 

Hace 9 años ya estuve en el comité, aprendí y trabajé pero 
hubo un momento que me olvidé de por qué lo hacía o mejor 
dicho, por quién….soy cristiana seguidora de JESÚS. Es por 
ÉL que me comprometí a dar dignidad a mis compañeras, como 
trabajadoras y como mujeres. Hubo una etapa en mi vida en 
que mi seguimiento y mi fe sin darme cuenta pasaron a 
segundo plano. Parece mentira el poco sentido que tiene todo 
cuándo te apartas de Dios. Todas las acciones sindicales que 
hacía pasaron a ser pequeñas batallas personales que incluso 
me pasaron factura en la salud. Tuve que parar y no salí en 
reelección. Dios tiene una especial manera de redirigir tu vida 
cuándo te desvías del camino. En esos momentos ahí estaba 
mi grupo de RdV, nunca se habían ido, era yo la que con 
escusas me alejaba, también volví a "enamorarme " del 
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movimiento y entre todos, con RdV, jornadas de formación, 
EdE…...volví a poner a JESÚS en el centro de mi vida y de mi 
acción cristiana y obrera. 
 
Cuándo es DIOS el centro de tu acción se vive las decisiones 
con paz, en mi responsabilidad como miembro del comité y en 
la época que nos toca vivir tenemos que tomar decisiones y 
transmitírselas a las compañeras de manera que ellas se 
sientan bien en lo posible. Ahora pongo más énfasis en el trato 
del tú a tú, ver antes a la persona que no al jefe o a la 
compañera, en intentar ver a DIOS en el prójimo. Llevar el 
Evangelio en el día a día, ser testimonio de un Dios fuerte pero 
que es Amor, saber transmitir que todo lo que hago es por Amor 
a Dios, por seguir los pasos de Jesús Obrero; "Sabrán que sois 
del Cristo por como os amáis…”. Espero que Dios me dé la 
fuerza y la fe para no desviarme de su camino y que su luz me 
acompañe en todas las decisiones que tenga que tomar. 
 
 
 
 
 

   JORGE (diòcesis de Terrassa) 
 

Me llamo Jorge Pérez tengo 49 años, de los cuales más de 20 
los he pasado como trabajador de una multinacional del 
automóvil con miles de empleados donde la movilidad es una 
rutina. Cada x meses nos suelen mover de departamento de 
trabajo y gracias a este sistema llego a conocer a tantos y 
tantos compañeros cada uno con sus historias, sueños, 
tristezas y alegrías a sus espaldas. Precisamente por ese 
entorno tan propicio, por convicción y por fe soy de los "raros " 
que dan testimonio de JESÚS en el mundo obrero. Por 
principios y responsabilidad soy afiliado al sindicato pero mi 
testimonio lo hago a pie de máquina, en cadena, en los muelles 
de carga y descarga, en el comedor, en las máquinas de café.  
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Es en este entorno donde empieza mi pastoral obrera, donde 
descubro que en el mundo obrero, que es al que yo pertenezco 
y conozco, hay hambres de muchas clases pero la más grave 
es el hambre de DIOS. Muchos de mis compañeros, la mayoría 
viven alejados de ÉL, solo unos pocos tienen fe pero una fe 
infantil transmitida en su niñez y que no han profundizado en el 
verdadero seguimiento y AMOR de CRISTO. Es ahí donde 
intento ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como JESÚS 
nos pidió, dando acompañamiento, apoyo y donación, aún a 
sabiendas de que muchos al principio se burlen y no lo 
entiendan .Entonces me acuerdo de JESÚS de como los 
fariseos y escribas le reprochaban su conducta de comer y 
mezclarse con pecadores, publicanos…ÉL decía traer el 
encargo de DIOS de buscar y ocuparse de los enfermos. La 
enfermedad más grave de hoy en día es: El alejamiento de 
DIOS. 
 
Cuándo me propusieron hacer este testimonio estaba 
atravesando un mal momento, un amigo de la infancia acababa 
morir, lo más triste fue enterarme que se había suicidado, me 
di cuenta que no reconoció a 
CRISTO cuándo se cruzó en su 
vida, sentí un inmenso dolor y 
tristeza. 
 
Tarde o temprano y a cada uno 
de nosotros CRISTO se cruza en 
nuestros caminos y cuándo te 
encuentras cara a cara con ÉL y 
tienes la oportunidad de abrirle el 
corazón y Él  entra, "TE 
ENAMORAS " y es tan grande 
ese Amor que no lo puedes 
contener y necesitas sacarlo y 
contarlo al mundo, y compartir 
esa dicha con tu familia, amigos, 
compañeros en el trabajo…., 
porque la sensación de estar tan 
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cerca de JESÚS te libera, te humaniza y te ensancha el 
corazón, te capacita para amar, por eso doy testimonio; "para 
vendar los corazones rotos , pregonar a los cautivos la 
liberación y a los reclusos la libertad….". Si doy testimonio de 
mi fe es sin lugar a dudas por el AMOR DE DIOS. 
 
Como dijo en un poema Rosalía de Castro, cuando hablamos 
del Amor de Dios; "No se puede acabar lo que es eterno…ni 
poner fin a la inmensidad." 
 
PAZ HERMANOS  
 
 
 
 

CARMEN PALOMAR (ACO Catalunya) 

 
A la pregunta de cómo y porque estoy trabajando por los 
derechos de los trabajadores hoy fuertemente amenazados, el 
pensamiento me lleva a cuando conocí la JOC hace ya 25 años, 
fue entonces cuando  se me abrió un mundo desconocido para 
mi hasta ese momento. El del compromiso con tus 
compañeros/as de trabajo, el estar informada y defender tus 
derechos, el trabajo de los sindicatos, el convenio colectivo de 
mi sector, etc. era algo desconocido para mí. 
 
Entonces mi trabajo era de Aparadora (coser zapatos), un 
sector precarizado, feminizado y poco valorado. El compromiso 
reflexionado en el equipo de vida me llevó a presentarme como 
delegada en la empresa en la que trabajaba, algo que me costó 
el puesto de trabajo a los 6 meses de estar en esa 
responsabilidad. 
 
Eso no me hizo desfallecer, desde entonces he estado afiliada 
al sindicato CC.OO. y colaborando en un primer momento en la 
Secretaría de Juventud y desde hace 9 años como liberada 
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para visita a empresas del sector Industrial y en la Secretaría 
de Igualdad, Política social y Juventud. Desde hace 7 meses 
he asumido la Secretaría general de las comarcas del Vinalopó-
Vega Baja (más o menos la mitad de la provincia de Alicante). 
 
El asumir esta responsabilidad me ha dado una visión más 
general de todos los sectores en los que trabajamos y de las 
consecuencias que la llamada crisis ha tenido para los 
trabajadores y trabajadoras.  
 
Los sectores manufactureros en nuestra zona (calzado y textil, 
confección de alfombras y textil de cabecera) han ido sufriendo 
una precarización de las condiciones de trabajo. La economía 
sumergida ha aumentado en el País Valenciano durante la 
crisis hasta situarse por encima del 26% del PIB, con las 
consecuencias que ello tiene para el trabajador: 

 Pérdida de derechos económicos presentes y futuros, 
porque no se cotiza por el trabajo realizado, lo que 
dificulta o imposibilita el acceso a prestaciones como las 
de incapacidad, desempleo o jubilación. 

 No hay representación sindical que proteja sus 
derechos y garantice el cumplimiento del convenio en 
cuanto a horarios, jornada, permisos, vacaciones, bajas 
retribuidas, etc. 

 Está vinculada a peores condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
Junto a éstos sectores también nos encontramos con 
precariedad en el sector del comercio y la hostelería. Con 
contratos a media jornada cuanto se están haciendo jornadas 
completas y horas extras sin retribuir. La reforma laboral de 
2012 permite contratos a media jornada con la realización de 
horas complementarias que si no hay vigilancia a través de la 
representación sindical la empresa prácticamente obliga a la 
plantilla a su realización y si no hay denuncia por parte del 
trabajador se asume ante la situación que hay de falta de 
empleo. 
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Otro de los escenarios que nos encontramos y que han ido 
proliferando son las Empresas multiservicios; grandes 
empresas que se dedican a prestar servicios de muy diversa 
índole (camareras de piso, reponedores de supermercados, 
monitoras de autobuses, conserjes, personal de 
mantenimiento, etc.).  
 
Estas empresas para no tener que aplicar el convenio sectorial 
de cada uno de los trabajos que se realizan pone en marcha un 
Convenio colectivo de empresa, algo que permite de nuevo la 
Reforma laboral 3/ 2012, ese convenio suele ser a la baja por 
lo que las condiciones de trabajo se vuelven a precarizar en 
sectores que por lo general son de escaso valor añadido. 
También son sectores muy feminizados por lo que la brecha 
salarial lejos de disminuir se va agrandando y es una 
externalización de servicios que las empresas utilizan para no 
contratar a gente directamente, digamos que son las nuevas 
ETTs, ya que en su momento se reguló que cualquier 
trabajador que accediese a una empresa a través de una ETT 
tendría que cobrar lo mismo que uno de la empresa madre. 
 
Ante estas situaciones el sindicato hemos puesto en marcha 
campañas como: 
“Stop al fraude, basta de economía sumergida” 
“Empleo digno para una vida digna” 
“ILP renta mínima” 
 
Respecto a las empresas 
multiservicios que son 
empresas vinculadas a otras 
de la construcción y de 
contratas, etc, estamos 
denunciando que cada 
sector tiene que regularse 
por su convenio, que no 
puede haber discriminación salarial entre unos y otros 
trabajadores y que si la actividad principal de una empresa, por 



 32 

ejemplo un hotel, no tiene por qué externalizar el servicio de 
camareras de piso pues es una actividad inherente al propio 
servicio que tiene que dar el hotel. Se están ganando 
sentencias y esos trabajadores se les están reconociendo sus 
derechos y aplicando el Convenio de hostelería en éste caso  
Nos parece muy importante la negociación colectiva, es el 
espacio natural para los sindicatos de clase en la defensa y 
mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de la clase 
trabajadora. 
 
También la protección a las personas que no tienen empleo, 
mes a mes nos llegan los datos de desempleo, contratación y 
cobertura de desempleo. En nuestras comarcas la cobertura de 
desempleo va disminuyendo mes a mes. Cada día hay más 
gente sin ningún tipo de ingresos. Prestaciones como el PAE 
(Plan de activación del empleo) que se puede solicitar por una 
sola vez por 6 meses y que se puso en marcha en enero de 
2015 ha llegado a su fin para muchas personas que ya habían 
agotado cualquier tipo de prestación. Junto a esto al ser la 
contratación eventual, estacional y a tiempo parcial no se 
generan derechos como la prestación por desempleo. 
 
Ante esto llevamos un tiempo con la recogida de firmas de la 
ILP “Renta mínima” para las personas que no tienen ningún tipo 
de ingreso, con la idea de presentar las firmas al parlamento. 
 
Otra de nuestras actuaciones es un permanente contacto con 
la Inspección de trabajo para denunciar las situaciones de 
precariedad, falta de alta en la seguridad social y cualquier 
vulneración de derechos de los trabajadores, inclusive en 
algunas empresas la inspección se apoya en la policía 
autonómica para la visita inspectora. También con ellos 
mantenemos contacto si detectamos situaciones de semi-
esclavitud de los trabajadores. 
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PROMOURE EL DIÀLEG SOCIAL 
 
 

Facilitar la participació d’organitzacions de 
treballadors i treballadores i d’ocupadors per 
elevar la productivitat, evitar els conflictes de 

treball i per crear societats cohesionades 
 

 

   SERGIO MORAN (GOAC Barcelona-Sant Feliu) 

 
Introducció 

- Treball decent, dignitat, comunió, diàleg… sembla que totes 
les persones estem d’acord en que són indispensables per a la 
felicitat al món. 
 
- L’Organització Internacional del Treball diu que “les bones 
relacions laborals i el diàleg social efectiu no només són mitjans 
per a promoure millors salaris i condicions de treball, sinó també 
per a impulsar la pau i la justícia social”. 
 
Referència personal 

- Porto més de 25 anys treballant a una empresa gran, 
compaginant la meva feina professional amb una dedicació a la 
millora de les condicions de treball a la meva empresa i al meu 
sector, com a afiliat a un dels sindicats que diem més 
representatius de Catalunya, i a través del Comitè d’Empresa, 
de la Comissió Negociadora del Conveni de Barcelona i també 
amb algunes col·laboracions com a conciliador en el Tribunal 
Laboral de Catalunya; tots ells, òrgans paritaris per al diàleg 
social entre representants de les persones treballadores i de les 
direccions empresarials.  
 
Vivències en el Comitè d’Empresa 

- Els inicis del meu camí com a “negociador” (tal i com 
s’anomena a les persones que participem directament en les 
taules de diàleg social), vaig pensar que propostes basades en 
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la racionalitat d’un camí progressiu, però no accelerat, cap a 
unes condicions de treball més justes, però que no posessin en 
perill la rendibilitat de l’empresa, serien fàcilment acceptades 
per la Direcció empresarial. 
 
- Així, després d’algunes consultes a les companyes, els 
membres del Comitè plantejàvem les nostres (seves) propostes 
a la Direcció. 
Però la resposta no fou l’esperada. Les propostes eren 
rebutjades. A la taula, les representants de la Direcció 
acabaven no tenint respostes als nostres arguments; 
simplement, “la Direcció no ho vol”, “la Direcció creu que no és 
bo per a l’Empresa”... Fins i tot es rebutjaven plantejaments 
transitoris que permetessin posar a prova temporalment certes 
mesures. Ens deien: “això de generar expectatives és perillós”. 
 
- Les nostres propostes anaven 
dirigides a temes com l’objectivació de 
la recontractació de les companyes 
que encadenen contractes temporals, 
establint llistes d’espera seguint 
criteris objectius; la constitució 
d’itineraris formatius amb accions de 
formació interna aprofitant períodes 
de poca activitat; la revisió de l’escala 
salarial definint forquilles on inserir 
totes les persones treballadores 
d’igual categoria, i caminant cap a una 
reducció de les enormes diferències 
salarials existents; la flexibilització dels horaris, per facilitar la 
conciliació laboral i personal; i el seguiment als nostres centres 
de les condicions salarials de les treballadores procedents 
d’empreses subcontractades, per tal d’assegurar-nos que se 
les respectava el Conveni. 
 
- Atesa la resistència de la Direcció, els membres del Comitè 
vàrem pensar que, si el recolzament de les companyes de 
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l’Empresa fos més explícit, potser canviaria la disposició de la 
Direcció al diàleg sobre els temes. 
 
- Convocàrem tot un seguit d’assemblees i vàrem recollir 
signatures de la majoria de les persones treballadores, 
recolzant les propostes. Les vam presentar a la Direcció i vam 
demanar una reunió amb el consell d’administració de 
l’Empresa. 
 
- Va ser inútil. L’alta Direcció ens va remetre a les seves 
representants, i tot va seguir igual. 
 
- Coincidint, en el temps, amb aquelles temptatives frustrades, 
el Comitè vam descobrir una cosa que es deia “avaluació de 
riscos psicosocials”. Es tractava de les prescripcions de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals orientades a la participació de 
les persones treballadores en l’organització de l’empresa, amb 
l’objectiu d’aconseguir reduir tots als riscos laborals que per a 
la salut suposen factors com la inestabilitat, la falta de formació 
i desenvolupament professional, la falta d’equitat salarial, la 
falta de recolzament de companys i superiors, l’impossibilitat de 
prendre iniciatives, etc. Segons la Llei, cal avaluar tots aquests 
riscos amb mètodes contrastats i prendre mesures correctives 
i preventives. I, el més important, cal fer-ho amb la participació 
de totes les treballadores, i coordinadament amb les seves 
representants. 
 
- També la Llei d’Igualtat d’oportunitats per a dones i homes 
semblava que podia ser-nos d’ajuda. Les empreses grans, com 
la nostra, necessitaven fer-se amb un distintiu que les acredités 
com a empreses amb una política d’igualtat que es recollís en 
un pla. Aquest pla havia de definir objectius per a garantir la no 
discriminació de les dones en temes com la contractació, la 
formació i promoció, els salaris, la conciliació laboral i 
personal... Els objectius havien de ser concrets, i es devien 
establir mesures a portar a terme i indicadors per a avaluar 
l’eficàcia de les mesures envers als objectius establerts. 
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- Tot encaixava amb les pretensions del Comitè, suposant, a 
més, el recolzament de dues lleis de gran força: una per a la 
prevenció de riscos i, l’altra, per a combatre la discriminació per 
raons de gènere. 
 
- A poc a poc (com totes les coses “de palacio”), es van 
configurar les comissions paritàries de treball; però tot eren 
entrebancs per part de les representants de l’empresa per a 
donar contingut real a la feina. El Comitè va recórrer a la 
Inspecció però, al cap i a la fi, què pot significar per a una 
empresa que factura més de 500 milions d’euros a l’any una 
possible multa de 6.000 euros? 
 
- Han passat deu anys des de que vam demanar per primera 
vegada a la Direcció l’avaluació de riscos psicosocials. I, set 
anys des de que vam començar a negociar el pla d’Igualtat. 
Hem anat informant a les companyes de les passes que 
donàvem. Hem recorregut a l’autoritat laboral vàries vegades. 
És veritat que la crisi ens ha afectat molt els darrers quatre 
anys, però el que és ben cert és que encara no tenim ni un pla 
d’igualtat ni cap acord substancial de mesures preventives dels 
riscos psicosocials, malgrat que ambdues qüestions són una 
obligació legal per a la nostra empresa. 
 
- I, sí, la crisi ens ha portat una escabetxada a la plantilla que, 
en tres anys, s’ha reduït a la tercera part. I també ens ha portat 
una reducció salarial durant tres anys, d’aplicació progressiva 
segons al salari de cadascú: des de cap reducció per als salaris 
inferiors a 20.000 euros anuals, fins a un 17% de reducció per 
salaris de 500.000 euros. Això també comporta una negociació 
que, lògicament, passa pel compromís de la Direcció de 
l’empresa de facilitar a les representants de les treballadores la 
informació suficient pel seguiment de la correcta aplicació de 
les reduccions acordades. 
 
- Quan portem ja dos anys d’aplicació de les reduccions, la 
Direcció no ha volgut encara facilitar-nos la informació que li 
venim demanant des de fa un any. 
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- Molt recentment, hem tingut una experiència insòlita a la 
empresa. La primera vaga interna en els seus 125 anys de 
història. El motiu tenia a veure amb les condicions salarials de 
les persones que ocupen els llocs de treball de més desgast 
físic i salaris més baixos. Una vintena de  llocs, és a dir, el 5% 
dels que té l’empresa a Barcelona, si bé són llocs pels que 
passen una cinquantena de treballadors. Després d’una 
setmana d’aturades parcials, amb un seguiment de menys de 
la meitat dels treballadors afectats, van acabar renunciant a les 
seves pretensions. 
 
- Encara que sigui més una valoració subjectiva que no pas un 
fet objectiu, no vull deixar d’expressar que potser el paper de 
“representant de les treballadores” i, com a tal, persona 
negociadora davant de les representants de la direcció de 
l’empresa, no el tenim prou clar o, al menys, prou consensuat 
entre les pròpies treballadores. En front de qualsevol 
negociació, sempre sorgeixen preguntes i interpel·lacions tant 
més fortes quant més important és l’assumpte o conflicte; 
sorgeixen tant entre treballadores, com entre aquestes i les 
seves representants, i també entre les pròpies representants: 

- S’ha d’informar de tot o, si hi ha informació que por dividir 
al col·lectiu de treballadores, és millor privar-les d’aquesta 
informació? 
- Les representants han de ser simples transmissores 
d’informació per a l’anàlisi col·lectiu, o convé que facin un 
anàlisi previ d’alternatives i el transmetin a les treballadores?  
-  Si l’anàlisi de les representants, transmès a les 
treballadores, no coincideix amb l’anàlisi que fan desprès les 
pròpies treballadores, podran llavors continuar les 
representants fent una bona feina negociadora o, pel 
contrari,  és lògic que perdin la confiança de les 
treballadores? 
- Més enllà de les facultats que les atorga la llei, es legítim 
que les representants prenguin decisions negociadores més 
o menys importants sense la consulta prèvia a totes les 
treballadores? 
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Vivències en la Comissió Negociadora del Conveni 
provincial del meu Sector 
- De entrada, cal recordar que les patronals sempre prefereixen 
prioritzar la negociació a nivell empresa sobre la sectorial, 
mentre que els sindicats sempre busquem un conveni sectorial 
el més ample possible. Les patronals prefereixen no haver de 
justificar en front de les seves empresàries associades cap 
concessió a les treballadores, sobretot quan saben que la 
realitat de les empreses del sector és molt variada i sempre pot 
haver-hi algunes empresàries que se sentin molt perjudicades. 
D’altra banda, el sindicats sempre intentem assolir acords que 
puguin fer de paraigües a les persones treballadores de totes 
les empreses del Sector. 
 
A la pràctica, això fa molt difícil els avenços concrets de un 
Conveni Sectorial respecte al anterior. 
 
- Abans de la crisis, les 
negociacions es 
plantejaven gairebé 
solament entorn a les 
propostes dels sindicats. 
Hi havia la percepció 
generalitzada de que les 
coses anaven prou bé per 
a les empreses, i tot es 
reduïa a veure quines 
concessions (petites) acabarien fent les patronals: petits 
increments salarials (de dècimes de punt), variacions a l’import 
de les dietes, l’acord del calendari, o acords d’aquells que no 
són més que recomanacions o que ho deixen tot pendent de 
l’acord final entre empresària i treballadores de cada empresa. 
 
- Amb la crisis, tot va canviar, sobretot amb la reforma laboral 
que es carregà la ultraactivitat dels convenis, és a dir, es 
carregà la garantia que, mentre no s’acordés un altre conveni, 
continuaria vigent l’antic. Així vam passar, d’una negociació 
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amb molt poques possibilitats de millora del conveni,  a una 
negociació molt perillosa, ja que, si no s’arribava a un acord de 
nou conveni en un termini d’un any des del venciment de l’antic, 
desapareixeria el conveni de sector. 
 
- Aquesta situació va portar a la patronal, a les darreres 
negociacions de fa dos anys, a plantejar propostes de 
reduccions salarials del 18% sobre les taules salarials de 
mínims que recull el conveni, i malgrat que el propi conveni ja 
contemplava la possibilitat que les empreses amb reducció 
d’ingressos deixessin d’aplicar les taules del conveni.  
 
- Davant la posició patronal, els sindicats vam decidir 
manifestar-nos ocupant la seu patronal. La negociació va 
acabar amb un acord de reducció general del 5% fins a la 
finalització de la vigència del conveni (dos anys i mig). 
 
 
Vivències com a conciliador en el Tribunal Laboral de 
Catalunya 
- El TLC és un òrgan no-judicial on es posa a disposició de les 
parts (treballadores i empresària), i en terminis molt més breus 
que els dels tribunals judicials, el servei d’unes persones que 
actuen com a conciliadores, mediadores o àrbitres, per ajudar 
a resoldre el seu conflicte. 
 
- La intenció és bona. I és veritat que, davant de tercers, els 
diàlegs són menys viscerals i s’objectiven molt més les raons i 
arguments. Però, una vegada més, la legalitat vigent 
condiciona totalment els possibles acords. 
 
- Per altra banda, ni tan sols és obligat asseure’s a taula. La 
iniciativa de portar el seu conflicte al TLC la pot prendre 
qualsevulla de les parts (normalment les treballadores). Però 
l’altra no està obligada a assistir a la convocatòria per dialogar. 
I, per descomptat, la resolució vinculant del conflicte per part 
d’un àrbitre només es dóna si prèviament les dues parts 
accepten sotmetre’s a un arbitratge. 
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Les meves conclusions 
- De tot això que us he explicat, cadascú pot extreure’n les 
seves conclusions. Jo us apuntaré les meves: 
 

- Per a arribar a acords entre dues parts o col·lectius, no 
basta amb el diàleg. Aquest diàleg ha de donar-se en 
condicions de certa igualtat. 
És a dir, igual de difícil que un dictador s’avingui a les raons 
del seu poble és que avui un empresari s’avingui a les 
raons de les seves treballadores. Mentre la llei posi gairebé 
tots els drets de decisió en la persona de l’empresària, els 
possibles acords que surtin del diàleg entre les parts no 
seran més que les graciables concessions de l’empresària, 
quan, com i en la mesura que ella vulgui. A més, 
normalment al poder no li agrada justificar el seu exercici, 
potser ho considera un signe de debilitat; simplement, 
l’exerceix. 
 
- Si acceptem, com a objectiu del diàleg social, l’assoliment 
d’acords pel bé comú, hauríem de caminar dins de les 
empreses cap a unes relacions molt més democràtiques: 
caminar cap a allò de “cada persona un vot”, perquè ara 
més aviat és “cada euro un vot”. Expressions com “diàleg 
social”, “negociació col·lectiva”... són, avui dia, 
eufemismes.  
 
- També a nivell macro, entre patronals i sindicats. Ja 
disposem d’eines telemàtiques adients per a facilitar la 
informació i presa de decisions  col·lectiva, amb la 
participació de totes. 
 
- Però, ni una clara definició dels nostres objectius, ni 
l’accés a les tecnologies necessàries, no ens posaran en 
marxa per si sols. Necessitem convicció, mobilització i 
acció, per canviar normes i lleis; i, després, més convicció, 
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mobilització i acció per a vetllar pel seu compliment i, si 
escau, per la seva revisió. 
I, segurament, això requereix, de les persones que ja 
estem convençudes, testimoni actiu, pedagogia i fe en 
l’ésser humà. 
 
- I per a acabar recordaré un parell de cites: 

 
- La Teresa Forcades, una vegada que li preguntaren quan 
arribaria l’alliberament de les dones dins l’Església, va 
respondre: “això és molt fàcil; quan les dones ho vulguem 
de veritat, arribarà”.  
 
- I l’Armando Fernández Steinko, al final del seu llibre, 
editat per l’HOAC l’any 2000, titulat en castellà 
“Democràcia en la empresa”, diu (traduït al català): “la 
dinàmica democràtica no s’ha generat mai entorn d’idees o 
grans objectius, sinó al voltant de l’intent de solucionar en 
el concret problemes concrets de la gent que després 
aniran deixant rastre, una cultura participativa”.  

   
       
 
 

   TONI FERRER (ACO Catalunya) 

 
Sóc en Toni Ferrer, militant de l’ACO de la Zona del Baix 
Llobregat. Tinc 54 anys, sóc casat i tenim una filla de 18 anys. 
Al 1989 vaig aprovar oposicions d’auxiliar interí al Ministeri 
d’Economia i Hisenda (MEH). Al 2000 es va convocar la meva 
plaça fixa de funcionari de carrera i vaig aprovar. El meu nou 
lloc de feina va ser l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que és 
un organisme autònom que pertany al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. Més endavant vaig promocionar i ara sóc 
administratiu. Treballo a l’Oficina del Cens Electoral a l’INE. 
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Sempre he pensat que la JOC em va educar al compromís i a 
la militància, a prendre consciència obrera i a implicar-me allà 
on estic. Al 1992 em vaig afiliar a CCOO, i amb una altra 
acompanya vam començar a informar-nos i participar més 
activament dins del sindicat per a veure què podíem fer dins el 
col·lectiu d’interins, per exigir que es convoques la nostra plaça 
fixa. 
 
I a partir d'aquí començo a conèixer l’estructura sindical (el 
Sector de l’Administració de l’Estat, que pertany a La Federació 
de Serveis a la Ciutadania). Faig cursos de formació per a 
delegats i em relaciono amb representants sindicals d’altres 
ministeris. Això em serveix per compartir experiències, conèixer 
diferents maneres de fer, i m’impulsa a participar dins de 
l’estructura del Sector de l’Estat a Catalunya. Al cap de 2 anys 
em plantegen ser responsable de la Secció Sindical del 
Ministeri d’Economia i Hisenda de Barcelona i a presentar-me 
a les eleccions sindicals de l’Administració General de l’Estat 
per la Junta de Personal Provincial. Vaig ser escollit. Aquests 
compromisos han durat fins a mitjans de l’any passat. 
 
 
LA REALITAT EN EL CENTRE DE TREBALL 
 A l’INE som uns 247 treballadors (30 funcionaris i 217 de 
personal laboral). L’activitat principal es fer enquestes a 
empreses, famílies, l’IPC, l’EPA, Censos Generals, etc. De fer 
enquestes s’encarrega el personal laboral (per llei són els que 
ho poden fer) i els funcionaris treballem al Departament de 
Gestió, al padró, a l’Oficina del Cens Electoral o fem de 
responsables d’ enquestes. 
 
El dia a dia m’ha portat a conèixer la realitat laboral dels 
diferents departaments i a fer d’interlocutor entre els 
treballadors i la direcció, rebre informació i transmetre-la, i a 
consultar a la Secció Estatal del MEH a Madrid sobre 
problemàtiques concretes, ja que és allà on s’han de negociar 
les qüestions laborals de tots els treballadors de l’ INE 
d’Espanya (s’hi fa una reunió cada 2 mesos). 
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He descobert la importància del tracte directe amb els 
treballadors: el que volen es que els solucionis els seus 
problemes laborals i les sigles dels sindicats queden en segon 
terme. 
 
Sempre he estat delegat de base, estant al lloc de treball i 
dedicant 40 hores mensuals a les tasques sindicals. Vaig triar 
no alliberar-me, com feien altres companys, per no perdre de 
vista la realitat laboral. 
 
 
ALGUNS ASPECTES QUE S’HAN ACONSEGUIT A L’INE AL 
LLARG D’AQUESTS ANYS. 

- Treballadors amb contracte fixe-discontinu, han passat 
a indefinits. 

- S’han adequat llocs de treball a les necessitats de 
companys amb problemes físics. 

- Via denúncia a Inspecció de Treball s’ha aconseguit que 
una noia amb problemes d’afonia que feia enquestes 
telefòniques, canviés de departament. 

- Quan va entrar molt personal laboral interí, vam exigir 
que fessin un concurs oposició per a tenir la plaça fixa. 
Se'n van convocar 2 en el transcurs de 5 anys. 

- Del darrer concurs oposició va venir gent de fora de 
Catalunya a treballar (Murcia, Pontevedra, Granada, 
etc). Alguns casats i amb fills. Vam aconseguir que 
agafessin l’excedència i se ‘anessin a treballar a la seva 
província. 

- Un tècnic va fer mobbing a una treballadora, vam 
denunciar-lo i interposar un contenciós administratiu. 
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- Defensar els permisos en cas d’operacions de familiars 
(els dies que pertoquen, i que es puguin gaudir quan els 
necessitin). 

- Creació d’una Borsa de Treball per suplir les baixes. 
- Fer assemblees informatives, repartir propaganda, 

engrescar per a fer mobilitzacions. 
 
 
RECORREGUT HISTÒRIC  A L’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
DE L’ESTAT. 
1- FINS EL 2008 
Durant tots aquests anys hi va haver moltes millores: 

- Es passà de 45 convenis a l’AGE (Administració 
General de l’Estat) a un de sol (Conveni Únic de l’AGE). 

- S’aprovà la Llei de Prevenció de l’AGE, creant-se la 
figura del Delegat de Prevenció. 

- Es creà l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). 
- Es pujaren els sous mínims de cada una de les 

categories laborals. 

- S’aprovà la llei de conciliació de la vida laboral, personal 
i familiar. 

- Es compensà la diferència entre d'augment de sou i 
l’IPC anual, amb més dies de festa (en funció de 
l’antiguitat), i amb un Pla de Pensions. 

Va ser una etapa molt enriquidora en la que podíem fer 
propostes i discutir-les: com volíem que fos el Conveni, l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, veure com anaven les negociacions. 
 
2- EL PUNT D’INFLEXIÓ (LA CRISI ECONÒMICA). 
A partir del 2008, el Govern de l’Estat decideix fer retallades i 
els empleats públics som els primers en partir-les perquè “hem 
de donar exemple a la ciutadania”. 

- Ens abaixen el sou un 5%. 
- No ens donen la paga extra. 
- Ens treuen els dies de festa en funció de l’antiguitat. 

- Treballem mitja hora més al dia. 
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- A algunes empreses públiques fan ERO’s o les tanquen. 
Rumors que a l’INE se'n feria un.  

- Estalvi energètic i de material. 

- Ens retallen un 75% de diners de la partida d’Acció 
Social. 

- No hi ha taxa de reposició d’efectius (no es cobreixen 
baixes, jubilacions, vacants). 

La negociació dels Sindicats amb l’Administració és força 
desigual. Els sindicats estan poc recolzats pels treballadors (les 
vagues les segueixen com a molt a un 30%), i l’Administració 
fa i desfà a la seva conveniència: el Govern fa Decrets Lleis que 
s’apliquen immediatament en les que els sindicats no poden 
opinar ni debatre (fets consumats). Tot són propostes a la 
baixa, i el que s’acaba produint és la protesta i la pataleta. 
 
Davant d’aquesta situació, a l’INE, a més de les manifestacions, 
vam promoure “Els divendres negres”, una mobilització que 
consistia en concentrar-nos davant la porta a l’hora d’esmorzar 
amb samarretes negres. Ho vam fer cada divendres durant un 
any. 
 
També a nivell sindical va haver-hi retallades: 

- Tots els alliberats sindicals de l’Administració General 
de l’Estat tornaven als seu llocs de treball. 

- De 30 Comitès d’empresa dels diferents Ministeris de 
l’AGE de BCN, es fonen en un sol Comitè Provincial 
Interministerial (de 154 delegats sindicals es va passar 
a 70 per tot Catalunya). 

- De tots els Comitès de Seguretat i Salud també se'n 
crea un de Provincial (menys delegats de Prevenció) 

 
Els sindicats CCOO, UGT I CSIF firmen aquest acord de 
retallades sindicals amb l’administració, donant-hi el vistiplau. 
Els dirigents sindicals afirmen que és això o ens quedem sense 
representació sindical, ni bossa d’hores, ni alliberats. S’apostà 
per mantenir mínimament l’estructura sindical que anés 
funcionant. Però la gran pèrdua de Delegats sindicals 
repercuteix en la presència als centres de treball. 
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3- I ARA... 
Actualment hem recuperat el 50% de la paga extra que ens 
devien, els dies de permisos en funció de l’antiguitat, però 
encara no cobreixen les baixes ni les jubilacions, per tant un 
dels efectes negatius es que en el nostre Organisme es nota 
que va augmentant la càrrega de treball i la inclusió de noves 
enquestes en alguns departaments. 
 
La mitjana d’edat a l’Administració Pública és alta, el 75% de la 
plantilla te entre 40 i 59 anys, a l’INE és de 53 anys i en els 
propers 5 anys es jubilaran unes 30 persones, caldrà convocar 
oposicions perquè entri gent jove (cada cop hi ha menys 
empleats públics i de major edat). 
 
Però a l’AP, es diferència de l’empresa privada per l’estabilitat 
laboral (l’has de fer molt grossa perquè t’acomiadin). Un 
company em deia “treballi o no treballi, sé que a final de mes 
cobraré un sou, encara que no sigui molt". Des del 2008 hem 
perdut un 20% de poder adquisitiu. 
 
 
VALORACIÓ PERSONAL. 
Desenvolupar la tasca sindical ha suposat un enriquiment per a 
mi. He conegut molta gent i realitats deferents. M’he format. 
M’ha permès conèixer la legislació que ens afecta. He fet 
accions reivindicatives amb altres sindicats, manifestacions i 
vagues, campanyes (contra les retallades, “que menys que mil”, 
a favor dels serveis públics de qualitat, etc.). He viscut 
l’estructura interna del sindicat. He intentat solucionar 
problemes dels treballadors (en alguns casos ha estat possible 
i en d’altres no). He perdut la por a parlar amb el responsable 
de l’INE o el Subdelegat del Govern al plantejar les coses, 
encara que a vegades les respostes eren “jo no puc fer res, o 
això depèn de Madrid, o ho he de consultar”. 
 
Hi ha hagut moments d’alegria a l’aconseguir allò que 
reivindicàvem. Altres de voler tirar la tovallola pels problemes 
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en posar-nos d’acord entre delegats, amb el propi sindicat, o 
davant la falta d’implicació de companys.  
 
L’any passat vaig decidir deixar aquest compromís, veient la 
manca de recursos i el poc recolzament de la Federació al 
Sector de l’Estat. 
 
I a partir d’ara em plantejo mantenir la militància des del lloc de 
feina, recolzant les propostes que sorgeixin dels delegats 
sindicals i estar obert a ajudar en el que calgui per anar millorant 
les nostres condicions laborals...( si els nous Governs ho 
permeten!). 
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