SEMINARI MTCE - BIRMINGHAM 18-20 D’OCTUBRE 2018
El Treball Digital: Treballar en qualsevol moment i en qualsevol
lloc - impacte en els treballadors, les seves famílies i la societat
Del 18 al 20 d’octubre es va celebrar a la ciutat anglesa de Birmingham el seminari
organitzat pel Moviment de Treballadors Cristians d’Europa - MTCE que aquest any
abordava el procés de digitalització en el món del treball i les conseqüències pels
treballadors, les seves famílies i la societat.
El seminari va estar organitzat pel moviment anglès MCW, membre del MTCE, i es va
portar a terme en un petit hotel - centre de convencions que pertany al sindicat de
mestres i que està ubicat a uns 14 quilometres de la ciutat de Birmingham i que abans
havia estat una escola privada per nens de 5 a 12 anys.
El seminari es va desenvolupar en 9 sessions:

Primera sessió:
-

Salutacions i benvinguda als participants dels 12 moviments de 10 països juntament
amb les representacions del Grup Europeu de Pastoral Obrera (GEPO) i del Moviment
Mundial de Treballadors Cristians - MMTC.
Relació dels Moviments participants: MCW d’Anglaterra - ACO d’Espanya - HOAC
d’Espanya -ACO de França - LOC de Portugal - KAB d’Alemanya - KAP de la Rep. TxecaKAB de Suïssa - CTC de Suïssa - KWB de Bèlgica - KABÖ d’Àustria - KVW del Sud del
Tirol.

-

Informacions per part dels organitzadors - MCW d’Anglaterra.

-

Presentació dels moviments i organitzacions participants.

-

Presentació del programa del seminari.

Segona sessió:
-

Intervencions dels moviments:
L’ACO vam participar presentant un document sobre l’impacte del procés de
digitalització en la societat (resum d’un article del militant Salvador Clarós publicat al
número 7 de la revista Salillum i d’altres aportacions - annex 1) i els testimonis dels
militants Albert Dresaire i Lola Herrero (annex 2 i annex 3).
Video-Testimoni d’un rider de la empresa Deliveroo per part d’HOAC d’Espanya.
Testimoni sobre l’impacte en la família de la telefonia mòbil i les noves tecnologies
per part de la LOC de Portugal.
Testimoni d’un treballador de 54 anys que ha perdut la feina. El seu lloc de treball s’ha
externalitzat. KAB d’Alemanya.

-

Testimonis recollits a la revista “Témoignage” del moviment ACO de França sobre la
individualització del treball i les assegurances privades de salut.
Torn de preguntes, aportacions i diàleg:
. Directives de la UE per millorar les condicions del treballadors “click”
. Individualització i aïllament del lloc de treball. Es ven com a “llibertat”
. La digitalització està canviant com s’exerceix la docència. Tota la documentació es
troba a la web, app…
. Deshumanització dels treballadors. Retrocés en els drets i desprotecció del
treballador.

Tercera sessió - Veure:
Ponència sobre el tema del seminari a càrrec del diputat laborista al parlament
britànic Sr. Thomas Anthony Watson (annex 4 - en anglès, més endavant s’intentarà traduir al
català i castellà)

-Algunes aportacions de la ponència:
. S’ha de defensar els treballadors que es troben en la “nova economia”
. Avui en dia els treballadors ens tornem a trobar en la “part negativa” del sistema
capitalista.
. Amb les noves tecnologies més del 50% de les feines es poden realitzar amb robots.
. Es calcula que es poden perdre 11 milions de llocs treball.
. Ens hem de preguntar que és el treball? L’hem d’entendre com una eina que ens
permet realitzar-nos i formar-nos com a persones d’una manera integral, alhora que
obtenim una remuneració econòmica digna per poder accedir als serveis i cobrir les
nostres necessitat i les de la nostra família.
. La nostra acció ha d’estar encaminada a crear les condicions per un treball digne.
. Importància de la formació.
. Un repartiment equitatiu del temps.
. Evitar que només uns quants (oligarquies) controlin el desenvolupament i l’aplicació
de les noves tecnologies (com passa amb els fons i recursos econòmics).
. Donar importància al valor del treball.
- Torn de preguntes, aportacions i diàleg:
. Quin ús es fa de les noves tecnologies? Ara el control el té el sistema capitalista.
. Com i de quina manera es poden defensar els drets dels treballadors?
. Com es pot “parar” al capital?
. Perill de les oligarquies que controlen les noves tecnologies.
. Les respostes a aquests reptes han de ser globals. Internacionalització.
. Es torna a repetir la lluita entre el capital i el treball.
. Posar l’atenció a les noves feines i nous llocs de treball. Sector de les persones que
cuiden a les persones.
. Davant aquests nous reptes, quin és el posicionament dels sindicats?
. Com preparar els treballadors per afrontar els nous reptes.
. A l’evangeli sempre hem trobat una resposta als nous reptes.
. L’escola i l’educació són eines fonamentals.
. Encara no hem aconseguit “teixir” els elements per poder regular aquesta nova
revolució industrial 4.0 i tecnològica.
. Hem tingut dificultat en la valoració de l’impacte i conseqüències d’aquest procés
de digitalització sobre les persones que ho estan vivint.

Quarta sessió - Veure:
Grups de treball: Es van crear 3 grups de treball:
. Alemany - Francès: Karl Brunner i Bruno Cadez - moderador i secretari
. Espanyol - Francès: Milagros Villamarin i Joaquim Villanueva - moderadora i
secretari
. Anglès - Francès: David McLoughlin i Sylvain Knittel - moderador i secretari
Veure - Qüestions
1. Quins aspectes de la ponència son importants per a nosaltres?
2. Quins efectes veiem en els treballadors més empobrits, les famílies, les empreses i
la societat?
3. On veiem opcions d’acció pels nostres moviments?
Cada grup havia de resumir les seves conclusions en 3 punts i presentar-los al plenari.
Resum conclusions del grup Espanyol - Francès
Moderadora: Milagros Villamarin
Secretari: Joaquim Villanueva
Membres integrants del grup: ACO Espanya - HOAC Espanya - ACO França
LOC Portugal - KAP Rep. Txeca - KWB Bèlgica – MMTC
1- Com a societat depenem de la tecnologia.
Hem de posar l’atenció sobre la població que té dificultats en seguir el ritme de
l’avanç tecnològic.
El treball és el centre de la vida de la persona, no hi ha temps per la família, el
descans, la formació, l’oci…
2- Precarietat i inseguretat.
Treball molt individual, no hi ha relació social. S’aïlla al treballador.
Es fomenta l’individualisme enfront la persona i la societat.
3- Com a moviments:
. Hem de saber desmuntar els processos que ens informen que les coses són
d’aquesta manera i que no hi podem fer res.
. Hem de ser generadors de nova consciència. Com a església tenim missatge. El
missatge de l’evangeli és vigent.
. Hem de transmetre la memòria de la lluita obrera. Aquesta lluita ens permet
veure que podem transformar la realitat.

Cinquena sessió - Jutjar:
Déu està als ordinadors? Aspectes ètics de la digitalització.
Ponència a càrrec de la Sra. Gabriele Kienesberger, teòloga i secretària i responsable de
formació del moviment catòlic de treballadors KAB d’Austria (annex 5 – en alemany, més
endavant s’intentarà traduir al català i castellà)

-Algunes aportacions de la ponència:
. En la digitalització tot és mesurable.
. Els algoritmes estan valorant les persones. Perill de la categorització de les persones,
s’agreuja la situació de les persones més desafavorides.
. La Doctrina Social de l’Església (DSE) és una eina per poder generar un nou sistema
ètic.
. La DSE parla de la dignitat del treballador.
. La DSE també té en compte els immigrants, que han de tenir els mateixos drets que els
demés treballadors.
. Tenir en compte l’espiritualitat del treball.
. L’home està cridat a ser actiu.
. El treball ha de realitzar a la persona, és una part molt important del seu
desenvolupament.
. El treball estant al servei de la persona està servint a Déu.
. El treball és més important que el capital.
. Complementarietat del treball i el descans. Ora et Labora.
. La Justícia social no és només repartir els bens, també ha de donar oportunitats.
. El treball és un bé i una font de prosperitat per la societat.
. La Laudato si’ també està orientada cap a l’ecologia.
. El Papa Francesc amb el seu Diàleg Social - Contribucions a la Pau es dirigeix a tots els
ésser humans:
L’economia ha d’estar al servei de les persones i no a la inversa.
Ha de tenir en compte les persones més desafavorides.
Ha de donar forma a una nova manera de treballar, perquè les generacions que vindran
tinguin un futur.
Ha d’anar cap al bé comú.
. El desenvolupament de l’ésser humà ha d’estar al centre de totes les accions.
. S’han de crear vincles amb altres actors de la societat civil. Treball en xarxa.

Sisena sessió - Jutjar:
Es torna al treball de grups.
Jutjar - Qüestions:
1. Quins punts de la ponència son importants per a nosaltres?
2. Quines prioritats sorgeixen per a nosaltres i pels nostres moviments en els propers
anys?
3. El Seminari 2019 ha de ser una continuació d’aquest seminari?
Quins temes hem d’aprofundir?

Resum conclusions del grup Espanyol - Francès
1- La digitalització no és ni bona ni dolenta en si mateixa. La importància està en què
regeix aquesta digitalització: La persona o el benefici econòmic?
Pren importància el missatge que hi ha en la DSE i en els evangelis. La Bona Nova
sempre és nova, actual.
2- Els moviments hem de compartir on estem i com estem treballant.
Quin estil de treball promovem? Què produïm i per a qui? Produir béns que serveixin
a la societat.
Treballar l’acompanyament de les persones que estan patint les situacions de
precarietat i indignitat.
Som un moviment europeu i hem de conèixer i compartir la realitat d’Europa, però no
hem de tenir una mirada eurocèntrica. Hem de conèixer i tenir en compte la realitat
de la resta del món per a saber com viuen aquesta situació i com l’estan treballant.
3- El treball com a principi de vida. Quina esperança donem als més desvalguts?
Hem de transmetre l’esperança. Podem començar dintre de l’àmbit de la família.
Com la transmetrem als fills?
Un treball digne, ens dona terra, sostre i una vida decent.

A la tarda-vespre vàrem fer una sortida per la ciutat de Birmingham i vàrem fer una
caminada amb informació sobre la transformació en el món laboral a la ciutat. Vam poder
veure i reflexionar sobre alguns aspectes:
. Com ha canviat el món del treball a Birmingham en les últimes dècades?
. El declivi de la industria de l’automoció.
. Transformació dels barris de treballadors en zones residencials (edificis, apartaments…)

Setena Sessió - Actuar:
Treball de grups
Actuar - Qüestions:
1. A quines concrecions podem arribar a partir del diàleg establert en aquest
seminari.
2. Podem fer una contribució als processos de diàleg de l’OIT sobre “El futur del
treball” amb motiu del seu 100 aniversari?
3. Prioritats a tenir en compte per a nosaltres i els nostres moviments en els propers
anys.
4. Propostes per al Pla d’Acció del MTCE

Resum conclusions grup Espanyol - Francès

1- El treball ha de dignificar a la persona, ha de ser sense precarietat i amb una
remuneració que permeti viure dignament.
2- La digitalització s’ha d’adaptar a la persona, no a la inversa.
Hem de ser una veu de denúncia.
3- Hem de treballar per la redistribució de la riquesa. La concentració en mans d’una
minoria és l’exclusió de molts.
Aquí es planteja la Renda bàsica. És un tema complex, com l’abordem?
4- Com a moviments cristians, parlem del treball des d’una visió transcendent.
El treball fet per un fill de Déu.
Déu actua a través de nosaltres.
Fem una crida a la conversió.
5- El mètode de la Revisió de Vida (RdV) és un camí de conversió, implementació i de
transformació de la persona i la comunitat.
6- Som conscients que les noves tecnologies, de la manera que ara s’estan utilitzant,
estan en contra dels treballadors.
Ara estan servint al capitalisme.
Hem de canviar el sistema.

Vuitena Sessió - Actuar:
Presentació dels 3 grups de treball de les seves conclusions.
Torn de preguntes i diàleg.

Novena sessió – Actuar:
Presentació de la Declaració final del Seminari (annex 6)
Torn de diàleg.
Fi del Seminari

A l’acabar el seminari, es va procedir a la celebració de l’Assemblea General del MTCE.
Punts més significatius que es van tractar:
. Es debat i queden aprovats els comptes dels anys 2016 i 2017.
. Es debat i queden aprovats els pressupostos dels anys 2018 i 2019.
. Es presenta el document sobre el futur del MTCE amb unes noves aportacions. Es
debat i es reflexiona sobre el document i s’acorda que aquest document sigui un
marc de treball i que els diferents moviments l’estudiïn i aportin les seves
reflexions al coordinador abans de Nadal per tal de poder treballar a la propera
reunió del grup de coordinació del mes de gener a Wezemal.
. Queda ratificat per unanimitat (12 vots) en Josep J. Montejo (ACO Espanya) com
a nou consiliari del MTCE.
. Queda ratificat per unanimitat (12 vots) en Toni Santamaria (HOAC Espanya)
com a nou coordinador del MTCE.

.L’AG elegeix en Petr Koutny (KAP Rep. Txeca) per unanimitat (12 vots) com a
president del moviment.
. Queden escollits per l’AG les següents persones com a membres del grup de
coordinació del MTCE: Milagros Villamarin (HOAC Espanya), Joaquim Villanueva
(ACO Espanya), Bruno Cadez (ACO França) i Otto Meier (KAB Alemanya).
. L’AG acorda que el seminari de l’any 2019 es farà a Bèlgica del 17 al 20 d’octubre
i es continuarà treballant sobre el treball digital i com insistir en el marc de
mesures a portar a terme per protegir els treballadors. L’organitzarà el KWB
Belga i s’està treballant per trobar el lloc on es pot celebrar.

Barcelona, a 12 de Novembre 2018

