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Editorial

«Generación Fuertes»

Este editorial iba a estar de-
dicado, desde el internacio-
nalismo y con dureza, a la 

amenaza epidémica del derechismo 
populista, en América y sobre todo 
en Europa. Pero un hecho reciente 
nos hizo cambiar esa intención, la 
desaparición de Luis Fuertes.
 Aún con otros homenajes y 
menciones recientes de gente que 
lo conoció mucho, creo que es muy 
oportuno hablar de Fuertes como 
paradigma sindical y generacional. 
En él se sumaban elementos que son 
muy valorados en Sud, sindicalismo 
e izquierda, militancia, lealtad ideo-
lógica e internacionalismo. Destacó 
en los últimos años por su trabajo en 
cooperación internacional, en nues-
tra Fundación Sindicalistes Solida-
ris. La última vez que pude hablar 

con él fue en un encuentro de varios 
compañeros, en torno a Paco Neira, 
excelente anfitrión para congregar a 
militantes experimentados en la ac-
ción exterior del sindicalismo, de la 
izquierda.
 Cuando en ese encuentro los ob-
servaba, pensé que aún no hemos 
hecho el perceptivo reconocimiento 
a una generación que tuvo un pa-
pel clave en la construcción de la 
libertad y la democracia. El agra-
decimiento moral a unos jóvenes 
que hicieron de la lucha, la reivin-
dicación, su vida, una generación 
de constructores, que edificaron a 
partir de 1978 el periodo temporal 
de mayor estabilidad y prosperidad 
de nuestro país, digan lo que digan. 
Eran gente de aguas bravas, fun-
dadores de palabras, enfrentados a 
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olas terribles. Eso sí, se estancaban 
en las aguas calmadas, que a veces 
presagiaban decadencias. 
 La responsabilidad de una gene-
ración que sacrificó su juventud y 
sus expectativas profesionales para 
consolidar un nuevo espacio de li-
bertades, que soportó la crisis eco-
nómica de los setenta (prolongada 
en nuestro país hasta los ochenta, 
con sus famosas reconversiones y la 
dureza de la huelga de 1988) y que 
soportó los Pactos de la Moncloa de 
1976, el sudor y el aguante de los 
trabajadores en pos de un país más 
avanzado. También es cierto que, 
tras consolidar una democracia real 
e inédita en la historia de España, 
vivieron un periodo de apogeo, dón-
de parecía que todo en España era 
posible, tiempos de legitimidad, de 

Olimpiadas y aumentos de PIB; pa-
recía que era posible reconciliarse 
con nuestros fantasmas y nuestros 
delirios periódicos. No fue así.
 Ahora nos hallamos frente a 
cambios que deben mejorarnos, que 
deben crear consensos, inevitables 
consensos. 
 La generación Luis Fuertes mar-
có una línea de negociación y forta-
lecimiento del sindicalismo de clase 
como instrumento vital de los tra-
bajadores. Se habla de manera épi-
ca de la Transición, pero halagando 
a cargos e instituciones, hasta se ha-
bla de la «responsabilidad histórica 
del tardo-franquismo» (es un delirio 
la mezcla de franquismo y respon-
sabilidad, como lo es el de banca con 
ética), otros la denostan y hablan 
del régimen del 78... Pero lo cierto es 
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que la consolidación constitucional 
fue clave y beneficiosa para nuestro 
país, aunque hay mucha pseudohis-
toria que habla de una transición 
de banderas, del papel truncado del 
anarcosindicalismo y de una “iz-
quierda caviar” como eje de todo... 
Muchas leyendas que deben más al 
romanticismo, un poco hippy, que a 
la realidad social que se vivió.
 La realidad es tozuda, se dice, 
y esa Transición fue de convenio a 
convenio, de consenso en consenso, 
de trabajadores que transformaron 
realmente las condiciones laborales 
y los salarios, de sindicalistas de car-
ne y hueso. En la revolución de los 
cambios de verdad, en esa que hicie-
ron obreros y profesionales modes-
tos, en ésta estaba Luis Fuertes. 
 Un elemento clave para enten-
der a Luis fue su compromiso in-

ternacionalista, en Hispanoaméri-
ca, territorio clave y culturalmente 
cercano, en sus responsabilidades 
como agregado laboral a la Emba-
jada española en Perú, fue uno de 
los artífices de la Plataforma Sin-
dical Latinoamericana, además de 
apreciado y querido por entidades, 
colectivos e instituciones. 
 Esas legislaciones laborales y 
sociales que gente como Luis im-
pulsaron, ahora están totalmente 
en riesgo mientras siguen aumen-
tando la precarización y la falta de 
esperanza para los jóvenes; son el 
triste ejemplo. Hay que empezar a 
valorar qué nos ha ido bien y mal 
en la globalización; ahora, viendo 
los nacionalismos y los populismos 
en Occidente uno teme que todo 
vaya a peor. Los ajustes han sido 
crueles, atacando por la espalda y 
sobre la espalda de los trabajado-
res europeos. Y produciendo inte-
resantes contradicciones: mientras 
740 millones de chinos abandonan 
la pobreza y se convierten en clase 
media, buena noticia, en Europa 
algunos países se declaran en quie-
bra y se desmorona buena parte de 
la banca (sí, ya sabemos, la sostuvi-
mos con nuestros impuestos...). 
 Mucha clase trabajadora se sien-
te en la cuneta de la sociedad, con 

Editorial
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Nicolás Cortés Rojano
Director de Sud

un estado de ánimo de haber per-
dido el futuro. No es la crisis, ya no 
es la crisis, es el propio sistema de 
economía financierizada e interde-
pendiente de la globalización que 
nos ha hecho más pobres y desigua-
les. Pero la salida no es el autismo 
político, las soluciones vuelven a ser 
las políticas de progreso. Incluso 
desde el omnisciente encuentro de 
Davos, surgen las señales de alarma 
sobre la sostenibilidad de un mundo 
con grandes zonas de marginación. 
Ya lo previó la OIT, como la econo-
mía se volvía abstracta y financiera, 
donde se convierte al ser humano en 
mercancía, pero no se le hizo mucho 
caso. 
 Las arduas negociaciones so-
bre el brexit ponen de manifiesto el 
principio de realidad, a pesar de las 
fantasías de glorias imperiales y de 
nacionalismos demodé, que las vo-
taciones identitarias van en contra 
de uno mismo. También ha puesto 
de manifiesto que a la actual Unión 
Europea solo le preocupa que se 
muevan los servicios, las mercan-
cías, los capitales y la mano de obra; 
sobre derechos humanos y liberta-
des no se habla tanto...
 No endiosemos la economía, va-
mos a comerciar, pero con reglas; 
estas son el estado de derecho que 

acaba con las desigualdades, la 
globalización sin trucos, donde los 
débiles tengamos marcos legales. Y 
sí, la política debe intervenir en la 
economía, bienvenida sea, y la ciu-
dadanía y sus derechos deben de 
estar por encima de todo. Lo que el 
mundo de la cooperación ha llama-
do justicia social global y el sindica-
lismo forman parte de ese patrimo-
nio social mundial. Interesante que 
la ONU haya aprobado una carta 
mundial de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS-2030) donde en su 
punto número 8 habla de pleno em-
pleo, productivo y digno para todos, 
prioriza el trabajo digno como un 
bien clave de la humanidad. Un sal-
to importante, teniendo en cuenta 
los vientos actuales.
 No tardará en acabar un ciclo, 
una época, habrá que ser imaginati-
vos. 
 En estos momentos, donde las 
palabras se han convertido en ar-
mas de destrucción masiva, recupe-
remos los sueños de esa generación, 
su legado, el de una generación fuer-
te, la de Luis Fuertes.
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El passat dia 15 d’agost moria 
a Barcelona el Company Luís 
Fuertes Fuertes, que havia 

estat secretari general de la UGT de 
Catalunya entre el 1976,  any en què 
va ser escollit en la mítica Assem-
blea de Terrassa, i el 1982.
 No és possible explicar de mane-
ra plena la història de la UGT de Ca-
talunya sense ressaltar l’important 
rol que va tenir el Luís en la seva re-
organització i enfortiment.
 Provinent de León, la seva terra 
natal, va entrar a treballar l’any 
67, amb tan sols 18 anys, a la His-

pano Olivetti del Poblenou, i ben 
aviat va adquirir consciència de 
classe, integrant al seu voltant un 
nucli de militants que van organit-
zar la UGT a la fàbrica. Després 
d’una llarga lluita va ser acomia-
dat, juntament amb la major part 
dels afiliats al sindicat, l’any 1975. 
Posteriorment la majoria d’ells es 
van dedicar a organitzar i a esten-
dre la UGT de Catalunya.
 Ben aviat van organitzar nuclis 
d’afiliats a la Pegaso, a la Seat, a la 
Maquinista, a Macosa, a l’ensenya-
ment, etc., assolint que l’organitza-

Homenatge Luís Fuertes

8 9
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cooperació internacional, va contri-
buir de manera molt important en 
el desenvolupament del moviment 
sindical d’Amèrica i a l’enfortiment 
de les seves organitzacions, i de ma-
nera molt especial al Perú i a Cen-
treamèrica com a coordinador del 
projecte PSCC (Plataforma Sindi-
cal Común Centroamericana).
 El seu coneixement i experiència 
en aquest àmbit i la seva vinculació a 
aquesta causa li van valer que l’OIT 
li encarregués la coordinació tècni-
ca dels projectes d’enfortiment dels 
sindicats davant dels nous reptes de 
la integració econòmica a Amèrica 
Llatina i d’Autoreforma Sindical en 
la mateixa àrea geogràfica.
 L’itinerari vital del Luís és un 
testimoni de compromís amb els 
desheretats, de lluita per la justícia 
social i de lleialtat a uns principis i 
a les organitzacions que en formen 
part. Els seus valors segueixen vius.
El moviment sindical català i el 
d’Amèrica Llatina, als quals va de-
dicar els seus esforços i els seus som-
nis, quedaran permanentment en 
deute amb Luís Fuertes.

ció fos una realitat en els centres de 
treball i els diferents sectors, procés 
que va culminar en l’Assemblea de 
Terrassa, celebrada l’abril de 1976 i 
on van assistir al voltant de 300 mi-
litants.
 El Luís, que s’havia destacat per 
la seva capacitat organitzativa i una 
molt bona formació teòrica, des del 
1974 era secretari de Formació de 
la UGT de Catalunya i va ser ele-
git de manera indiscutible secretari 
general d’un Secretariat en què el 
nucli principal estava compost per 
aquells acomiadats de l’Olivetti. Va 
formar part de l’Executiva Confe-
deral del sindicat i va ser diputat a 
les Corts Generals des del 1977 fins 
al 1982.
 L’any 1983 va ser designat agre-
gat laboral i d’assumptes socials a 
l’Ambaixada d’Espanya a Lima, 
amb funcions també a l’Equador i a 
Bolívia, així com a representant del 
Ministeri de Treball davant de l’OIT 
per a l’Amèrica Llatina. Durant el 
període que desenvolupa aquesta 
funció es vincula emocionalment a 
aquella terra i a la seva gent; aquest 
fet li permet posar-se en contacte 
amb el moviment sindical llatinoa-
mericà, del qual arribaria a ser un 
dels millors coneixedors.
 Des de l’agregadoria laboral pri-
mer i després des de la Fundació 
Josep Comaposada com a tècnic de 

Paco Neira
Director de Sindicalistes Solidaris

9
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El setantè aniversari de 
la Declaració Universal 
dels Drets Humans és una 
bona ocasió per recordar 
que els drets laborals són 
drets humans

Tribuna

Deu anys després de la caigu-
da de Lehman and Brothers, 
aquest 2018 serà recordat 

per l’arribada de Bolsonaro a la pre-
sidència de Brasil, l’acord del Brexit 
ara pendent de votació al Parlament 
britànic i la guerra comercial entre la 
Xina i els Estats Units, que ens mos-
tren com el món multipolar que co-
neixíem trontolla, i ara ens dirigim 
cap a un altre ple d’incerteses i de 

dubtes, en què els partits d’extrema 
dreta han trobat el caldo de cultiu 
perfecte per obtenir bons resultats 
electorals, obtenint influència políti-
ca i fins i tot la presidència de països 
rellevants a escala global.
 Encara que les dades macro-
econòmiques apunten dades opti-
mistes, la ciutadania continua con-
testant a les enquestes que la seva 
percepció és que les coses no van bé. 
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Les desigualtats en les nostres socie-
tats s’eixamplen cada cop més, i les 
classes mitjanes minven. Les dades 
així ho corroboren. De fet, l’OIT as-
senyala que al món hi ha més de 200 
milions de desocupats, dels quals 70 
són joves, i que 2,8 milions de per-
sones moren al món per accident de 
treball. A aquestes dades esfereïdo-
res s’hi afegeix el fet que avui enca-
ra hi ha 20 punts de diferència entre 

el que cobren els homes i les dones 
globalment per fer la mateixa feina.
 Però això no és tot, a Europa, 
fins ara un oasi al món pel que fa a 
les condicions laborals, les dades no 
milloren gaire. Fa deu anys, 33 mi-
lions d’europeus treballaven a temps 
parcial i 18,5 milions ho feien amb 
contractes temporals. Ara aquesta 
xifra s’enfila en el primer cas fins als 
44 milions i en el segon cas fins als 22 
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milions. Si a això hi afegim que un 
de cada quatre europeus teletreba-
llaven fa deu anys i ara ja en són un 
de cada sis, ens trobem amb la tem-
pesta perfecta perquè una nova crisi 
social esclati i els partits populistes 
facin el seu agost amb un discurs fà-
cil.
 Les estadístiques ens mostren 
que el gran fracàs d’aquests darrers 
anys és el creixement de les desigual-
tats en el si de les nostres societats. 
La millor medecina per lluitar con-
tra aquesta xacra és la garantia de 

treball digne per a tothom, tal com 
defensa la UGT de Catalunya aquí 
i arreu des de fa molts i molts anys. 
A més a més, ara que se celebren els 
70 anys de la Declaració Universal 
dels Drets Humans aprovada per 
Nacions Unides el 10 de desem-
bre de 1948, és bo recordar que els 
drets laborals són drets humans, tal 
com s’estableix als articles 22, 23, i 
24. És a dir, que totes les persones 
tenen dret a la seguretat social, a 
constituir sindicats, a tenir un sala-
ri digne,  a protecció contra l’atur i 

Tribuna
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a vacances periòdiques pagades, en-
tre altres qüestions.
 Per aconseguir que tots aquests 
principis programàtics es puguin 
garantir a tot el món i per preservar 
el nostre model social europeu, que 
es caracteritza per ser un bastió de 
la democràcia, els drets humans i 
l’estat del benestar, caldrà bastir 
un front comú, ja que aquests pilars 
essencials sobre els quals hem cons-
truït la nostra societat trontollen. 
Caldrà que les esquerres i, per tant, 
també les organitzacions sindicals, 

Camil Ros
Secretari general de la UGT de Catalunya

es plantegin com es garantiran els 
drets que tant ens va costar aconse-
guir durant el segle xx. Caldrà teixir 
aliances i elaborar un discurs ferm 
i engrescador per a la classe treba-
lladora mundial, perquè d’això de-
pendrà la nostra vida individual i 
col·lectiva futura. Potser, plante-
jant un nou model de contracte so-
cial.
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El enfoque de género
basado en los derechos
humanos: un cambio
de paradigma que nos
interpela a todos y 
todas

Tribuna

Desde el año 2003, cuando el Grupo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNDF) adoptó la Declaración de 
Entendimiento Común de las Naciones Unidas sobre 
los enfoques basados en los derechos humanos en la 
cooperación y la programación del desarrollo,hemos 
asistido a una incorporación progresiva del Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH) y del Enfoque 
de Género (EdG), sobretodo en el ámbito de la coope-
ración para el desarrollo. Esta incorporación ha avan-
zado a diferentes velocidades en según qué contextos 
y sectores.
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A
nivel estatal la AECID 
se ha hecho eco de esta 
tendencia y tanto en su 
política exterior como 

en sus convocatorias de cooperación 
incorpora ambos enfoques por se-
parado. Por su parte, la política de 
cooperación para el desarrollo de la 
Generalitat de Catalunya sitúa, tal 
y como aparece en su plan director 
2015-2018, el Enfoque de Género y 
Basado en los Derechos Humanos 
(EGyBDH) en una posición central 
debido a «su carácter transforma-
dor, la importancia que da al em-
poderamiento de los colectivos más 
excluidos y por clara orientación al 
fortalecimiento de capacidades y 
reducción de vulnerabilidades».
 Cada vez son más los donantes 
que demandan la incorporación de 
este enfoque, de manera más o menos 
explícita, como requisito para optar a 
fondos de cooperación internacional. 
Y las ONG han tenido que adop-
tarlo en mayor o menor medida 
para no quedarse fuera del circuito 
de la cooperación. Muchas de estas 
ONG, sobre todo las pequeñas con 
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recursos más limitados, se han visto 
abrumadas por los requisitos para 
acceder a los fondos públicos, cada 
vez más exigentes. Unos requisitos 
mal entendidos en muchas ocasio-
nes como de máximos porque la in-
corporación del enfoque puede ser 
progresiva. Entraremos más en de-
talle a continuación, pero adoptar el 
enfoque es ante todo un cambio de 
visión y partir de un análisis de la 
realidad que obviamente cambiará 
las formas de intervenir pero que, 
en principio, no debería suponer ne-
cesariamente un gran despliegue de 
recursos.
 Las dificultades que enfren-
tan las entidades y administracio-

Tribuna

nes son diversas, pero una de ellas, 
fundamental, es que si bien encon-
tramos muchos documentos teóri-
cos que desarrollan el enfoque, no 
existe una única metodología de 
aplicación práctica, porque sigue 
estando en proceso de prueba y 
construcción. Algo normal si tene-
mos en cuenta que supone adoptar 
un enfoque transformador, holísti-
co y multisectorial más adaptado 
a la realidad, pero inevitablemente 
más complejo. Otra dificultad fun-
damental es que no necesariamente 
las exigencias de los donantes han 
ido acompañadas del proceso de 
formación y participación que este 
cambio requiere, incluso en el inte-
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rior de las propias agencias donan-
tes.
 Este desconocimiento e incer-
tidumbre ha generado que, en no 
pocas ocasiones, para acceder a esos 
fondos se adopte un cambio de len-
guaje, un disfraz que permita —me-
diante ciertas palabras clave como 
derechos humanos, mujeres, trans-
versalidad, etc.— vestir nuestras 
intervenciones de manera que simu-
len la incorporación de una perspec-
tiva de género y basada en derechos 
humanos pero sin una transforma-
ción real en el fondo.
 Concretemos, ¿de qué hablamos 
cuando hablamos del EGyBDH? 
¿Qué significa en la práctica que 
una intervención se haga aplicando 
este enfoque? ¿Cuál es la diferen-
cia entre el modelo tradicional de 
cooperación, determinado por el 
asistencialismo, con uno basado en 
la equidad de género y los derechos 
humanos? 
 No existe una definición consen-
suada de este enfoque integrado, 
sino que se define como la suma de 
sus partes: el enfoque de género por 
un lado y el enfoque basado en de-
rechos humanos por otro. Teniendo 
esto en cuenta, podríamos definir el 
EGyBDH, más allá de su utilidad, 
como un cambio de visión que inevi-
tablemente conllevará una manera 

diferente de trabajar: adoptar este 
enfoque implica analizar la realidad 
en clave de derechos, en términos de 
inequidades, desigualdades y des-
equilibrios de poder en el acceso y 
en la realización de esos derechos, 
y situando el foco sobre aquellas 
inequidades y desigualdades que 
afectan sobre todo a las mujeres 
y niñas, así como a los grupos más 
vulnerabilizados. 
 Las inequidades, consideradas 
violaciones de los derechos humanos 
en sí mismas, se sitúan en el centro 
de los problemas de desarrollo y se 
entienden como la causa de las vul-
nerabilidades que afectan a ciertos 
grupos. Estos grupos no son vulne-
rables per se —y esta es una cuestión 
central— si no que se encuentran 
vulnerabilizados debido a causas 
estructurales fruto de un histórico 
e injusto reparto de poder y acceso 
a los derechos y oportunidades. De 
esta manera, con la incorporación 
del EGyBDH adoptamos una mi-
rada que va más allá de los efectos 
y causas más visibles, superficiales e 
inmediatas de un problema determi-
nado, porque identificamos y abor-
damos las causas estructurales que 
lo provocan. 
 Lo que nos lleva a la siguiente 
cuestión: ¿cuál es diferencia entre 
el EGyBDH y el modelo tradicional 
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asistencialista de cooperación? La 
diferencia es clara. Mientras que 
este último analiza la realidad en 
términos de necesidades inmedia-
tas, el enfoque va más allá y analiza 
esa misma realidad en clave de de-
rechos buscando las causas estruc-
turales, no fácilmente visibles, que 
generan vulneraciones. 
Adoptar esta visión conlleva, entre 
otras cosas, dos cambios esenciales 
respecto al modelo tradicional. 
 En primer lugar, las personas 
pasan de ser pasivas y tener un pa-
pel de «beneficiarias» de la ayuda, 
a ser sujetos de derecho. Por tan-
to, desempeñan un papel activo en 
su «desarrollo», es decir, en todas 
aquellas cuestiones que les afectan, 
directa o indirectamente, para dis-
frutar de sus derechos y alcanzar 
mejores condiciones de vida. Pero 
todo derecho implica también de-
beres y responsabilidades. Aplicar 
el EGyBDH requiere distinguir 
y orientar la acciones de coopera-
ción tanto a los titulares de dere-
chos —todas las personas que de-
ben reconocer, ejercer y exigir sus 
derechos— como a los titulares de 
obligaciones —entendidos como los 
poderes públicos que tienen el de-
ber de proteger, respetar y garanti-
zar los derechos humanos— y a los 
titulares de responsabilidades —los 

actores privados, comunidad, ONG, 
familia, etc., que por su influencia o 
incidencia tienen responsabilidad 
en el respeto y defensa de los dere-
chos humanos.
 En segundo lugar, el análisis del 
derecho o de los derechos sobre los 
que queremos trabajar se realiza a 
través de cinco dimensiones que nos 
permiten determinar las debilida-
des estructurales y la situación real 
de cumplimiento y ejercicio de ese 
derecho. Estas dimensiones son: 
 1) la disponibilidad, es decir, los 
recursos, programas o número de 
infraestructuras disponibles; 
 2) la accesibilidad, entendida 
como la posibilidad de acceso a ese 
derecho en igualdad de condiciones;
  3) la calidad, valorada en cuanto 
a la oportunidad, integridad y efec-
tividad de los servicios; 
 4) la aceptabilidad, que hace re-
ferencia a que el derecho y los ser-
vicios relacionados para satisfacerlo 
sean acordes a los valores culturales 
del contexto; 
 5) la participación, como el gra-
do de implicación de las personas; y 
 6) la sostenibilidad, entendida 
como la continuidad en el tiempo de 
la satisfacción del derecho.
 Teniendo en cuenta el indiscuti-
ble papel de las personas implicadas 
y por tanto su responsabilidad en la 
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transformación buscada, la partici-
pación y el fortalecimiento de capa-
cidades son dos aspectos clave en el 
EGyBDH.
 La participación no se limita a 
la simple consulta, tan caracterís-
tica del modelo tradicional y to-
davía muy vigente. Hablamos de 
una participación activa en todos y 
cada uno de los procesos y en todas 
las fases de nuestra intervención, 
especialmente de los grupos más 
vulnerabilizados, tradicionalmente 
excluidos de estos espacios, pres-
tando especial atención a las muje-
res y niñas. La participación no es 
opcional, es un requisito indispen-
sable para abordar y transformar 
las relaciones de poder y, por tanto, 
tendremos que diseñar y planificar 
mecanismos que la garanticen. Ase-
gurar esa participación es igual de 
necesario que alcanzar los objetivos 
que nos habíamos planteado en la 
intervención.
 Desde el EGyBDH el fortaleci-
miento de capacidades es igualmen-
te clave porque favorece el ejercicio 
de los derechos. Unos derechos vul-
nerados en gran parte porque los 
titulares de derechos y de respon-
sabilidades no tienen la capacidad 
de exigirlos, y los titulares de obli-
gaciones no las tienen para cumplir 
con sus deberes. Nuestras interven-

ciones deben ser multisectoriales y, 
en la medida de lo posible, trabajar 
con estos tres titulares a través de 
multiplicidad de acciones (capaci-
tación, incidencia política, etc.). 
 El EGyBDH supone una aproxi-
mación más fehaciente a la realidad, 
e inevitablemente más compleja, a 
la que responder con nuestras in-
tervenciones, adoptando una pers-
pectiva holística y multisectorial. 
Un trabajo tal vez abrumador pero 
no imposible, tampoco para las or-
ganizaciones más pequeñas. Nece-
sitamos alianzas estratégicas entre 
organizaciones, tanto para evitar 
duplicidad de acciones como para 
aunar esfuerzos y recursos y conse-
guir así trabajar en todos los niveles 
y con todas las personas titulares. 
No se trata únicamente de un cam-
bio técnico u operativo en nuestras 
intervenciones, sino de un cambio 
del que deberemos apropiarnos a 
nivel interno, en nuestras entidades 
pero también en las políticas públi-
cas y en las estructuras estatales. Y 
esto nos interpela a todos y todas.

June Orenga
Responsable de Proyectos 

y Formación del IDHC
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Comerç just i 
lliure comerç, 
entre la retòrica 
i la realitat

L
a manera sovint grolle-
ra amb la qual el presi-
dent dels Estats Units, 
Trump, anuncia les se-

ves decisions polítiques a través 
d’Internet fa que molts analistes 
anunciïn que la política comer-
cial d’aquest país està prenent 
una deriva perillosa. Sembla que 
s’allunyin de les tesis del lliure 
comerç i que abracin els prin-
cipis del proteccionisme sota el 
lema «Fem que Amèrica torni a 
ser gran». Però cal ser rigorosos, 
perquè les disputes comercials 
dels EUA amb Europa i la Xina 
es van fer evidents abans de l’ar-
ribada de Trump i és poc proba-
ble que s’acabin si aquest no és 
reelegit.

 Ja el 2013, Barak Obama va 
anunciar que els EUA, des del 
punt de vista estratègic i militar, 
farien un gir cap a Àsia, mesura 
que s’havia impulsat ja feia un 
temps,  accelerant les negociaci-
ons sobre els acords comercials 
TPP (Associació Transpacífica) 
i TTIP (Associació de Comerç 
Transatlàntic i Inversió), amb 
l’objectiu d’afeblir la Xina, i 
acompanyada de tota una sèrie 
de procediments sancionadors 
contra aquest país en el marc de 
l’Organització Mundial del Co-
merç. Aquestes iniciatives havien 
de funcionar per frenar aquest 
país tant en el terreny econòmic 
com en el militar. També amb 
relació a Europa, el discurs de 
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l’administració Obama no era dife-
rent del que fa Trump actualment. 
Obama ja havia criticat la falta de 
compromís financer d’Europa amb 
l’OTAN. També havia criticat el 
superàvit comercial de la UE, que 
era conseqüència, principalment, 
del superàvit comercial d’Alema-
nya, element que ja patien molts 
països membres de la UE, per cert. 
El 2009, Obama va adoptar un pa-
quet d’estímuls que incloïa clàusu-
les de compra estatunidenques a 
favor de l’acer i el ferro, amb l’ob-
jectiu de protegir els treballadors 
d’aquell país. Contràriament al que 
se sol pensar, el curs actual de la po-
lítica comercial dels Estats Units no 
ha caigut del cel amb Trump (o, com 
diuen alguns analistes, de l’infern), 
sinó que forma part d’una evolució 
al llarg del temps en què la globalit-
zació sembla estar fora de control. 
Perquè el «lliure comerç» de què tant 
es parla, ha esdevingut una compe-
tència internacional intensa, en la 
qual aquells que no conquistin els 
mercats de manera agressiva corren 
el risc de quedar-se pel camí.
 Allò que uneix alguns països eu-
ropeus, els Estats Units, la Xina i 
altres economies desenvolupades, 
és que en el seu moment totes van 
tancar els seus mercats fins que van 
aconseguir un avantatge inassolible 
davant de tercers, per posterior-

ment demanar en veu alta l’apertu-
ra del mercat amb l’argument teò-
ric del lliure comerç. L’economista 
Friedrich List va descriure molt bé 
això a mitjans del segle xIx.
 Avui, i en aquest context, ob-
servem un teatre de l’absurd, en el 
qual els representants d’aquests dos 
blocs es presenten a si mateixos com 
a defensors del lliure comerç, que 
s’han de protegir contra les males 
praxis dels altres. «Hem de seguir 
compromesos amb el desenvolupa-
ment del lliure comerç mundial», va 
dir el president xinès Xi Jingping a 
Davos el 2017, referint-se al presi-
dent estatunidenc Donald Trump, 
qui a la vegada va respondre un 
any després, en el mateix escenari 
i mirant a la Xina i a Europa: «Re-
colzarem el lliure comerç però sem-
pre que aquest sigui just i recíproc». 
Mentrestant, la comissionada de co-
merç de la UE, Cecilia Malmström, 
va declarar a Brussel·les el 2017: «El 
lliure comerç ha de ser just, obert 
i regulat prèviament». Així és com 
tots estructuren la seva pròpia defi-
nició del lliure comerç.
 Mentre els representants dels 
blocs econòmics més poderosos es 
reivindiquen com a defensors del 
lliure comerç, els seus oponents en 
l’àmbit de la política econòmica són 
acusats de pràctiques comercials 
deslleials. That’s an old shoe. Actu-
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alment el focus està a la Xina, que 
ha protagonitzat un creixement me-
teòric. Les condicions de la política 
econòmica en cadascun d’aquests 
blocs són, evidentment, diferents, 
però totes tenen en comú que el 
comerç «just i lliure» no hi està pre-
sent. El «comerç just» és una forma 
de comerç que presenta les neces-
sitats de les persones i de la natura 
en primer terme, i no interessos in-
dividuals o de les grans corporaci-
ons. No obstant això, el que tenim 
avui i que s’anomena de manera 
incorrecta «lliure comerç» és una 
creixent i constant guerra comercial 
en el marc de la qual els més forts 
intenten assegurar els seus interes-
sos comercials. Això és part d’un 
sistema de comerç que es basa en 
una competència ferotge i que, per 
tant, produeix de manera repetida 
conflictes i crisis. Com s’ha demos-
trat en els darrers anys, això només 

ha generat més desigualtat entre el 
nord i el sud, en debilitar els drets 
dels treballadors fent-los competir 
entre ells.
 Aquesta doctrina comercial de 
llarga durada, que també és seguida 
per Trump, es combina amb una re-
tòrica barroera que serveix per mo-
bilitzar els seus seguidors. És amb 
aquesta tàctica que ha acabat tem-
poralment amb alguns dels acords 
comercials existents mencionats an-
teriorment i ha amenaçat d’imposar 
sancions, algunes de les quals ja han 
estat implementades, especialment 
dirigides contra la Xina, que és vis-
ta com la més gran amenaça al seu 
lideratge econòmic.

Florian Horn
Gestor de projectes de polítiques econòmi-

ques, comerç internacional i migracions- 
Rosa Luxemburg Stiftung Brüssels
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En el 130
aniversari de 
la Fundació 

de la UGT

E
n la sessió de clausura del Congre-
so Nacional Obrero celebrat a Bar-
celona els dies 12, 13, 14 i 15 de 
juliol de 1888, el públic assistent 

va poder escoltar les intervencions de dos 
delegats. El primer d’ells, Rafael Orriols, 
era un obrer del ram tèxtil, socialista, en 
aquells moments secretari de les Tres Clas-
ses de Vapor de Mataró, una organització 
fundada a Barcelona el 1868, que agrupava 
els obrers dels oficis que treballaven amb 
màquines mogudes per vapor. El seu dis-
curs posà l’èmfasi en la importància del pas 
que aquell grapat de delegats acabaven de 
donar, en decidir fundar la Unión General 
de Trabajadores. De fet, les Tres Classes de 
Vapor ja havia participat anteriorment de 
la iniciativa d’avançar cap a una organit-
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zació d’abast nacional que agrupés 
els diferents rams de la producció i 
les agrupacions o societats locals de 
resistència. Era una idea que havia 
agafat força entre algunes organit-
zacions obreres des d’anys enrere i 
que ara es materialitzava. Orriols, 
que va fer el seu discurs en català, 
sabia de què parlava.
 L’altre delegat que intervingué 
era un tipògraf madrileny, Pablo 
Iglesias, conegut entre els sindica-
listes catalans pel seu paper com a 
dirigent de l’Art d’Imprimir, que 
a la vaga del sector de 1882 havia 
estat condemnat a cinc mesos de 
presó. Igual que Orriols, Iglesias 
subratllà la importància de la unió 

Placa commemorativa col·locada el Primer 
de Maig de 1982 en el lloc on es va cons-
tituir la Unió General de Treballadors, c. 
Tallers, 29 (Barcelona). Allà va tenir lloc 
la presentació de delegats al I Congrés de 
la UGT, 12-14 d’agost de 1888. (F. Largo 
Caballero)

de tots els treballadors més enllà 
de les discrepàncies, i de la necessi-
tat de superar aquestes diferències 
construint una organització potent 
que servís d’instrument als treba-
lladors per a millorar les seves con-
dicions laborals. Pablo Iglesias ho 
tenia tan clar que va proposar en 
la sessió inicial del congrés canviar 
l’ordre del dia i passar directament 
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a la qüestió de si s’havia de consti-
tuir o no una Unión. Tant Iglesias 
com Toribio Reoyo, portaven un 
mandat explícit de la Federació Ti-
pogràfica Espanyola a la qual repre-
sentaven, que s’havia pronunciat 
i considerava necessari «crear una 
Unión o Confederación de Federa-
ciones de oficio y de agrupaciones o 
sociedades de resistencia». Tothom 
hi estigué d’acord. 
 El dirigent dels tipògrafs ma-
drilenys acabà la seva intervenció 
cridant a la utilització intel·ligent 
del recurs de la vaga i a lluitar per 
la igualtat salarial dels homes i les 
dones.
 Fa 130 anys d’aquest acte 
i d’aquests discursos, i moltes 
d’aquestes paraules semblen (enca-
ra avui) plenament d’actualitat. La 
decisió que varen prendre aquella 
vintena llarga de delegats, que re-
presentaven 49 societats obreres i 
a poc més de cinc mil treballadors 
va tenir, com es va comprovar en el 
decurs de tot el període de la seva 
existència, una enorme transcen-
dència. Però no va ser fàcil arribar 
a aquest punt. 130 anys després, val 
la pena recordar aquí que els ante-
cedents immediats a la constitució 
de la Unión General de Trabajado-
res foren la lluita comuna en defen-
sa de les reivindicacions, més enllà 

dels oficis, i més enllà també dels 
territoris. Un exemple d’això fou la 
campanya per l’aplicació de la Llei 
Benot, que regulava el treball infan-
til a les fàbriques, tallers i mines. 
Aquesta Llei, aprovada el 24 de ju-
liol de 1873 per les Corts Constitu-
ents de la Primera República, fou 
sistemàticament incomplerta pels 
governs posteriors que tenien l’obli-
gació d’implementar-la. Això va do-
nar peu al fet que les societats obre-
res de Madrid —particularment el 
sector de les gràfiques— iniciessin 
el 1885 una campanya de mobilitza-
ció que tindria una gran repercussió 
i que es traslladà també a Barcelo-
na. Precisament les adhesions més 
importants arribaren des de Cata-
lunya. Tots varen protestar contra 
l’incompliment per part dels diver-
sos governs monàrquics de l’única 
llei social vigent aleshores.  Aquesta 
lluita, que partia de la defensa co-
muna de les reivindicacions, facilità 
la confluència dels obrers madri-
lenys i els catalans. 
 Igual que la lluita per la reduc-
ció de la jornada laboral. En efec-
te, l’agost de 1886 es va iniciar un 
important moviment vaguístic a 
Barcelona i a diverses poblacions 
de l’entorn. La reivindicació fou la 
jornada de 8 hores i percebre el jor-
nal a peu d’obra els dissabtes. Una 
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primera diferència va sorgir en el 
moviment obrer al voltant dels qui 
reclamaven que la consecució de la 
jornada de 8 hores hauria de tenir 
com a objectiu la consecució d’una 
llei que la implantés. Recordem que 
en aquells moments, segons els ofi-
cis i els patrons, hi havia jornades de 
9, 10, 12 i 14 hores. La confluència 
de nou entre els sindicats socialis-
tes de Madrid i els sindicalistes del 
Centre Obrer de Barcelona i els de 
les Tres Classes de Vapor, no sense 
discrepàncies, s’orientà finalment 
cap a un sindicalisme que genera-
litzava els interessos de classe per 
damunt de la problemàtica d’un 
sector determinat. Aquesta i altres 
experiències foren les que portaren 
a la idea segons la qual era absolu-

tament imprescindible, fins i tot per 
solucionar i consolidar determinats 
aspectes parcials o de sector, l’esta-
bliment d’un sindicalisme que el seu 
punt de partida fos la unió de tots 
els treballadors.
 Han passat 130 anys. Però avui, 
com ahir, el fonament de la idea de 
l’organització obrera i del sindica-
lisme confederal continua essent el 
mateix. 

xxx Congrés de la UGT celebrat a Madrid 
del 15 al 18 d’abril de 1976 amb el lema «A 
la unidad sindical por la libertad». (F. Largo 
Caballero)

Josep A. Pozo
Historador
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E
l passat mes d’agost la 
Unió General de Treballa-
dors celebrava el seu 130 
aniversari. Fundat a Bar-

celona, el sindicat més antic d’Es-
panya i el segon més longeu d’Euro-
pa, ha estat protagonista de tots els 
canvis que s’han produït en aquest 
país ja fa més d’un segle.
 Avui, que tothom sembla donar 
per descomptat que les condicions 
actuals sempre han estat presents, 
potser convé recordar algunes coses 
sobre la importància dels sindicats, 
i en especial de la UGT, en el desen-

UGT
130 anys de lluita

i resultats
volupament de la situació del nostre 
país.
 Com tota entitat viva, la UGT 
ha comès sens dubte errors, però a 
l’hora de valorar la seva trajectòria 
la balança no pot menys que reflec-
tir les aportacions decisives que des 
del sindicalisme de classe, des de la 
UGT, s’han fet per a la conformació 
del panorama actual de relacions la-
borals.
 I això, aquesta contribució de-
cisiva, ens hauria de fer reflexio-
nar sobre el paper dels sindicats en 
aquests temps on sembla que una de 
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les tasques favorites des de deter-
minats sectors és el qüestionament 
sistemàtic del sindicalisme, amb 
missatges moltes vegades barroers 
sobre la manca d’utilitat del que 
qualifiquen sense més com «instru-
ments del passat».
 La realitat ens indica que sense 
el paper decisiu dels sindicats, de la 
UGT en concret, moltes de les fites 
i drets aconseguits no haurien estat 
possibles. I tampoc no estarien en 
vies de realització altres qüestions 
que depenen de la força organitzada 
dels treballadors per aconseguir-se. 

Manifestació del Primer de Maig d’UGT 
a Paris el 1976. (Donació d’Antonio Díez 
Yagüe. F. Largo Caballero)

Perquè potser això és el que es pre-
tén amb aquest atac menyspreatiu 
sistemàtic al sindicalisme de classe.
No vivim en un paradís on els pro-
blemes queden a les portes. No, 
hem de fer front a les situacions, 
molt sovint dures, que ens planteja 
la realitat laboral del dia a dia. No 
és agradable negociar els expedients 
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de regulació, però només des de la 
força del sindicalisme organitzat, 
com el que representa la UGT, es 
pot aconseguir que els danys pels 
treballadors i treballadores siguin 
els menys possibles. 
 Algú de debò creu que sense la 
lluita dels sindicats de classe, amb 
la UGT al capdavant, seria possible 

reivindicar i aconseguir millores en 
terrenys com ara les condicions de 
treball, els salaris, les pensions, la 
salut laboral o la igualtat? Només 
des de la força organitzada que re-
presenten els sindicats es poden 
assolir millores que serien inabasta-
bles sense instruments de negocia-
ció i pressió com ara la Unió General 
de Treballadors.
 Posem les coses en el seu lloc i 
siguem realistes. Només des de l’or-
ganització i la feina conjunta dels 
treballadors i les treballadores es 
podran aconseguir millores certes 

Firma de l’Acord Marc Interconfederal 
(AMI) entre UGT i CEOE, a la seu del Ins-
tituto de Estudios Sociales (IES), Madrid, 
5 de gener de 1980. (Fundación F. Largo 
Caballero)
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i perdurables en el temps. La des-
organització, l’individualisme, no 
són la millor manera de posar fre a 
les injustícies, a les agressions o a 
la pèrdua de drets que pateixen els 
treballadors i les treballadores. És 
això el que pretenen tots aquells 
que prediquen la presumpta manca 
d’utilitat dels sindicats. La feble-
sa organitzativa és la que propicia 
l’agreujament de la situació en les 
empreses i els centres de treball. La 
UGT ha fet front a això durant 130 
anys en situacions extremadament 
difícils i amb sacrificis que han anat 
més enllà del que seria raonable, en 
forma de pèrdua de vides humanes. 
Per això avui continua tenint vali-
desa la seva declaració de principis, 
actualitzada l’agost de 2018, quan 
proclama: «la plena vigència del 
sindicalisme de classe com la millor 
eina per donar resposta als anhels i 

necessitats de la classe treballado-
ra i, en conseqüència, a la necessi-
tat de reforçar i adaptar les seves 
estructures i instruments d’acció 
per agrupar, al voltant d’una cons-
ciència comuna, a la cada vegada 
més diversa base social que integra 
el moviment obrer, en el convenci-
ment que, avui com sempre, la Unió 
fa la força».
 Aquesta, no ho oblidem, és la 
clau, la Unió, l’organització en un 
sindicat com la UGT per defensar 
els interessos dels que, al cap i a la fi, 
som la majoria. 

José M. García-Pastor
Periodista

Iberia, menjador laboral a l’Aeroport del 
Prat de Barcelona el dia de la vaga del 14 
de desembre de 1988.
Crèdit: Arxiu fotogràfic UGT de Catalunya
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Los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible son 
objetivos de 
desarrollo sindical

2000. Los ODM se acordaron para el 
período 2000 a 2015, y recogían unas 
metas, cuantificadas y cronológicas, 
para erradicar la pobreza extrema, 
lograr la enseñanza primaria uni-
versal, promover la igualdad de gé-
nero, reducir la mortalidad infantil, 
mejorar la salud materna, combatir 
el VIH/SIDA y otras enfermedades, 
garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente y fomentar la colabo-
ración mundial para el desarrollo. 
 En 2010, Ban Ki-moon, el secre-
tario general de las Naciones Uni-
das, hacía un balance y decía: «Los 

A 
finales del s. xx, el 
mundo entendió la ne-
cesidad de coordinar 
los esfuerzos para dar 

una respuesta global en materia de 
desarrollo. La disparidad de mode-
los y de posibilidades de los distin-
tos países exigía unos compromisos 
y unos esfuerzos comunes, y para 
eso era imprescindible que hubiera 
unos objetivos compartidos por to-
dos los países, así, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se de-
finieron en la Cumbre del Milenio de 
la ONU del 6 al 8 de septiembre de 
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ODM fueron un avance. Juntos 
creamos un plan para acabar con la 
pobreza extrema. Definimos objeti-
vos alcanzables y un calendario [...], 
y esto es un logro del que debemos 
estar orgullosos. Pero el reloj con-
tinúa girando, y aún queda mucho 
por hacer [...]. Vamos a mantener la 
promesa».
 Efectivamente, los ODM no eran 
perfectos, no había experiencia 
previa en la definición de unos ob-
jetivos comunes sobre desarrollo, 
pero era un trabajo conjunto que 
merecía la pena para acabar con si-
tuaciones de desigualdad y miseria 
extrema. Sobre todo era importante 
que todos los países entendieran la 

necesidad de trabajar de forma con-
junta en materia de desarrollo, algo 
que ha sido vital en la definición de 
los nuevos objetivos. 
 Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030, 
han sido redactados en un proceso 
de consulta internacional sin prece-
dentes, coordinado por las Naciones 
Unidas, que comenzó en 2012 y fi-
nalizó en septiembre de 2015 con su 
anuncio formal en la Asamblea de 
las Naciones Unidas, donde los jefes 
de Estado y de Gobierno de los 193 
países de la Asamblea General acor-
daron un nuevo pacto mundial de 
desarrollo al que llamaron «Trans-
formar nuestro mundo: Agenda 
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2030 para el Desarrollo Sostenible», 
que entró en vigor el 1 de enero de 
2016.
 Dentro de esta Agenda 2030 se 
fijan 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que van mucho más allá 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ya que además de los ob-
jetivos básicos para el desarrollo se 
establecen otros de contenido eco-
nómico, social y medioambiental 
con un enfoque integral e indivisible 
basado en los derechos humanos. 
 Así, la Agenda 2030 gira en torno 
a cinco ejes centrales: planeta, per-
sonas, prosperidad, paz y alianzas 
(en inglés se denominan las 5 P: pla-
net, people, prosperity, peace, part-
nership) y está integrada por una 
declaración, 17 Objetivos de Desar-
rollo Sostenible; un conjunto de 169 
metas vinculadas a estos objetivos; 
una serie de indicadores que permi-
ten medir la consecución de las me-
tas; los medios de implementación 
de la agenda y un componente de 
seguimiento y examen del cumpli-
miento por parte de los Estados.
 Los ODS son más ambiciosos 
que los ODM, y han sido elaborados 
con una mayor participación, ya 
que en las consultas previas no solo 
han participado los gobiernos, sino 
también expertos en desarrollo, 

y en cada una de las materias que 
comprenden. Además, la participa-
ción de la sociedad civil ha tenido 
un papel determinante. Este proce-
so de elaboración contribuye a que 
los distintos agentes implicados se 
sientan copartícipes y corresponsa-
bles en su cumplimiento, algo muy 
positivo para que se puedan hacer 
realidad. El resultado son unos ob-
jetivos y metas universales, aplica-
bles a todos los países, tanto a los 
desarrollados como a los que están 
en vías de desarrollo. 
 Pero además, los ODS no solo 
implican a los gobiernos, sino a to-
das las administraciones públicas, 
empresas (sector privado), sociedad 
civil, y a otras partes interesadas. 
Los sindicatos estamos llamados 
a participar activamente en estos 
procesos nacionales de seguimiento 
y examen de los ODS, con la pers-
pectiva de promover y defender los 
derechos de las personas trabajado-
ras y los intereses de los más desfa-
vorecidos y vulnerables. La parti-
cipación sindical debería centrarse 
sobre todo en el Objetivo 8 sobre 
«Crecimiento inclusivo y trabajo 
digno», pero somos un agente social 
que no podemos renunciar a tener 
también un papel destacado en el 
desarrollo del resto de los objetivos.
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 La UGT de Catalunya somos un 
sindicato de clase, que utilizamos 
la concertación social como herra-
mienta para avanzar en la mejora 
de las condiciones de trabajo y de 
vida de las personas trabajadoras 
y de la ciudadanía en general; por 
tanto, tenemos que implicarnos de 
una manera activa en la consecu-
ción de los ODS y en el cumplimi-
ento de las metas para hacer que 
nuestra sociedad sea más justa, 
igualitaria y sostenible medioam-
bientalmente.
 Para conseguir que la influencia 
de la UGT de Catalunya sea real, es 
necesario previamente un trabajo 
interno, que ya hemos iniciado, de 
difusión y sensibilización interna 
de los ODS. Toda la estructura de 
la organización, los delegados y de-
legadas, afiliados y afiliadas, deben 
conocer los ODS para ayudar a tras-
ladarlos a todas las empresas y al 
conjunto de la sociedad. 
 Dentro del diálogo social, debe-
mos confrontar nuestras reivindica-
ciones a las políticas desarrolladas 
por la Generalitat de Catalunya y 
el Estado desde un punto de vista 
crítico, para incidir en que las políti-
cas de las administraciones públicas 
respondan a las necesidades de los 
ODS, pero sobre todo a las necesi-

dades de las personas trabajadoras 
y de la ciudadanía.
 Pero nuestra incidencia va más 
allá de las administraciones públi-
cas, en la negociación colectiva sec-
torial podemos contribuir al desar-
rollo de políticas que favorezcan la 
consecución de los ODS. A través 
de nuestros órganos de representa-
ción unitaria, comités de empresa, 
delegados y delegadas de personal y 
sindicales, también tenemos la posi-
bilidad de influir en la actuación de 
las empresas, muchas de ellas mul-
tinacionales, exportadoras o impor-
tadoras, lo que aumenta el área de 
influencia y la cooperación interna-
cional en materia de desarrollo a lo 
largo de toda la cadena de valor.
 Precisamente uno de los logros 
más importantes de la Agenda 2030 
ha sido entrar en el terreno de la 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE). Esto está permitiendo 
que muchas empresas que ya hací-
an RSE, la amplíen con contenidos 
de los ODS, algo fundamental para 
que la utilización de recursos y los 
procesos productivos sean respetu-
osos con el medio ambiente, el em-
pleo generado sea un empleo digno 
y los productos que se trasladan al 
consumidor sean saludables, entre 
otros muchos aspectos.
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 Para ser más efectivos en esta la-
bor, estamos redefiniendo nuestros 
objetivos sindicales en clave de la 
Agenda 2030. El conjunto de nues-
tra organización debe participar en 
esta nueva definición para que los 
valores de los ODS sean compartidos 
y se consiga una mayor implicación 
interna y externa en su defensa. 
 Pero los ODS son evaluables, las 
metas se fijan en base a unos indica-
dores, por tanto tenemos que exigir 
a las administraciones públicas la 
definición de los indicadores regi-
onales y locales que nos permitan 
evaluar el cumplimiento de los ob-
jetivos comprometidos. 
 Sin lugar a dudas los ODS supo-
nen un gran reto para todas las orga-
nizaciones, pero también para todos 
y todas las ciudadanas y personas 
trabajadoras del mundo. La UGT de 
Catalunya somos una organización 

sindical que hemos liderado todos 
los cambios sociales de progreso que 
se han producido en los últimos 130 
años y no queremos dejar pasar esta 
oportunidad de liderar este cambio 
en el modelo mundial de desarrollo 
sostenible. Por lo tanto, una vez 
más, la UGT debe de ser capaz de 
adaptarse a las nuevas realidades y 
de integrar los ODS dentro de nues-
tros objetivos sindicales para mejo-
rar nuestra capacidad de influir en 
los demás agentes sociales y econó-
micos, trabajadores y trabajadoras, 
empresas, sociedad civil y adminis-
traciones públicas para que los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible se 
conviertan en una realidad.

José Antonio Pasadas
Secretari de Polítiques Sectorials UGT 

de Catalunya
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un model d’èxit
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L
’abril passat, una delega-
ció amb representació tant 
política com tècnica d’un 
total de set ajuntaments 

catalans i un consell comarcal, de la 
qual vaig formar part, va tenir l’oca-
sió de participar a Tetuan de la tro-
bada d’avaluació del projecte en què 
participem, «Treball digne per a tots 
i totes», i comprovar en primera per-
sona el funcionament de l’Escola de 
Treball Digne que lidera la UGT mit-
jançant la Fundació Josep Comapo-
sada-Sindicalistes Solidaris.

 El projecte, que es va crear a Te-
tuan l’any 2015, té com a objectiu 
enfortir el teixit sindical a la riba sud 
de la mediterrània. Aquest enforti-
ment es promou mitjançant la for-
mació a treballadors i treballadores 
en el marc dels principis i conceptes 
del treball digne i es complementa 
amb seminaris específics especia-
litzats sobre temàtiques concretes. 
Tot, acompanyat de campanyes de 
difusió sobre drets laborals entre els 
treballadors. Aquesta acció és, sens 
dubte, una eina bàsica per ajudar a 
garantir la igualtat i la democràcia 
de la comunitat seguint els parà-
metres que estableix el punt 8 dels 
ODS: «Promoure el creixement eco-
nòmic sostingut, inclusiu i sosteni-
ble, l’ocupació plena i productiva i 
el treball digne per a tothom».
 Però penso que per valorar en 
tota la seva dimensió aquest projec-
te de cooperació municipal descen-
tralitzada, val la pena mirar enrere 
per saber d’on venim i quin ha estat 
el camí recorregut. Amb l’arriba-
da dels ajuntaments democràtics, 
moltes ciutats van teixir llaços de 
cooperació amb municipis del Sud, 
mitjançant agermanaments o altres 
vies de col·laboració. Però és ben 
cert que el veritable enlairament 
d’aquesta cooperació es va donar 
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a meitat dels 90, gràcies a la mobi-
lització ciutadana que va reclamar 
incansablement que el 0,7% dels 
pressupostos municipals es dedi-
qués a polítiques de cooperació in-
ternacional. Aquest repte va ser 
recollit per una bona part de les ad-
ministracions locals, que es van do-
tar d’un pressupost permanent per 
desenvolupar estructuralment les 
polítiques que fins a aquell moment 
havien respost a iniciatives puntu-
als i sovint aïllades.
 Aquesta iniciativa també va 
provocar el principi d’una veritable 
concertació entre els ajuntaments i 
les entitats locals, sovint mitjançant 
la creació de Consells de Cooperació 
i Solidaritat, unes eines de partici-
pació obertes a tota la ciutadania i 
que han esdevingut elements cen-
trals en el disseny de les polítiques 
locals de cooperació al desenvolupa-
ment.
 Diem que són elements clau 
perquè han tingut i tenen un paper 
principal en la democratització de 
la presa de decisions i en l’establi-
ment de línies estratègiques que ens 
han portat a l’enfortiment de la co-
operació descentralitzada i compar-
tida amb el teixit social dels nostres 
municipis. Aquesta implicació més 
gran de les entitats i els col·lectius 
també ha contribuït a una millora, 

tant en qualitat com en quantitat, 
de les accions de sensibilització vers 
els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 Aquest procés evolutiu ens ha 
portat a una cooperació municipa-
lista que ha après dels seus errors 
inicials. De la mateixa forma que 
moltes entitats han abandonat la 
visió assistencialista i s’han especi-
alitzat, el món municipal també ha 
fet aquest camí. Després d’un lògic 
procés d’assaig-error, ara intentem 
ser més eficaços i oportuns en les 
nostres actuacions i també dema-
nem a les entitats col·laboradores 
que treballin amb aquesta perspec-
tiva. Hem de deixar enrere la visió 
paternalista de la cooperació i va-
lorar com a iguals els socis del sud 
per tal de consolidar relacions més 
equilibrades i recíproques. 
 Cal, en aquest sentit, no perdre 
l’objectiu final de la cooperació, que 
no és altre que garantir el ple exerci-
ci dels drets humans mitjançant la 
superació de les desigualtats siguin 
mediambientals, econòmiques o 
socials. I per aconseguir-ho, és es-
sencial continuar treballant de la 
mà del lideratge comunitari local 
en la construcció d’institucions in-
clusives que garanteixin una demo-
cràcia efectiva que pugui garantir 
un entorn de llibertat, participació 
política i redistribució de la riquesa 
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efectiva. Per això és tan important 
la col·laboració i participació a l’Es-
cola de Treball Digne de tres cen-
trals sindicals marroquines: la Con-
federació Democràtica de Treball, 
la Federació Sindical Democràtica i 
la Unió General de Treballadors de 
Marroc. 
 A més, crec que també cal posar 
en valor l’oportunitat de la visita 
per conèixer directament el projec-
te i els seus actors principals, quina 
és la seva situació i quines les difi-
cultats que han d’entomar en el seu 
dia a dia per tal no només d’avaluar 
i fer seguiment del projecte, que és 
fonamental per generar un clima de 
confiança mútua i de transparèn-
cia, sinó que també pot contribuir 
a facilitar processos i tramitacions, 
especialment en l’àmbit burocràtic i 
administratiu, que sovint suposa un 
consum de recursos i esforços exces-
siu. També aquestes visites ajuden 
a establir vincles reals amb les so-
cietats receptores, allunyades dels 
interessos globals, i afavorir una 
vivència directa per als ciutadans 
d’un territori i un altre gràcies a la 
dimensió i concreció de les accions 
i a l’impacte directe que té en amb-
dues comunitats.
 Els governs locals també parti-
cipem en xarxes de municipis, un 
sistema eficaç per poder generar 

una cooperació a més gran escala, 
sense perdre mai de vista l’especi-
ficitat que ens atorga la visió mu-
nicipalista. Aquestes xarxes també 
faciliten l’intercanvi d’experiències, 
coneixements i bones pràctiques en 
política pública local. Un bon exem-
ple n’és, precisament, el projecte al 
qual ens referim aquí, de la mà de 
Sindicalistes Solidaris, que demos-
tra com la unió de diversos muni-
cipis al voltant d’una iniciativa pot 
donar com a fruit a una cooperació 
municipalista d’èxit.
 És per tot el que aquí hem des-
crit que, des del nostre punt de vis-
ta, aquest projecte s’enquadra en 
allò que definim com una coopera-
ció realment transformadora, que 
incideix en les causes de la desigual-
tat i les intenta modificar de la mà 
de la societat receptora.

Adrián Sánchez Morales
Ajuntament de Terrassa

Regidor delegat d’Universitats i Innovació,
Capacitats diverses i Accessibilitat, 

Drets Humans, Ciutadania, Solidaritat 
i Cooperació Internacional i

Mitjans Audiovisuals
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Les persones immigrades 
com a subjecte polític. 
Cap a un nou moviment 
sufragista?

que estableix el dret a sufragi actiu i 
passiu de les persones residents na-
cionals d’estats de la UE a les elec-
cions locals i europees; i de l’altra, 
convenis amb dotze estats (entre els 
quals Bolívia, l’Equador, Colòm-
bia o el Perú), els quals estableixen 
de forma general el dret de sufragi 
actiu a les eleccions locals amb el 
requisit de cinc anys de residència 
continuada. 
 Aquest marc actual deixa fora 
de qualsevol possibilitat de sufragi 
més de la meitat de les persones «es-
trangeres» a Catalunya. I deixa fora 

E
stimem en unes 930.000 
les persones «estrangeres» 
majors d’edat residents 
(amb permís) a Catalunya. 

Gairebé un MILIÓ de catalanes i 
catalans. Aquestes persones no te-
nen drets polítics plens a l’Estat es-
panyol, en virtut de l’article 13.2 de 
la constitució espanyola vigent, que 
permetria el dret a sufragi actiu (vo-
tar) i passiu (ser elegit) a les elecci-
ons locals, a partir d’acords interna-
cionals de reciprocitat. Actualment 
aquests acords inclouen, d’una ban-
da, el Tractat de Maastricht (1992), 
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del dret a sufragi la totalitat del col-
lectiu, per exemple, a les darreres 
eleccions catalanes del 21 de desem-
bre de l’any 2017, o qualsevol tipus 
consulta que tingui el rang legal de 
referèndum. Un MILIÓ de catala-
nes i catalans queden excloses del 
sistema.
 Des d’AMIC-UGT pensem que 
cal un debat a fons sobre aquest 
tema, després de tres dècades d’in-
tens fenomen migratori global, 
una realitat que ha vingut per que-
dar-se, i que transforma i transfor-
marà la societat catalana en totes 

les dimensions: demogràfiques, 
interculturals, econòmiques, tam-
bé polítiques. Al llarg del segle xx 
l’Estat espanyol i Catalunya van 
tenir una escassa tradició en l’ar-
ribada de persones «estrangeres». 
Més aviat érem un punt d’emigra-
ció i exili. Catalunya va rebre mol-
ta població, però fonamentalment 
d’altres indrets de l’Estat. A partir 
de la dècada de 1990 es produeix un 
canvi de paradigma, un canvi expo-
nencial. Es necessita mà d’obra per 
abastir la construcció i els serveis, i 
comencen a venir persones de tot el 
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món, en el marc d’una globalitza-
ció plena de contradiccions i incer-
teses. Tot i la crisi del 2008, que va 
comportar que algunes d’aquelles 
persones i famílies tornessin als seus 
països d’origen o emigressin a altres 
indrets, la gran majoria ha arrelat 
aquí, amb fills nascuts aquí, amb 
una intenció ferma de fer vida aquí.

Per la defensa dels drets labo-
rals i polítics de les persones 
immigrades
 Precisament l’Associació d’Aju-
da Mútua d’Immigrants a Catalu-
nya (AMIC) va néixer l’any 1993 
com a iniciativa de la UGT de Ca-
talunya per donar resposta des del 
sindicat a l’incipient fenomen de 
la immigració global. Hem fet, per 
tant, 25 anys l’any 2018, i en el marc 
de celebració d’aquest aniversari 
hem obert una reflexió estratègica 
serena sobre la integració social de 
la nova ciutadania, amb la punta de 
llança dels drets polítics com a punt 
de partida (i d’arribada) d’aquesta 
reflexió. 
 Es plantegen dos camins, bàsica-
ment: l’aposta per la inclusió o dei-
xar-se portar per la tendència a l’ex-
clusió. L’estratègia de la inclusió és 
una inversió socialment positiva de 

present i de futur, cal anar cap a la 
«Catalunya d’un sol poble 2.0». En 
aquest sentit, és indispensable situ-
ar el col·lectiu immigrant com a un 
subjecte polític que s’integra en un 
«nosaltres» comú. 
 Aquest debat transcendeix el 
marc català o estatal. És una qües-
tió que interpel·la el conjunt de sis-
temes democràtics, que afecta la 
columna vertebral de les democrà-
cies, fins i tot des d’una perspectiva 
liberal. Es poden considerar demo-
cràcies els sistemes que exclouen 
políticament milions de persones 
que conviuen realment en una so-
cietat? En aquest sentit podríem 
parlar d’un nou moviment sufragis-
ta, que entronca amb moltes lluites 
històriques, des del moviment obrer 
i de les classes populars, passant per 
la lluita sufragista i de drets d’igual-
tat de les dones, fins a la lluita pels 
drets civils i polítics dels negres o els 
llatins als Estats Units o a Sud-àfri-
ca. És un debat d’aprofundiment 
democràtic. 
 En el nostre context actual, hi ha 
dues dimensions concretes a situar 
al centre de la discussió: incloure 
en l’agenda de la (possible) reforma 
constitucional els límits continguts 
a l’article 13.2 de la CE (la injusta 
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reciprocitat i la restricció a les elec-
cions locals), apostant per un model 
de sufragi actiu i passiu per residèn-
cia, que en qualsevol cas pot esta-
blir els períodes necessaris per exer-
cir aquests drets; i debatre i canviar 
el requisit general de 10 anys de re-
sidència per a l’adquisició de naci-
onalitat, que en conjunció amb la 
lentitud burocràtica, provoca que 
moltes persones triguin 13 o 14 anys 

fins a aconseguir-la, un estatus que 
es pot entendre com la fi del camí 
cap a la plena integració formal. 

Accions per a la defensa dels 
drets polítics
 Al llarg de l’any 2018 i fins al «super-
diumenge» electoral de la primavera 
de 2019 (eleccions locals, europees i 
de 13 autonomies de l’Estat), AMIC 
desenvoluparà la campanya «Som un 
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milió de catalans i catalanes. Som aquí 
i volem formar-ne part. Pel dret a vot 
de les persones immigrades» per situar 
aquests temes a l’opinió pública.
 La campanya va començar el 8 
de juny a Barcelona amb la jorna-
da de debat «Els drets polítics de 
la nova ciutadania... Cap a un nou 
moviment sufragista?», on van par-
ticipar forces polítiques  amb repre-
sentació al Congrés dels Diputats 
i es van presentar experiències de 
lluita passades i presents, entre les 
quals la nostra. La campanya con-
tinuarà amb la presentació de les 
propostes d’AMIC al si dels territo-
ris de la UGT de Catalunya, d’enti-
tats de persones immigrades i altres 
agents de la societat civil, i amb un 
seguit d’activitats per generar de-
bat, mobilització i difusió (acte de 
25è aniversari d’AMIC a finals de 
setembre, 40 aniversari de la CE78, 
Dia Internacional del Migrant el 18 
de desembre...).
 En qualsevol cas, la clau és ge-
nerar mobilització i empoderament 
del propi col·lectiu que té limitats 
els seus drets. Un col·lectiu sovint 
atomitzat per la gran constel·lació 
d’orígens; un col·lectiu que preci-
sament per la seva invisibilització 
política és pastura de discursos xe-
nòfobs, racistes i antiimmigració 
per part d’algunes forces polítiques; 

i un col·lectiu que se situa en uns pa-
ràmetres d’exclusió social, pobresa, 
marginació, etc., que tendeixen a 
col·locar els drets polítics com els 
últims a reivindicar perquè «no do-
nen per a viure», quan precisament 
potser si se situen en primer pla, hi 
haurà més visibilitat del conjunt de 
problemes del col·lectiu, uns pro-
blemes que al cap i a la fi van en de-
triment de la seva integració i de la 
cohesió social de tots plegats.   
 Finalment, podem dir que a Ca-
talunya ens trobem amb condicions 
de poder afrontar un canvi qualita-
tiu en la dimensió més decisiva, més 
rellevant, del procés de transforma-
ció social que resulta de la presència 
d’immigrants de forma estable. Un 
canvi que suposa un pas endavant 
respecte al tradicional objectiu de les 
polítiques d’immigració, centrades 
en els procediments i models de reclu-
tament, circulació i primera acollida 
dels fluxos migratoris. Ha arribat 
l’hora de les polítiques de presència 
d’immigrants de forma estable. 

Breogán Valcárcel
Politòleg 

Janette Vallejo
Sociòloga i Responsable de Comunicació 

d’AMIC-UGT
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La muralla blava
s’ha silenciat en el de-
senllaç dels conflictes 
en el seu flanc del sud 
(Líbia) i de l’est (Sí-
ria), la qual cosa re-
flecteix perfectament 
el segrest dels debats 
per consideracions po-
lítiques. La resposta 
dels governs europeus 
als desafiaments plan-
tejats per la gestió dels 
fluxos migratoris a es-
cala continental està 
alineada amb les posi-
cions populistes de la 
dreta, que són les que 
dominen l’opinió pú-
blica. Les eleccions als 
diversos països europeus han pres 
la forma d’una successió de referèn-
dums populars sobre immigració; 
l’exemple més recent n’és la victò-
ria del Moviment 5 estrelles a Itàlia, 
posant en segon pla les qüestions 
fonamentals relacionades amb l’im-
pàs que viu actualment el projecte 
europeu.

L
a voluntat de construir una 
muralla entre el continent 
africà i l’europeu conver-
teix en ostatges els països 

d’Àfrica del Nord i divideix el diàleg 
euromediterrani en consideracions 
relatives a la seguretat i que poden 
ser susceptibles de deshumanitzar 
la ribera mediterrània al voltant de 
la qual s’acumulen els drames hu-
mans. I si el problema tingués el seu 
origen en la dimensió geogràfica de 
l’espai mediterrani? Més que mai, 
cal que Europa tingui en compte els 
interessos compartits a la ribera sud 
de la mediterrània amb el continent 
al qual pertany.

Una política migratòria que 
camufla una crisi a Europa 
per damunt de tot política i 
institucional
 La història dels últims anys de-
mostra cruelment que els estats 
saben com provocar els moviments 
migratoris però no saben com dis-
senyar polítiques d’acolliment. La 
responsabilitat dels països europeus 
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 Aquest canvi afecta de ple els 
moviments de l’esquerra, el discurs 
de la qual sobre els valors de justí-
cia i igualtat ja no arriba als votants 
davant els oradors populistes i alar-
mistes, que han fet de l’homogene-
ïtat cultural i la identitat el seu ca-
vall de Troia. Estem presenciant, a 
Alemanya, als Països Baixos i fins i 

tot als països nòrdics històricament 
progressistes, l’establiment d’un 
nou paradigma transmès a través 
de «documents polítics» i acrobàcies 
lingüístiques per reconsiderar la po-
sició tradicional de la família social-
demòcrata. Enfront dels contextos 
nacionals marcats per les eleccions 
properes, aquest «instint de super-
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vivència» que se suposa que permet 
a aquests partits polítics recuperar 
un electorat en decadència durant 
diversos anys, està alimentant un 
cercle viciós que advoca per una 
normalització gradual i sostenible 
d’idees de la dreta radical a escala 
continental, erosionant la capacitat 
d’indignació de la població i crimi-
nalitzant la idea de la solidaritat.
 La manipulació de xifres és 
unaarma política i posa en segon 
terme la responsabilitat dels uns 
i dels altres. Fer abstracció del fet 
que el 80% dels migrants africans 
es queden al mateix continent, que 

l’Àfrica acull el més gran nombre 
de desplaçats al món (24,2 milions 
competència de l’agència de NU 
per als refugiats el 2017; 34%), que 
Líbia és la destinació preferida dels 
treballadors africans, que la pre-
sència de mà d’obra estrangera a 
Europa respon a una demanda del 
mercat de treball i contribueix al 
manteniment dels sistemes de la se-
guretat social, que la presència de 
treballadors migrants en situació 
irregular és una política econòmica 
de mà d’obra a baix cost que aprofi-
ta diferents sectors estratègics com 
l’agricultura i la construcció, que els 
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països d’origen pateixen una fuga 
de cervells sense tenir en compte 
les repercussions que això tindrà a 
llarg termini, que les migracions te-
nen els seus orígens també en l’èxo-
de rural i en la manca de polítiques 
agrícoles a la majoria de països de 
l’Àfrica de l’Oest, que els efectes del 
canvi climàtic accentuaran els flu-
xos migratoris (86 milions de des-
plaçats climàtics a l’Àfrica de l’Oest 
d’aquí a 2050), que les riqueses del 
continent estan en mans d’una mi-
noria i que la governança de les polí-
tiques d’ajuda al desenvolupament 
no posen això en qüestió, són ele-
ments d’apreciació que, diluïts en 
una retòrica populista i simplista, 
desvien els representants dels ciuta-
dans europeus de les veritables pre-
guntes que han de respondre.
 En aquestes condicions, posar en 
pràctica mesures que portin progrés 
econòmic i social, essencials per a les 
demandes i aspiracions històriques 
de les persones d’ambdues ribes del 
Mediterrani es torna inaccessible i 
pren la forma d’una confrontació 
cada vegada més perillosa.

Una política a curt termini no 
té en compte la realitat del 
continent europeu
 L’obstinació en la idea de frenar 
les migracions impedeix el desenvo-

lupament de solucions sostenibles. 
Encara que a Brussel·les es con-
gratulen pel descens en el nombre 
d’arribades de persones en situació 
irregular al continent europeu (un 
descens del 60% el 2017 en relació 
amb el 2016)1, la política migratòria 
pivota principalment al voltant del 
tema de la seguretat, i pren la forma 
d’un tap que ens portarà ràpida-
ment a la cooperació intergoverna-
mental.
 La militarització del mar me-
diterrani a través de l’agència 
europea Frontex, que hauria de 
reforçar-se amb 10.000 guàrdies 
fronterers i guardacostes d’aquí a 
20202, i l’externalització de les fron-
teres amb el requeriment fet als 
països de l’Àfrica del Nord d’ins-
tal·lar-hi centres de retenció sense 
gens de respecte a la sobirania dels 
països i en total oposició als princi-
pis de dret internacional vigent des 
de fa més de 80 anys, mostren la 
deriva de la política migratòria eu-
ropea, que d’ara endavant reposa, 
exclusivament, sobre una política 

1 Informe d’anàlisi de riscos Frontex per al 
2018, publicat el febrer de 2018 (vegeu p. 18).
https://scur.cat/2PDEK6

2 Vegeu l’article “Frontex: com arribem a la 
xifra de 10.000 persones promeses pel Conse-
ll Europeu” publicada a Brussel·les 2, el 4 de 
juliol de 2018.
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d’ajuda condicionada. El miratge 
que suposa pensar que una barre-
ra impedirà els fluxos migratoris, 
deriva d’una utopia burocràtica, i 
pot alimentar els conflictes entre 
països africans i desestabilitzar en-
cara més els nostres veïns del sud 
d’Europa.
 Sigui als països que formen 
el primer cinturó fronterer a sud 
d’Europa (països del Magrib) o al 
segon cinturó (països del Sahel), 
la concessió de material militar i 
policial, aprofitant els recursos de 

l’ajuda al desenvolupament, no 
permeten controlar territoris ge-
gantescs en què les rutes migratò-
ries tradicionals es diversifiquen 
per sortejar els controls existents. 
La pressió exercida sobre els estats 
febles enforteix l’autoritarisme en 
un continent africà ja fràgil i gan-
grenat per la corrupció. A més, els 
candidats a la migració, davant la 
falta d’alternatives per satisfer les 
seves aspiracions d’una vida mi-
llor, s’exposen a grans riscos en 
seguir els circuits de les màfies i 
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altres grupuscles armats que apro-
fiten la protecció de les poblacions 
locals necessitades d’ingressos. En 
aquest context, la política migra-
tòria europea actual està erigint 
gradualment i inevitablement els 
països del nord d’Àfrica com l’úl-
tim bastió abans del mur blau, ig-
norant o, en el millor dels casos, 
subestimant, els interessos estratè-
gics que aquests països compartei-
xen amb el seu continent.
 Seguir ignorant els vincles geo-
gràfics, socials, econòmics i cultu-
rals entre els països del nord d’Àfri-
ca i el seu propi continent és el 
principal obstacle de l’actual políti-
ca europea de veïnatge. És obvi que 
el que està en joc no són únicament 
els països mediterranis sinó que 
també abasta els continents on es-
tan emplaçats. El desenvolupament 
d’Àfrica, un continent que arribarà 
als 2.500 milions de persones d’aquí 
a 2050 (INED, setembre de 2017), 
serà, per tant, la pedra angular al 
voltant de la qual pivotaran les re-
lacions polítiques i econòmiques de 
les properes dècades. La solució és 
òbviament complexa i suposa equi-
librar la solidaritat nacional i inter-
nacional. Un desafiament en què la 
proximitat dels pobles de la conca 
mediterrània podria ser un catalit-
zador.

L’Àfrica com a opció en el cor 
del projecte de solidaritat so-
cial Euro-Med
 Unir l’associació amb els països 
del Banc del Sud per combinar els 
interessos en una dimensió africana 
podria ser l’estratègia més coherent 
i reeixida per consolidar el Mediter-
rani com una àrea de pau i de pro-
grés social. La cooperació Sud-Nord 
ara hauria d’articular-se amb la co-
operació Sud-Sud, i així abordar els 
desafiaments comuns del desenvo-
lupament inclusiu: la transformació 
estructural de l’economia, l’ocupa-
ció dels joves, la recerca científica, 
el canvi climàtic i la gestió dels re-
cursos naturals.
 Permetre que els països del sud 
del Mediterrani exerceixin plena-
ment aquest rol, o almenys els que 
ho inclouen en la seva estratègia de 
desenvolupament i negociació amb 
Europa, exigeix una redefinició 
dels acords de cooperació i associa-
ció perquè aquests es converteixin 
en palanques de desenvolupament, 
tenint en compte els interessos del 
continent africà en el seu conjunt. 
El Marroc i, més recentment, Tu-
nísia, són part d’aquesta nova ori-
entació estratègica i podrien con-
vertir-se en enllaços capaços de 
reforçar els mecanismes institucio-
nals de cooperació, alimentar una 
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xarxa d’operadors tècnics i econò-
mics més potents i, per tant, refor-
çar els resultats dels programes de 
desenvolupament a Àfrica, per con-
tribuir a una distribució més equi-
tativa de la riquesa.
 No obstant això, es tracta d’un 
experiment que no pot limitar-se a 
l’enfocament institucional al Nord i 
al Sud, sinó que ha de definir nous 
recursos per als actors de la societat 
civil i els interlocutors socials. La 
proximitat i l’experiència dels par-
tenariats Euro-Med i altres think 
tanks informals constituirien en 
aquesta configuració un avantatge 
central que permetria reintegrar 
els problemes de democratització i 
governança en la cerca de solucions 
permanents i l’orientació i supervi-
sió de les polítiques de cooperació.
 Davant d’una Europa paranoica, 
aquest escenari segueix depenent 
de l’ímpetu dels estats i organitza-
cions nacionals del Sud. Un esce-
nari a l’abast del Marroc i Tunísia, 
dos països que es beneficien del di-
namisme de la seva societat civil, i 
pels quals consolidar la governan-
ça participativa seria augmentar el 
seu marge de maniobra en termes 
de negociacions amb Europa, i pro-
moure la seva pròpia estratègia en 
el continent africà. Un enfocament 
proactiu que eventualment conver-

tiria els països del nord d’Àfrica en 
motors d’integració regional i socis 
estratègics de la UE per recolzar el 
codesenvolupament  en el continent 
africà.
 Molt preocupats per la contínua 
deterioració de la situació, les or-
ganitzacions sindicals ja han obert 
un camí. La iniciativa liderada per 
24 organitzacions sindicals perta-
nyents a les tres regions: l’Àfrica 
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occidental, l’Àfrica del Nord i Euro-
pa, va constituir el 2014 una xarxa 
(Xarxa de Sindicats de Migracions 
del Mediterrani Subsaharià, RS-
MMS) que està experimentant una 
cooperació entre sindicats dels di-
ferents països d’origen, trànsit i re-
cepció. Una consulta i coordinació 
transregional que pugui combatre 
la tracta de persones i el tràfic de 
migrants, responsabilitzar-se de la 

defensa dels treballadors irregulars 
i proporcionar vies per desenvolu-
par mecanismes de migració legal i 
que totes aquestes respostes es do-
nin des d’una perspectiva de «tre-
ball digne per a tothom». Solucions 
creïbles capaces de contribuir a la 
conscienciació de les seves bases sin-
dicals i del públic en general davant 
els desafiaments presents i futurs 
de la mobilitat humana, al mateix 
temps que s’elimina el fantasma 
d’una possible fractura del diàleg 
entre els pobles de la regió. 

Sami Adouani
 Cap de projecte Migracions Àfrica de 

l’Oest / Àfrica del Nord de la Fundació 
Friedrich Ebert Stiftung
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Sindicalistes
Solidaris en marxa

cola del Treball Digne, amb seu a 
Tetuan, i de l’Escola Itinerant del 
Treball Digne es realitzaran acci-
ons formatives a 1.100 sindicalistes, 
amb especial atenció a la partici-
pació de dones i joves, ambdós col-
lectius amb importants dèficits de 
participació en la defensa dels drets 
humans laborals i de l’ODS 8 de 
Nacions Unides. Es faran mòduls 
formatius arreu del territori amb 
la participació de sindicalistes de la 
CDT, la FSD, la UGTM i organitza-
cions socials de diferent índole.
 L’altre projecte que duem a ter-
me al Marroc és la campanya d’ac-
ció i sensibilització Treball digne a 
Oujda i Larache. Aquest programa 
anual està cofinançat pels ajunta-
ments de Sant Feliu de Llobregat 
i Granollers i pretén a partir d’una 

D
es de Sindicalistes Soli-
daris estem desenvolu-
pant diversos projectes 
en les dues àrees tradici-

onals de treball i cooperació de l’en-
titat: la ribera Mediterrània Sud i 
l’Amèrica Llatina. Desgranem-los i 
fem-ne quatre pinzellades.
 A la ribera sud de la Mediterrà-
nia, Sindicalistes Solidaris té una 
llarga trajectòria de treball i coo-
peració amb el Marroc. El Progra-
ma de formació treball digne per a 
tots i totes 2018-2019 està en la seva 
darrera fase, la tercera. Aquest pro-
jecte és finançat pels ajuntaments 
de Gavà, Esplugues de Llobregat, 
Viladecans, Sant Boi de Llobre-
gat, Terrassa, el Prat de Llobregat 
i Sabadell i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. A través de l’Es-
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estratègia de cooperació al desenvo-
lupament concertada amb la CDT, 
impulsar plans de formació amb 
drets humans laborals i desenvo-
lupar campanyes de sensibilització 
al carrer i als polígons industrials, 
adreçades a tota la població, fona-
mentalment treballadors i treballa-
dores. 
 Actualment tenim sis projectes 
en marxa a El Salvador, el princi-
pal país de l’Amèrica Llatina a on 
treballem. La Xarxa de Cooperati-
ves pel Treball Digne a El Salvador 
(fase 2), rep el suport dels ajunta-

ments de Vilafranca del Penedès, 
Igualada, Santa Coloma de Grame-
net i Vilanova i la Geltrú i amb ell es 
contribueix a l’èxit de l’economia 
social entre els sectors de dones més 
vulnerables; es crearan vuit coope-
ratives i en formaran part, de ca-
dascuna d’elles, 15 mares solteres 
en situació d’atur i mares adoles-
cents i joves sense oportunitats de 
tenir una ocupació. Rebran un forn 
en qualitat de préstec i formació en 
treball digne, ensenyaments tècnics 
i pràctics de fleca i pastisseria i for-
mació en cooperativisme, producció 



58 59

i comercialització dels productes. 
Se les acompanyarà en el projecte a 
fi que en un futur sigui sostenible i 
viable. Les joves participants aga-
fen el compromís de revertir una 
part dels guanys futurs en la comu-
nitat i els equipaments comunita-
ris. Si el projecte és reeixit, se’ls hi 
entregarà el forn en dipòsit per tal 
que puguin emprendre el seu nego-
ci i ser autosuficients. Els municipis 
que rebran un forn i capacitació en 
pastisseria i fleca seran: Santa Ana 

(2), Usulután, Cuscatlán (2), Sonso-
nate, San Salvador i La Paz. Des de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca també es finança una coope-
rativa a San Sabastian Salitrillo, al 
departament de Santa Ana. 
 Sota el paraigua del treball dig-
ne i coordinat des de l’Escuela del 
Trabajo Digno d’El Salvador estem 
desenvolupant la segona fase del 
programa Formación trabajo de-
cente en El Salvador, un projecte 
de continuïtat cofinançat pels ajun-
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taments d’Esplugues de Llobregat, 
Granollers i Mataró. En aquesta se-
gona fase, comptem amb un equip 
formatiu, materials didàctics i un 
vehicle per poder dur a terme les 
activitats que es fan a través de la 
Escuela Itinerante, fora de la seu 
de San Salvador. En aquest pro-
jecte es formaran 600 líders socials 
i sindicals, un 40% dels quals seran 
dones i menors de 35 anys vincu-
lats a la Central de Trabajadores 
Democraticos (CTD), a la Federa-
ción Sindical de Trabajadores para 
la Justicia Laboral de El Salvador 
(FESTRAJUSAL), a organitzaci-
ons de dones i associacions indíge-
nes. S’impartiran 30 cursos en els 
quals es tractaran: objectius bàsics i 
implementació del treball digne, els 
ODS, el marc legal laboral i l’Acord 
Tripartit sobre Treball Digne d’El 
Salvador. També s’organitzaran ac-
tes de sensibilització en què parti-
ciparan experts de l’àmbit del dret 
del treball i de recursos humans. 
 El projecte Programa de fortale-
cimiento de la Red de Mujeres para 
el Trabajo Decente en el Salvador 
també es troba en la seva segona 
fase i està finançat per l’Ajunta-
ment de Cornellà. L’objectiu és for-
mar i consolidar mitjançant la for-
mació i la pràctica nous lideratges 
sindicals i socials de les dones que 

estan integrades en la Red de Mu-
jeres para el Trabajo Decente en El 
Salvador. Amb aquesta formació, 
les participants desenvolupen les 
seves capacitats i habilitats per ex-
plicar i promoure en el seu entorn 
social en què consisteix el treball 
digne. Els continguts de la forma-
ció són: què és el treball digne i els 
seus continguts, la creació d’ocupa-
ció, l’autoestima i els lideratges, la 
importància d’organitzar-se, gènere 
i igualtat d’oportunitats, etc. En 
aquest projecte es formaran 420 do-
nes en 21 cursos. També es compta-
rà amb l’estructura de l’Escuela de 
Trabajo Digno i de l’Escuela Itine-
rante.
 La Red de Agentes por el Traba-
jo Digno en El Salvador, finançada 
per l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat, és un projecte que 
té prevista una durada de quatre 
anys i està dirigit a treballadores i 
treballadors tant del sector públic 
com del privat prioritzant, especi-
alment, els sectors més vulnerables 
de la classe treballadora, els treba-
lladors per compte propi i les treba-
lladores de les maquiles. L’activitat 
central consisteix a implementar 
una xarxa d’Agents pel Treball Dig-
ne amb l’objectiu de contribuir a 
crear una cultura del treball digne, 
d’acord amb l’ODS8. Es pretén fer 
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especial incidència en els sectors 
menys organitzats, unint-los en la 
diversitat per tal de sumar sinergies. 
La xarxa comptarà amb 10 agents 
que ja han rebut formació a través 
d’altres projectes executats ante-
riorment, que realitzaran dos tallers 
de formador de formadors que els 
permetrà estendre la formació a 240 
treballadors i treballadores que en 
el futur també seran agents, i por-
taran a terme 90 accions de difusió 
del treball digne al departament de 
San Salvador. Així mateix, aquest 
projecte també es desenvolupa a la 
resta del territori salvadoreny amb 
una xarxa de 12 agents a la resta 
de departaments, que impulsaran 
120 accions. Aquestes accions són 
finançades pels ajuntaments d’Es-
plugues de Llobregat, Granollers i 
Mataró.
 L’altre país de l’Amèrica Llatina 
a on Sindicalistes Solidaris realitza 
projectes és Colòmbia. Trabajo de-
cente y construcción de la paz en 
Lérida és un projecte finançat per 
l’Ajuntament de Lleida, ciutat amb 
qui estan agermanats. El projecte 
consisteix a seleccionar i sensibilit-
zar 100 joves d’entre 14 i 26 anys 
sobre la importància del treball dig-
ne, establert i difós per l’OIT, per 
a la inclusió social i la construcció 
de la pau. L’objectiu és que aquest 

col·lectiu de 100 nois i noies es cons-
cienciïn de la necessitat de la seva 
participació i implicació en el procés 
de pau que viu el país i que siguin 
capaços d’explicar-lo i promoure’l 
en el seu entorn.
 A Catalunya, hem viscut un any 
intens amb diversos actes de sensi-
bilització. L’exposició «A pie de va-
lla. Frontera Sur», realitzada amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, ja ha vi-
sitat diferents municipis catalans. 
Aquesta, obra del fotoperiodista 
José Antonio Sempere, mostra en 
50 imatges el drama d’aquells que, 
buscant un futur millor, fan el pas 
de saltar la tanca jugant-se la vida. 
A principis d’any, Sindicalistes So-
lidaris va editar el llibre Colombia, 
el proceso de paz en femenino plural, 
amb el suport dels ajuntaments de 
Granollers i Sant Feliu de Llobre-
gat. Aquest llibre és obra del nostre 
company José López Alcaraz i les 
fotografies són de Roberto Villaes-
cusa. D’aquest llibre se n’han fet 
presentacions a Cornellà de Llobre-
gat, Terrassa i el Prat de Llobregat, 
i seguim programant-ne a arreu del 
territori.
 El mes de juliol, vam ser l’entitat 
encarregada de dur a terme el Cine-
món de Lleida. Dos dies de cinema a 
la fresca amb projeccions que sota el 
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títol de «Gènere i drets laborals» van 
amenitzar les caloroses nits lleidata-
nes. Juntament amb les pel·lícules i 
curtmetratges es van fer xerrades i 
activitats diverses, tot acompanyat 
de menjar magrebí que ens va oferir 
l’Associació Sociocultural Nostalgia 
Familiar i la col·laboració de l’Asso-
ciació de veïns de Balàfia i de l’Asso-
ciació Dones-Balàfia. 
 Al llarg de l’any, hem assistit a to-
tes les fires de cooperació i solidari-
tat que organitzen els ajuntaments 
amb els quals col·laborem per rea-
litzar la nostra tasca: Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igua-
lada, Sant Boi de Llobregat, Gavà, 
Lleida, Sant Andreu de la Barca, 

el Prat de Llobregat, Viladecans, 
Esplugues de Llobregat, Santa Co-
loma de Gramenet, Terrassa, Saba-
dell i Sant Feliu de Llobregat.
 Finalment, també participem i 
som part activa dels consells de co-
operació i solidaritat de les poblaci-
ons que col·laboren amb els nostres 
projectes, en els quals som represen-
tats pels diferents companys i com-
panyes que col·laboren amb Sindi-
calistes Solidaris, que exerceixen de 
delegats i delegades territorials. 

Núria Pelay
Tècnica de cooperació 
Sindicalistes Solidaris
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Foro euroasiático 
de servicios
públicos en 
Barcelona

comenzó como una iniciativa pa-
ralela a la primera cumbre ASEM 
(Asia-Europe Meeting) celebrada 
en Bangkok. Se estableció como un 
altavoz alternativo al de los gobier-
nos con vocación de explicar a las 
personas la necesidad de respetar y 
cumplir los derechos sociales, eco-
nómicos y humanos para todos en 
Asia y Europa, y para resaltar la im-
portancia de desarrollar enfoques 
justos, equitativos e inclusivos para 
las integraciones regionales. Duran-

E
l pasado 8, 9 y 10 junio en 
Barcelona tuvo lugar el 
encuentro preparatorio 
del Foro Popular de Asia 

y Europa (Asian Europe People’s 
Forum, AEPF) que tuvo forma de 
seminario con un acto público en la 
sala de las Brigadas Internacionales 
de UGT de Catalunya.

¿Qué es el AEPF?
 El AEPF se ha organizado de 
manera bienal desde 1996, cuando 

Actuacions i cooperació



#22

63

te más de veinte años, el AEPF ha 
trabajado constantemente para la 
participación significativa de la so-
ciedad civil, los sindicatos y los mo-
vimientos populares en las discusio-
nes y procesos de ASEM y los países 
miembros. La 12a cumbre ASEM, la 
reunión de Jefes de Estado y Gobi-
erno, se ha celebrado en Bélgica los 
días 18 y 19 de octubre de este año. 
Siguiendo la práctica positiva desde 
1996, la AEPF organizó una reu-
nión paralela de la sociedad civil in-

terregional del 29 de septiembre al 
1 de octubre en Gante. Previamente 
se habían organizado varias reunio-
nes de grupos de trabajo, la reunión 
de junio en Barcelona fue una de 
ellas. Este proceso se enmarca en la 
dinámica de los foros sociales para 
mejorar el conocimiento de redes, 
movimientos sociales y sindicales 
entre Europa y Asia.
 El objetivo general de la AEPF 
es comprender y aprender de las 
luchas y la resistencia en las últimas 
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dos décadas en Asia y Europa que 
han enfrentado y desafiado al neo-
liberalismo a la globalización dirigi-
da por las empresas y al capitalismo 
global en sus diversas fases.

La reunión de Barcelona
La justicia social sigue siendo el 
centro de todas las preocupaciones 
y demandas de la sociedad civil. 
Para el AEPF es crucial para una 
relación justa e igualitaria entre 
Europa y Asia. Todos los proble-
mas están interrelacionados y la 

solidaridad entre los pueblos no es 
una cuestión de diplomacia, sino 
de justicia y de participación, con 
preocupaciones y aspiraciones co-
munes por una mayor igualdad, 
seguridad económica y protección 
social. Para la justicia climática, no 
se puede pedir a las personas que 
respeten la naturaleza si sus necesi-
dades básicas y sus medios de vida 
no están protegidos y si permitimos 
que las empresas extractivas violen 
los derechos humanos. Por eso los 
encuentros entre activistas de Eu-
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ropa y Asia son tan importantes. 
Para muchos de los participantes, 
Barcelona es un referente de trans-
formación social y resistencia. Los 
intercambios entre sindicalistas de 
la India o Nepal y representantes de 
la marea blanca, de UGT o CCOO, 
fueron altamente positivos.
 El objetivo del seminario era dis-
cutir como poner en práctica la pro-
tección social como bien común; en 
primer lugar, porque la protección 
debe pertenecer a la mayoría de la 
sociedad; en segundo lugar, porque 
queremos democratizarla y refle-
xionar sobre los vínculos entre los 
derechos sociales y económicos por 
un lado —atención médica, educa-
ción, pensiones, vivienda, cuidado 
de niños— y democracia, ecología, 
comercio, cultura y relaciones de 
género, por el otro.
 Una de las experiencias más in-
teresantes fue la del diputado ma-
layo Charles Santiago, que ha pasa-
do cuatro años en el parlamento de 
su país luchando por reformas con-
cretas que mejoren la vida de sus 
conciudadanos.
 El encuentro, de hecho, fue una 
reunión a tres bandas entre los re-

Pablo Sánchez
Organizador del seminario en Barcelona

presentantes de movimientos soci-
ales asiáticos, grupos continentales 
como Transform! Europe, que tra-
bajan sobre bienes comunes y jus-
ticia social, Anna Coote, de la New 
Economics Foundation, o Francine 
Mestrum, de Global Social Justice. 
También fue muy relevante la parti-
cipación en el debate de dos ponen-
tes clave en el ámbito local como 
son Marco Berlinguer, actualmente 
basado en Barcelona o Ernest Ur-
tasun o Santi Mas de Xaxàs, de la 
PAH.
 Otras dos eurodiputadas asis-
tieron al evento: Marisa Matias, de 
Portugal y Julie Ward, del Reino 
Unido. 
 El seminario concluyó con una 
declaración que se presentó en la 
AEPF global que se llevó a cabo en 
Gante en octubre pasado.
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El futur del treball digne
a casa nostra i arreu

 El naixement d’aquesta orga-
nització va venir marcat pel final 
de la primera guerra mundial que 
s’havia tancat amb dotze milions de 
morts, combatents i societat civil. 
Aquest drama va fer que s’arribés 
a la conclusió que no hi podia haver 
pau duradora sense justícia social, 
i que aquesta no era possible sense 
treball digne. D’aquest paradigma 
va sorgir aquesta organització in-

Amb ocasió del centenari de 
l’OIT l’any 2019, el seu di-
rector general, Guy Ryder, 

ha iniciat a escala mundial un ampli 
debat sobre el futur del treball, per 
abordar els canvis conseqüència de 
l’envelliment de la població, l’im-
pacte de les noves tecnologies, els 
canvis en les relacions de treball, i 
els efectes del canvi climàtic, entre 
altres.
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El futur del treball digne
a casa nostra i arreu

ternacional que no era sinó un par-
lament per fer lleis mundials del tre-
ball aprovades amb una legitimitat 
reforçada, és a dir, per associacions 
empresarials, organitzacions sindi-
cals i governs.
 L’any 1944, a la conferència de 
Filadèlfia on hi havia reunits 43 paï-
sos de Nacions Unides, es va presen-
tar la declaració que porta el mateix 
nom, i que avui encara inspira la fei-

na d’aquesta organització. Aquest 
text jurídic s’articula al voltant de 
quatre principis que són més vi-
gents que mai: el treball no és una 
mercaderia, la llibertat d’associació 
i d’expressió són essencials pel pro-
grés, la pobresa a qualsevol lloc del 
món és un risc per a la prosperitat 
global i, per últim, però no menys 
important, cal promoure el benes-
tar comú a través de la concertació i 
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el debat constant entre els governs, 
les associacions empresarials i les 
organitzacions sindicals.
 Moltes coses canviaran en els 
propers anys,  les tendències mun-
dials ens indiquen que el 65% de les 
professions que desenvoluparan els 
nostres infants encara no existei-
xen, que la robotització no només 
substituirà feines mecàniques sinó 
també de gestió, i fins i tot creati-
ves, i que l’ús de combustibles fòs-
sils agreuja el canvi climàtic, ele-
ment certament inquietant tenint 
en compte que si les temperatures 
continuen augmentant, un 70% de 
les poblacions costaneres desaparei-
xeran. 
 A això hi afegim que hi ha 200 
milions de desocupats al món, dels 
quals 70 són joves. I que les dones 
han irromput al mercat del treball 
amb força (encara que hi ha una 
bretxa de 27 punts entre la població 
activa per gènere) i no permetran 
durant gaire temps més les diferèn-
cies salarials existents.
 En aquest context de canvis glo-
bals a gran velocitat, i sense gairebé 
tenir temps de fer-ne el diagnòstic, 
el secretari general d’aquesta orga-
nització, Guy Rider, ha impulsat, 
en el marc del centenari de l’OIT 
el 2019, la iniciativa «El futur del 

treball que volem». Aquests darrers 
quatre anys els països han celebrat 
conferències per analitzar quins 
són els reptes i les problemàtiques 
a què el món del treball ha de fer 
front tenint com a fil conductor un 
document elaborat per la mateixa 
organització internacional. Aquest 
procés de debats culminarà a la 
Conferència Internacional del Tre-
ball, CIT, que tindrà lloc entre el 10 
i el 21 de juny de l’any vinent.

La segona edició del Fòrum 
Primer de Maig té com a fil 
conductor el futur del treball 
que volem
 La UGT de Catalunya va organit-
zar, l’abril de 2018, la segona edició 
del Fòrum Primer de Maig, que tenia 
com a fil conductor aquest tema per 
veure com fer front als grans reptes 
que se’ns plantegen a casa nostra, i 
intentar donar respostes des d’una 
perspectiva sindical sota el paraigua 
de la iniciativa de l’OIT.
 Al llarg de dos dies vam poder 
discutir sobre quin serà el paper 
del treball a partir d’ara, com serà 
l’organització del treball i de la pro-
ducció i quins seran els mecanismes 
de governança. Especialment inte-
ressant va ser la conferència inau-
gural a càrrec de Francesc Mateu, 

Dossier INICIATIVA OIT EN EL SEU CENTENARI: EL FUTUR DEL TREBALL QUE VOLEM



#22

69

director d’Oxfam Intermón Cata-
lunya, que ens va presentar l’infor-
me Premiar el trabajo, no la riqueza. 
Es tracta d’un document realment 
colpidor en el qual es denuncia, com 
ja fa temps que fan les organitzaci-
ons sindicals, que els rendiments del 
capital tenen una càrrega imposi-
tiva proporcionalment inferior a la 
dels rendiments del treball, amb la 
complicitat afegida de l’existència 
dels paradisos fiscals. Això fa que 
la concentració de la riquesa en uns 
pocs augmenti any rere any (de fet, 

la meitat de la renda mundial està 
en mans d’un 1% de la població més 
rica), i aquesta concentració de po-
der perpetua la desigualtat i suposa 
una amenaça per a un model soci-
al basat en la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats, i posa en risc el nos-
tre model democràtic.
 Un cop emmarcats de manera ge-
neral els grans reptes a escala global 
als quals ens enfrontem, la UGT de 
Catalunya va plantejar dues taules 
rodones. La primera, que planteja-
va la necessitat d’una alça salarial, 
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ja que després de la crisi econòmica 
i financera mundial de 2008 els sala-
ris estan congelats i molts han cai-
gut; i la segona, sobre la defensa dels 
serveis públics, entesos com a punta 
de llança del model de benestar eu-
ropeu. Totes dues taules rodones es 
van presentar tenint en compte els 
postulats de la Confederació Euro-
pea de Sindicats (CES), i les campa-
nyes que en aquests moments està 
duent a terme.
 Especialment interessant va ser 
la intervenció de Florian Horn, de 
la Fundació Rosa Luxemburg, que 
va parlar dels tractats de comerç 
internacional com un cavall de Tro-
ia que podria desnaturalitzar els 
serveis públics europeus. Els temes 
més compromesos segons ONG com 
Greenpeace són el medi ambient, 
la protecció dels consumidors, i la 
possibilitat que grans corporacions 
puguin denunciar països en cas que 
hi hagi pèrdues de beneficis com a 
conseqüència d’una llei o disposi-
ció judicial. En aquest cas, tindrien 
dret a compensacions milionàries a 
costa dels contribuents. 
 La segona jornada la vam encetar 
amb una taula rodona sobre el futur 
de les pensions en què van participar 
els diputats catalans del Congrés dels 
Diputats que formen part de la Co-

missió del pacte de Toledo que trac-
ta principalment la sostenibilitat 
del sistema de pensions. Tenint en 
compte que la nostra és una societat 
que s’envelleix a marxes forçades, i 
que no sembla que aquesta tendèn-
cia s’hagi de revertir, la nostra orga-
nització defensa el manteniment del 
sistema públic de pensions adminis-
trat per l’Estat i basat en un sistema 
de repartició. En aquest sistema, 
les cotitzacions dels treballadors en 
actiu financen les pensions actuals. 
Aquest principi de solidaritat inter-
generacional té preeminència sobre 
el discurs que vol incentivar plans 
de pensions privats. Defensem un 
sistema públic de pensions, però per 
això cal augmentar el nombre de co-
titzants amb salaris dignes, cosa que 
no està succeint actualment.
 Per finalitzar l’edició 2018 del 
Fòrum Primer de Maig, la taula ro-
dona 4 i última, portava per títol «El 
sindicat al contraatac: nous models 
de governança en el món del treball 
davant la precarietat», que va tenir 
com a ponent més destacat en Ru-
bén Ranz de la UGT Confederal, 
que ens va explicar amb detall en 
què consisteix la plataforma «Tu 
respuesta sindical ya». Aquesta ha 
estat posada en marxa amb l’ob-
jectiu de donar veu  als treballadors 
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precaris que no tenen contracte, els 
anomenats freelance o falsos autò-
noms, i els dona cobertura per mo-
bilitzar-se i reclamar els seus drets. 
I després de la conferència de l’OIT 
del maig de 2019, què?
 Els grans reptes als quals hem de 
fer front no només afecten el món 
del treball, sinó que estan recon-
figurant el model de societat que 
coneixem. La classe mitjana min-
va mentre els treballadors precaris 
augmenten. Per primera vegada al 
nostre país, trobem treballadors a 
temps complet que amb el seu salari 
no arriben a final de mes. Forçosa-
ment aquesta nova classe social, el 
precariat, veu com les possibilitats 
d’ascensor social per als seus fills 
són pràcticament inexistents, les 
seves condicions de vida empitjoren 
i la sanitat i l’educació pública, fins 
ara puntals de llança, comencen a 
perdre qualitat com a conseqüència 
de les retallades a l’estat del benes-
tar. En aquest context, els partits 
xenòfobs i racistes, veuen el caldo 
de cultiu perfecte per guanyar vots, 
presentant programes electorals ba-
sats en la por al nouvingut i la ne-
cessitat de blindar les nostres fron-
teres per garantir la seguretat.  
 Aquesta situació no és dona úni-
cament i exclusivament en països 

europeus com Hongria, Polònia o 
França sinó també als Estats Units 
de Trump i al Brasil de Bolsonaro, 
ja que es tracta d’una tendència 
mundial que ve acompanyada de 
polítiques proteccionistes i de reta-
llades dels principis democràtics i 
dels drets humans que tant ens ha 
costat aconseguir.
 És per això que ja no podem es-
perar més; el Brexit al Regne Unit, 
la revolta dels Armilles Grogues a 
França o el triomf per primer cop 
d’un partit d’extrema dreta a les 
eleccions andaluses ens mostren que 
el compte enrere ha començat, ja no 
tenim temps a perdre. Cal tornar a 
posar al cor del debat polítiques de 
fiscalitat justa, de redistribució de 
la riquesa, i de recuperació d’uns 
serveis públics de qualitat forta-
ment castigats durant la crisi. Cal, 
en definitiva, que els partits d’es-
querres i les organitzacions sindi-
cals tornin a onejar la bandera dels 
drets de la classe treballadora amb 
un discurs constructiu, optimista i 
sense complexos, articulat sobre un 
pilar fonamental que hauria de ser 
el treball digne per a tots i totes.

Ana Molina Vera
Tècnica de relacions internacionals 

UGT de Catalunya
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Desmontando las 
plataformas

D
esde el 2015, aproxima-
damente, hemos visto, 
en España y en Europa, 
como las plataformas di-

gitales crecían sin ningún tipo de obs-
táculo. Se han establecido en nuestra 
vida de consumidores compulsivos 
como un virus de alto contagio. Todo 
el mundo conoce Wallapop, Airbnb, 
Amazon, Deliveroo, Glovo, Car to go, 
Uber, Cabify… En fin, son tantas, 
que hemos naturalizado y aceptado, 
de buen grado, su sistema de negocio 
y su política de «privacidad», que ac-
cede a todos los datos que gestiona-
mos desde nuestro smartphone. No 
nos hemos planteado lo que aporta 
esta nueva economía, camuflada en 
términos y acciones aparentemente 
bienintencionadas, pero completa-
mente disruptivas con el derecho 
laboral. Además, hemos asumido el 
discurso de la nueva economía que 
trae consigo, un lenguaje de lo posi-
tivo para ocultar la desigualdad y la 
precariedad en todas sus facetas.

 Este artículo pretende mostrar 
y desmontar los argumentos esgri-
midos, en sus páginas web y en sus 
charlas informativas, por la econo-
mía de las plataformas digitales, o 
como la ha definido la OIT; gig eco-
nomy, es decir, la economía de los 
recados o de los bolos (de artistas). 
Esta última terminología nos pare-
ce mucho más adecuada, más des-
criptiva con esta nueva economía 
«hiperliberal».
Son solo alguno de los ejemplos de 
esta nueva ola.

«Únete a una flota»
 Con la sentencia de Inglaterra 
sobre la relación laboral de Uber 
empezamos a entender la verdadera 
naturaleza de las plataformas digita-
les y de su manera para ocultar sus 
fraudes laborales. Uber utilizaba, 
en su campaña para captar conduc-
tores, la frase: «Únete a una flota». 
No hablaban de relación laboral, ni 
de trabajo. El conductor es un socio, 
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un «partner», no un empleado ni una 
trabajadora. Esta forma no es nueva 
en el mundo laboral, la utilización de 
términos como colaboradores para 
hablar de trabajadores no es exclusi-
vo de las plataformas digitales, pero 
hasta ahora, no se había pasado la 
raya de romper con el derecho labo-
ral, de ningunearlo y despreciarlo sin 
que existiesen consecuencias lega-
les. Un ejemplo de ese desprecio es 
la desconexión. Esta fue uno de los 
elementos que más llamó la atención 
al juez del caso Uber, que especificó 

que el término correcto es despido 
para definir cuando los trabajadores 
y las trabajadoras acaban su rela-
ción laboral por decisión unilateral 
de la empresa.

La desconexión
 La desconexión es el acto más 
humillante que un trabajador pue-
de recibir. Con un simple correo 
electrónico se le comunica que la 
plataforma digital ya no cuenta con 
él y acto seguido ya no podrá utili-
zar la aplicación.
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 Otra plataforma, la mayor por 
volumen de negocio y por operati-
va, es Amazon. Está especializada 
en crear nuevas formas de traba-
jo precario y sin derechos. Desde 
Amazon Mechanical Turk a Ama-
zon Flex. Para conocer mejor el 
primer ejemplo recomiendo la lec-
tura del artículo «La trastienda de 
Mechanical Turk, al descubierto: 
ellos son los auténticos precarios 
de internet»:  https://www.eldiario.
es/ hojaderouter/internet/Mechani-
cal_Turk-Amazon-Jeff_Bezos-Bas-
sam_Tariq_0_386361617.html
 En este artículo nos cuentan 
como Amazon se establece como 
intermediario entre aquellos que 
ofrecen una tarea sencilla, con her-
ramientas digitales, y los que están 
dispuestos a realizarla, por valores 
entre un céntimo y un dólar por tra-
bajo encargado.

Amazon Flex
 Amazon Flex utiliza una app 
para organizar el trabajo y con esa 
aplicación distribuir el trabajo en 
franjas horarias de dos, cuatro y seis 
horas al día. Su campaña es clara y 
concisa:
 Ninguna de las frases anteriores 
es cierta.
 «Gana hasta 28E por un 
bloque de 2 horas»: el salario 

 Aparentemente, todo parece 
muy racional, se esgrime una cláu-
sula del contrato mercantil y de 
paso les piden que devuelvan el ma-
terial para recuperar su fianza. Por 
cierto, cuando acuden a la oficina a 
la que solo fueron una vez, les dicen 
que el material está defectuoso y no 
les devuelven el dinero de la fianza, 
que fueron descontadas en sus pri-
meras facturas.
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está fijado en 14 euros la hora de 
trabajo, de ahí tienes que descontar 
el coste de la tarifa plana de autóno-
mos (elemento fundamental para 
entender la proliferación de los fal-
sos autónomos en las plataformas 
digitales), el coste de la gasolina, el 
mantenimiento del vehículo, el pago 
del IVA y demás gastos sociales aso-
ciados a la actividad de un autóno-
mo. Por tanto, al final de la jornada 
real (tiempo invertido en el reparto) 
el valor neto de la hora de trabajo 
se queda entre 5 y 6 euros depen-
diendo de la zona de reparto, que 
está por encima del salario mínimo 
pero muy lejos del valor de la hora 
de trabajo de un repartidor según el 
convenio colectivo, que roza los 10 
euros por hora de trabajo. Además, 
hay que tener en cuenta que no sa-
bes los kilómetros que vas a recorrer 
ni qué zona tienes asignada. Sobre 
el tiempo dedicado para el reparto, 

siempre es su-
perior al tiempo 
estimado por la 
plataforma. Por 
eso, cada vez es 
más común ver a 
dos ocupantes re-
alizando esta ac-
tividad, pero solo 
uno está dado 
de alta como au-

tónomo. Es la forma que utilizan 
para reducir el tiempo en la ciudad 
dónde es más difícil el reparto y hay 
que abonar el aparcamiento en zona 
regulada. Hay que tener en cuenta 
que el reparto se realiza con vehícu-
los particulares, que no están desti-
nados para llevar paquetes sino per-
sonas y no pueden aparcar en zona 
de carga y descarga.

Cargando los vehículos particulares con 
paquetes de Amazon
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  «Consigue ingresos adicio-
nales». Dedicar tu tiempo libre a 
repartir paquetes es un trabajo, no 
es comparable a dar un paseo o co-
laborar con una oenegé. Y no pode-
mos hablar de ingresos adicionales 
sino de salario en toda regla. Porque 
Amazon es la que pone todas las 
condiciones, desde el precio de la 
hora de trabajo, que está fijado por 
la empresa, hasta la zona de reparto 
y el número de paquetes a repartir. 
Además, la empresa establece el 
horario con las franjas de horas. La 
única autonomía que tiene el traba-
jador es si hace caso al GPS para lle-
gar a su destino o si prefiere tomar 
otro camino.
 «Sé tu propio jefe». Esta úl-
tima frase es la más engañosa de to-
das, con lo que ya hemos explicado 
es muy difícil establecer que el tra-

bajador tiene cierta autonomía. No 
es necesario un jefe autoritario que 
le dé órdenes, pero es evidente que 
depende para todo de la aplicación. 
Es más, la Inspección de Valencia 
en el caso de Deliveroo entendió que 
el elemento que fijaba una mayor 
dependencia y, por tanto, un indicio 
claro de laboralidad, era la propia 
aplicación; sin esa herramienta, que 
te la facilita la propia empresa, no 
hay posibilidad de trabajar. 
 Hay que tener en cuenta que de-
trás de la aplicación hay personas 
que están dirigiendo, mantenien-
do el servicio y estableciendo los 
criterios organizativos fundamen-
tales para poder funcionar con esa 
herramienta digital. Ellos son los 
auténticos jefes que están escondi-
dos detrás de un algoritmo, que es 
el que distribuye el trabajo y al que 
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se le establece unos parámetros con-
cretos para que sean cumplidos por 
los repartidores de Amazon Flex y 
por el resto de las plataformas digi-
tales. Y si alguno no cumple con lo 
que dice la aplicación pues será des-
conectado, como ya hemos explica-
do en el apartado anterior, o tendrá 
un número de horas tan escasas que 
tendrá que abandonar el trabajo 
por su propia voluntad.  

 «Elige tu horario». Este es el 
verdadero engaño. Te podrás apun-
tar a la franja que quieras, pero la 
última palabra la tiene la platafor-
ma. Ellos son los que tienen contro-
lada la producción. Saben cuántos 
paquetes habrá que repartir con 
lo que conocen, con antelación, el 
número de conductores que van a 
necesitar. Por tanto, los autónomos 
estarán siempre a merced de la pro-
ducción. El sueño del liberalismo 
económico: tener trabajadores para 
cuando haya trabajo, sin convenio, 
sin jornada y sin indemnizaciones. 
Mucho mejor que el contrato cero 
horas de Inglaterra.

 Es muy fácil, solo tienes 
que utilizar una app. Todas las 
plataformas aconsejan la utilización 
de su aplicación. Su simplicidad es 
la clave y el motivo por el que se ha 

impuesto entre los consumidores. 
Bajo esta aplicación, que confiere 
al negocio un aire de ultra moderni-
dad, esconden su verdadera natura-
leza. Esta herramienta les permite 
camuflar la empresa y convertirse 
en intermediarios, ellos solo ponen 
en contacto a unos usuarios con 
aquellos que les pueden facilitar ese 
servicio. Los ingresos los obtienen 
del trabajo de intermediarios entre 
los usuarios (clientes) y los provee-
dores (trabajadores), de los cuales 
se lleva un porcentaje del servicio 
prestado. Además, esta nueva eco-
nomía rompe con la idea clásica de 
empresa, que tiene una gran estruc-
tura y presencia en un territorio de-
terminado, a veces representado en 
una sede central de grandes dimen-
siones. Ellos no quieren una visua-
lización física, existen en el mundo 
virtual, en la red y así poder escapar 
al control administrativo. Lo que 
les permite reinterpretar las normas 
y así eludir las responsabilidades 
fiscales y laborales. 
 Su propio sistema de financia-
ción también es un ejemplo claro de 
una economía basada en la especu-
lación y en el enriquecimiento rápi-
do sin pensar en las consecuencias 
sociales. Este modelo económico 
pone en jaque el estado de bienes-
tar, hace peligrar el sistema de las 
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pensiones públicas al reducir las co-
tizaciones de forma drástica y, por 
extensión, todo aquello que se man-
tiene con las cotizaciones sociales. 
Es un sistema basado en la especu-
lación de las rondas de financiación 
que buscan capital para realizar un 
proyecto sin medir las consecuen-
cias de esa estrategia empresarial. 
Solo con una previsión económica 
de lo que se va a ganar, se inicia la 
ronda de financiación con el objeti-
vo de conseguir inversores. 
https://scur.cat/GNP5MN
 Si estos no llegan desaparecen 
sin dejar rastro. Esto fue lo que 
ocurrió con Take Eat Easy. 
https://scur.cat/LXZXH8

 «Disfruta de tu ciudad» Fi-
jémonos en la parte inferior de la 
página de Uber Eats:
 «Disfruta de tu ciudad. Entre 
cada recogida y la entrega, nada 
se interpone entre ti y la carretera. 
Disfruta viajando por tu ciudad.»
 Puedo decir que de todos los re-
partidores y repartidoras que conoz-
co, ninguno se para a disfrutar de la 
ciudad durante su trabajo. Al contra-
rio, tiene multitud de problemas con 
conductores, peatones y demás obs-
táculos urbanos que se interponen 
en su recorrido para poder hacerlo 
más rápido, porque ese es el objetivo 
real de estas empresas: distribuir lo 
más rápido posible para tener más 
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gente disponible y, así, repartir más 
comida o paquetes. Por eso, este sis-
tema es realmente peligroso para la 
salud de los riders, glovers y demás 
mensajeros. Y se han dado cuenta de 
la mala fama que les persigue, por-
que al ser autónomos, deben cubrir 
el coste de sus accidentes. Es por eso, 
que ofrecen a sus «colaboradores in-
dependientes» seguros de accidentes 
a un precio que pueda ser asumido 
por el repartidor.
 Dejamos la fotografía de un re-
partidor de Glovo que encontró el 
asfalto entre él y la ciudad, después 
de ser atropellado por un coche. Le 

reconstruyeron la oreja en un hospi-
tal público, y a la semana tuvo que 
volver a subir a la bicicleta sin estar 
recuperado físicamente porque su 
«excelencia» en Glovo había bajado 
tanto que si no volvía pronto elegi-
ría siempre los peores turnos. Tam-
poco se cogió la baja por accidente 
de trabajo porque no había abona-
do la parte de accidentes de traba-
jo que como TRADE (trabajador 
autónomo dependiente) están obli-
gados a pagar. Su gestoría no le ha-
bía informado de ese aspecto legal, 
completamente desconocido entre 
los TRADE.
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«Disfruta ganando dinero».  
 Esa es la frase que utiliza Deli-
veroo en el folleto informativo que 
facilita en las sesiones informativas. 
Con esta frase pretende llamar la 
atención para poder tener reparti-
dores disponibles. Como si esto fue-
se un hobby rentable. Como si estu-
vieran practicando un deporte. Un 
deporte peligroso, insano, porque 
no es una actividad continua, es un 
rompepiernas, tienes que pedalear, 
frenar, volver a correr, subir escale-

ras, bajar escaleras y luego parar en 
seco y esperar a que caiga otro pe-
dido que no sabes si será inmediato 
o en una hora o más tiempo. No es 
una actividad física recomendable, 
si el objetivo es hacer deporte. Esto 
es otra cosa. Se trata de repartir el 
mayor número de pedidos y hacerlo 
rápido. 
 Existe un GPS y la empresa te 
controla en todo momento, incluso 
cuando estás desconectado. Saben 
el tiempo que inviertes en realizar el 
pedido y, muchas veces, ese tiempo 
no depende del repartidor sino de la 
cocina del restaurante, o del tráfico, 
o de otros elementos que el algorit-
mo no tiene establecido. Recuerdo 
la sesión informativa en la que es-
tuve presente; había un estudian-
te que le preguntó al monitor de la 
sesión si él podía trabajar solo un 
día a la semana. El monitor le dijo 
que si quería ganar dinero tenía que 
estar disponible viernes, sábado y 
domingos, pero que si se apunta-
ba para los martes por la mañana 
sería difícil que le cayeran pedidos. 
El monitor le repetía lo importante 
que era trabajar los fines de semana 
y en los días de eventos deportivos, 
porque era allí donde se hacía dine-
ro. Con el tiempo descubrí que para 
poder trabajar en el horario que 
uno desea tenías que tener un valor 
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de reputación muy alto. El nivel 
de reputación es el que te permi-
te elegir los horarios antes que los 
demás. Hay una condición previa, 
la plataforma organiza las franjas 
o los turnos de trabajo para tener 
cubiertas sus expectati-
vas de producción. Y si 
la producción es inferior 
a sus expectativas, ex-
pulsarán a los riders de 
la franja horaria. A esta 
acción, en Glovo, se la 
denomina kick out.
 
Sistemas de 
reputación
 El sistema de reputa-
ción es una herramienta 
que sirve para valorar 
una experiencia, un pro-
ducto o cualquier activi-
dad, incluido el trabajo 
que realizan estas per-
sonas. Tiene multitud 
de formas. Lo vemos en 
la salida de los comercios 
donde nos piden nuestra 
colaboración para valo-
rar nuestra experiencia. 
O después de ser aten-
didos por una operado-
ra, ella nos invita a que 
valoremos su atención 
ante una máquina que 

registra nuestra opinión. Valorar 
un trabajo no es comparable con 
dar un like a una fotografía o a una 
experiencia gastronómica. Esas 
valoraciones tienen consecuencias 
en el mundo del trabajo y la acti-
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vidad laboral se rige por el derecho 
del trabajo y no por un sistema de 
evaluación constante que condici-
ona tu horario, tu salario y el res-
to de las condiciones laborales. Un 
claro ejemplo son las aplicaciones 
de Deliveroo, Glovo, Uber, Cabify, 
que utilizan una serie de paráme-
tros para valorar el trabajo. Si uno 
no cumple con los parámetros des-
pués será «castigado», no con una 
sanción, sino que tendrá acceso a 
peores horarios, o no le llegarán tan-
tos servicios, lo que incide directa-
mente en el salario y en el resto de 
las condiciones laborales. De esta 
forma tu vida está condicionada, de 
forma extrema, por la aplicación. 
Este sistema premia la asistencia 
constante y castiga los trabajos es-
porádicos. Así hemos escuchado a 
algunos mensajeros, sobre todo con-
ductores de moto, decir que ganan 
mucho dinero, lo que no dicen es cu-
antas horas han invertido, y si han 
renunciado a su libranza semanal 
y a las vacaciones y cuál es el cos-
te del mantenimiento de su vehícu-
lo, porque cuantas más horas, más 
desgaste. Son ellos los que llegan al 
máximo del sistema de reputación, 
que en Glovo se denomina «excelen-
cia» y es un baremo que se fija entre 
el 1 y el 5. Nadie tiene el 5. ¿Y para 

qué les sirve a los mensajeros este 
sistema? Para poder entrar en las 
franjas horarias antes que el resto 
de los compañeros. ¿Cuáles son los 
parámetros? Están en la fotografía 
de la página anterior.
 Por cierto, hay que explicar que 
en Glovo hasta septiembre de 2017 
se podía trabajar 24 horas. Alguien 
avisó a Glovo que los autónomos solo 
podían trabajar 13 horas diarias.
 Esta herramienta digital es el 
nuevo gran hermano, mucho más 
peligroso y silencioso que aquel 
imaginado por George Orwell. En 
aquella novela era el Estado el que 
nos vigilaba. Ahora es el capital que 
ya no tiene que estar pendiente de 
si trabajamos o no, ahora son los 
«colaboradores» que están siempre 
disponibles para que les caiga un 
pedido. Porque después de tantos 
años de lucha obrera hemos vuelto 
al trabajo a destajo y sin derechos. 
Donde el trabajo no siempre está 
garantizado. Puedes estar en la 
hora asignada por la plataforma y 
no te cae ningún pedido. Y ese tiem-
po no está remunerado.
 Y ese retroceso no lo podemos 
permitir. Ni asumir que el futuro 
pasa por reconocer que el trabajo 
será esporádico. No, por ahí no. Ni 
tampoco vamos a aceptar que el fu-
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turo está escrito y que las generaci-
ones que vienen, los milenials, van 
a ser tan dóciles que no van a pre-
sentar batalla ante el fin del derecho 
laboral. No nos tragamos ese cuento 
repetido en los medios de comunica-
ción.
 Mientras, aumenta la diferencia 
entre las rentas más altas y la cla-
se trabajadora, y esa diferencia se 
basa en una distribución injusta de 
la riqueza y, por extensión, del tra-
bajo.
http://ves.cat/eorB
http://scur.cat/ZH6HMJ
 El futuro del trabajo será lo que 
la clase trabajadora quiera que sea 

y vendrá acompañado de la distri-
bución equitativa de los recursos 
económicos, sociales, medioambi-
entales y energéticos. Nuestra fuer-
za está vigente y tenemos la sufici-
ente capacidad para revertir esta 
situación. Nosotros ya estamos luc-
hando, desde UGT, tenemos claro 
que vamos a construir un futuro 
que rompa con el discurso y con las 
acciones de esta nueva economía 
«hiperliberal». sindical.es de UGT 
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Digitalització

S
’ha fet molta publicitat so-
bre la digitalització, tant 
en alguns Estats membres 
com a Brussel·les. D’una 

banda, tenim el col·lectiu massa en-
tusiasta que basa les seves teories en 
il·lusions: la digitalització portarà a 
una economia circular amb menys 
deixalles, millor ús dels recursos, 
oportunitats fantàstiques d’infor-
mació, comunicació, connexió i 
transparència, més fàcil conciliació 
de la vida personal i laboral i un 
món nou d’intercanvi i col·labora-
ció. El camp més escèptic o fins i tot 
apocalíptic prediu un futur ombrí-
vol amb pèrdues de llocs de treball 
dramàticament altes, disponibilitat 
24/7, deterioració de les condicions 
de treball, que desdibuixa les bar-
reres entre la vida privada i laboral, 
augmenta la supervisió i el control, 

polaritza les ocupacions, incremen-
ta les desigualtats i en aquesta nova 
era de les màquines ens trobem amb 
el col·lectiu dels treballadors a esca-
la global competint entre si, amb la 
consegüent caiguda en picat dels 
salaris, les condicions de treball, la 
cobertura de la seguretat social, etc. 
Ambdues parts tenen raó: amb la 
digitalització hi ha oportunitats i 
riscos, i la Confederació Europea de 
Sindicats està a favor d’aprofitar-ne 
les oportunitats, donar forma al tre-
ball digital just i mitigar els riscos 
que aquest impliqui.
 Davant la demanda que se li fa a 
la Comissió Europea perquè reguli 
l’economia de plataforma, aquesta 
sovint contesta que el que es neces-
sita és més recerca, ja que la majo-
ria de persones només ofereixen els 
seus serveis ocasionalment i, a més, 
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la Comissió té una competència li-
mitada en la matèria. Mentrestant, 
s’han fet una gran quantitat d’es-
tudis de casos que il·lustren que la 
plataforma d’economia és, de fet, 
molt diversa. El centre de recerca 
conjunt de la Comissió Europea i el 
Parlament Europeu acaba de pu-
blicar els resultats d’un estudi so-
bre la base d’una enquesta feta en 
14 Estats membres de la UE. L’in-
forme mesura el compromís dels 
treballadors amb les plataformes de 

servei de mà d’obra –una definició 
que inclou tant els serveis d’aplica-
ció basats a la web «independents 
de la ubicació» com les plataformes 
en què «el treball es realitza en el 
lloc»–, i afirma que, de mitjana, el 
10% de la població adulta alguna 
vegada ha utilitzat plataformes en 
línia per a la prestació d’algun tipus 
de servei de mà d’obra. El nombre 
de treballadors que participen en el 
treball de plataforma és més baix: 
menys del 8% fa aquest tipus de 
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feina amb una certa freqüència, i 
menys del 6% hi dedica una quanti-
tat significativa de temps (almenys 
10 hores per setmana) o guanya una 
quantitat significativa d’ingressos 
(almenys el 25% del total). A més, 
hi ha una variació significativa en-
tre els Estats membres enquestats. 
En considerar el treball de la plata-
forma com un treball principal, per 
exemple, les estimacions varien des 
de més del 4% en el Regne Unit a 
menys de l’1% a Finlàndia.
 Si bé la recerca està en curs, les 
condicions estructurals de l’eco-
nomia de la plataforma, la compe-
tència transnacional i les llacunes 
normatives faciliten caiguda dels 
estàndards socials i laborals. Això 
succeeix perquè l’estatut legal dels 
qui treballen en plataformes en lí-
nia no és clar, la qual cosa obre la 
porta a una falsa autoocupació. La 
Comissió Europea ha emès una co-
municació sobre una «agenda euro-
pea per a l’economia col·laborativa» 
(2.6.2016) on s’estableix que l’eco-
nomia col·laborativa és intercanvia-
ble amb l’economia compartida. En 
aquest text valoren que es crearan 
noves oportunitats, i en particular, 
noves oportunitats d’ocupació. La 
Comissió així es posiciona així a fa-
vor dels optimistes.

En la situació actual, una dècada 
després de la crisi financera, l’eco-
nomia de plataforma promet in-
novació, progrés i benestar, però, 
compleix? El que veiem és una gran 
quantitat de disrupcions i un gran 
augment de les desigualtats. ¿Pot-
ser l’auge de les plataformes digi-
tals, que coincideix amb la dismi-
nució de les companyies de mitjans 
i entreteniment (música, cinema, 
televisió, periòdics, editors de lli-
bres i altres branques creatives) és 
un joc de suma zero? L’economia 
digital pot fer que algunes empre-
ses digitals prosperin, però no tota 
l’economia i la societat. La majoria 
de les plataformes constitueixen un 
monopoli.
 La pregunta clau seria com ga-
rantir un joc net entre les empreses 
disruptores i les empreses ja esta-
blertes amb anterioritat, abans que 
aquestes vagin de cap a caiguda i ja 
ningú presti un servei de qualitat. 
I una segona pregunta clau seria la 
part relativa a la justícia: són única-
ment aquestes plataformes les que 
recullen els beneficis o aquests be-
neficis després es redistribueixen a 
tota la societat?
 Una tercera pregunta clau és so-
bre l’externalització dels efectes de 
les plataformes, com la contamina-
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ció, el consum excessiu d’energia o 
la precarietat. Totes aquestes pre-
guntes relatives al futur de la socie-
tat, són d’un abast molt més ampli 
que els elements relatius al mercat 
intern de la UE, que són l’enfoca-
ment principal de la Comissió.
 En l’última comunicació de la 
Comissió Europea sobre digitalit-
zació de les indústries europees, 
fa l’efecte que la Comissió ha can-
viat una mica d’estratègia, ja que 
se centra únicament a eliminar les 
barreres del mercat intern cap a 
una obertura cautelosa al món real 
amb tots els seus riscos i desigual-
tats. L’objectiu principal segueixen 
sent les qüestions tècniques, però 
la Comissió ja no fa els ulls grossos 
davant els desafiaments del futur 
del treball. Li preocupa que Euro-
pa pugui quedar-se enrere respecte 
dels Estats Units o altres països. Cal 
dir, a més a més, que la pròpia Co-
missió s’està quedant molt per dar-
rere d’alguns Estats membres en el 
desenvolupament d’una estratègia 
de digitalització per al futur. 
 Als gegants de la tecnologia els 
agrada que se’ls consideri com uni-
corns i igualment també els agrada 
que se’ls vegi com invencibles. Però 
altres poden veure acostar-se el co-
mençament de la fi del capitalisme 

de plataforma. Les plataformes van 
sorgir com un nou model de negoci 
a principis de la dècada del 2000, i 
es van convertir ràpidament en una 
història d’èxit després de la crisi 
econòmica i financera de 2007-2008. 
La participació laboral en el PIB ha 
disminuït des de llavors. El fracàs 
del seu model de govern corporatiu 
ha fet caure la confiança dels con-
sumidors, especialment entre els 
joves preocupats per temes ambi-
entals com els actius infrautilitzats 
i reducció de residus, però també 
oberts a noves formes de compor-
tament del consumidor i amb noves 
necessitats en l’àmbit de la mobili-
tat. 
 Malauradament, la Comissió 
Europea no pressiona les platafor-
mes perquè assumeixin la seva res-
ponsabilitat. La seva primera tasca 
hauria de ser establir un camp de 
joc anivellat i garantir una compe-
tència justa. La Comissió tendeix a 
una solució tecnològica basada en la 
idea errònia que els mercats i la tec-
nologia per si sols aporten solucions.
 En lloc de fer promeses falses, els 
gegants tecnològics haurien de fer 
alguns deures per evitar una reacció 
ambiental, social i de gènere. En el 
sector de les TIC hi ha una masculi-
nització diferent de la força laboral, 

Dossier INICIATIVA OIT EN EL SEU CENTENARI: EL FUTUR DEL TREBALL QUE VOLEM



88 89

amb una elit de tecnologies de la in-
formació amb alts ingressos i menys 
diversitat. 
 Les plataformes cooperatives, 
poden tenir futur? Pot el cooperati-
visme de plataforma generar millors 
solucions polítiques? Les cooperati-
ves no han jugat un paper transfor-
mador en les últimes dècades. No 
obstant això, està sorgint una nova 
tendència: sovint iniciatives popu-
lars de joves activistes sense finali-
tats de lucre inventen noves coope-
ratives de plataforma. Els sindicats 
estan començant a recolzar aques-
tes cooperatives. ¿És realista, pre-
veure que aviat una àmplia xarxa 
de cooperatives podria desafiar els 
monopolis de la plataforma i crear 
un futur diferent? Durant una con-
ferència cooperativa a Nova York, 
van sorgir senyals encoratjadors de 
moltes iniciatives que tenen l’avan-
tatge de compartir aspiracions i 
valors comuns com la solidaritat, 
la cooperació i la sostenibilitat. Si 
bé els gegants tecnològics dominats 
per homes tendeixen cap a un dese-
quilibri de gènere, les cooperatives 
bé podrien millorar la igualtat de 
gènere. Mentre els gegants extreuen 
valor de les persones i la naturalesa, 
externalitzen els costos i treuen po-
der al treball, les cooperatives podri-

en invertir en una economia circular 
i en la sostenibilitat. Mentre que els 
gegants tecnològics augmenten la 
desigualtat (i els guanys), les coo-
peratives solen limitar els ingressos 
excessivament alts i constitueixen 
la base per a un renaixement de la 
democràcia i la participació activa.
 Després de dècades de neolibe-
ralisme i globalització sense restric-
cions, el pèndol comença a oscil·lar 
en la direcció oposada. Per què no 
imaginar milers de taxistes o coo-
peratives de lloguer d’apartaments 
amb sentit de responsabilitat social 
i ambiental, que ofereixen salaris 
i condicions de treball dignes? Tal 
xarxa de cooperatives en l’era digi-
tal podria portar a un renaixement 
cooperatiu i crear una nova dinàmi-
ca que podria fer supèrflua l’exis-
tència de plataformes com Uber i 
Airbnb.
 És possible combinar el coope-
rativisme amb les tecnologies del 
segle XXI? El segle XXI significa 
l’accés a una mobilitat millor i més 
sostenible, no una tornada a la se-
gona revolució industrial basada 
en els combustibles fòssils; i tam-
bé, un pas cap a un transport verd 
sostenible basat en energies renova-
bles (solar, eòlica, geotèrmica, bio-
massa, petita hidroelèctrica…). La 
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treballadors atípics i participació 
dels treballadors en les empreses

Comissió Europea podria fer més 
per promoure les cooperatives i la 
Societat Cooperativa Europea com 
a forma jurídica opcional que faci-
lités les activitats transfrontereres i 
transnacionals de les cooperatives.
 A la UE hi ha 250.000 cooperati-
ves propietat de 163 milions de ciu-
tadans (un terç de la població de la 
UE) que donen feina a 5,4 milions 
de persones. Als Estats Units, en 
canvi, hi ha 30.000 cooperatives que 
ocupen 2,1 milions de persones. El 
nou moviment cooperatiu pot crear 

oportunitats per a l’avenç social i la 
democratització, ampliant els drets 
dels ciutadans més que els drets dels 
clients. En tot cas,  encara hi ha un 
llarg camí per recórrer.
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 Malauradament, des de fa ja 
massa anys estem convivint amb 
una crisi humanitària, la mal ano-
menada crisi dels refugiats. Preci-
sament, aquestes persones el que 
busquen és refugi, i en algun país 
d’Europa, i com bé diu la definició 
del terme, són persones obligades 
a fugir del seu país per patir perse-
cució per motius de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, 
pertinença a un determinat grup 
social, de gènere o orientació sexual.
 Les xifres oficials parlen de més 
de 68,5 milions de persones que s’han 
vist obligades a fugir per la guerra, la 
violència i les greus violacions dels 
seus drets fonamentals. Això supera 
amb escreix les xifres registrades des 
de la II Guerra Mundial.

 En el nostre territori ens trobem 
amb la frontera sud espanyola, que 
és la tercera via d’entrada a Europa 
de persones refugiades i migrades 
pel mar Mediterrani. La situació 
allà és insostenible i cal continuar 
parlant-ne i explicant el que passa. 
 L’exposició fotogràfica «A pie de 
valla. Frontera Sur» del fotoperio-
dista ceutí Antonio Sempere, mos-
tra la duresa i la realitat de les per-
sones que arriben als campaments 
del Marroc, intenten el «salt» i, en 
alguns casos, arriben a Ceuta. 
 La mostra consta d’una selecció 
de 50 fotografies de persones que ar-
risquen la seva vida per intentar sal-
tar la tanca ubicada al nostre país. 
Darrera de cada imatge hi ha una 
persona, una història, una família i 

FOTOGRAFIES AMB HISTÒRIES EN PRIMERA PERSONA

«A PIE DE VALLA. 
FRONTERA SUR» 

Dissidències
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una vida humana que només busca 
una oportunitat per a una vida mi-
llor. 
 Des de les institucions locals cal 
seguir fent difusió amb l’objectiu de 
conscienciar i sensibilitzar a la ciu-
tadania.
 Aquesta mostra itinerant rea-
litzada pel seu autor, Sindicalistes 
Solidaris i l’Ajuntament d’Esplu-
gues, permetrà difondre la situació 

i seguir treballant des de la sensibi-
lització per exigir als governs com-
petents el compliment de la llei, del 
dret internacional d’asil i refugi i el 
respecte als drets humans. 

Tere Gómez 
Tècnica de Cooperació al Desenvolupament 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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 Un any després de la signatu-
ra dels Acords de Pau a Colòmbia, 
J. López Alcaraz, va fer un seguit 
d’entrevistes a diferents dones co-
lombianes. Acompanyat de R. Villa-
escusa que va fer el reportatge foto-
gràfic, va recórrer diferents regions 
del país per copsar la seva visió del 
procés. A “Colombia, proceso de paz 
en femenino plural” editat per Sin-
dicalistes Solidaris, podem trobar 
un recull d’aquestes trobades. en 
aquest llibre trobem dones de dife-
rents orígens i professions, advoca-
des, desplaçades, periodistes, cam-

peroles, alcaldesses, sociòlogues, etc 
ens expliquen d’una manera directe 
quines van ser les seves experiències 
durant aquesta guerra que va durar 
més de quatre dècades, com veuen 
els acords signats i les esperances i 
anhels que tenen de futur. 
 Aquest calidoscopi de dones ens 
permet tenir una mirada de la situa-
ció de les dones abans, durant i des-
prés dels Acords. “nosotras somos 
las que parimos a nuestros hijos 
para la guerra” és una escruixidora 
afirmació que fa una de les protago-
nistes en el seu relat. A “Colombia, 

COLOMBIA
PROCESO DE PAZ EN 
FEMENINO PLURAL

Dissidències



#22

93

proceso de paz en femenino plural”, 
trobarem sense filtres les opinions 
de dones desplaçades i mutilades; 
de mares i guerrilleres; de campero-
les i treballadores socials; de dones 
que han participat en el Procés de 
Pau i dones que en són crítiques.
 Aquest llibre s’emmarca en la 
voluntat de Sindicalistes Solidaris, 
de donar a conèixer el paper de les 
dones en els processos de pau i sen-

sibilitzar a la població de casa nos-
tra sobre la necessitat de treballar 
plegats envers la pau com a escenari 
per teixir un món sense violència i 
amb progrés social equitatiu.

Núria Pelay
Tècnica de cooperació 
Sindicalistes Solidaris
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 Maia, una nena de 10 anys, tre-
balla en un hostal a Singati (Nepal) 
lluny de casa seva per poder anar a 
l’escola. El poble va ser devastat du-
rant el terratrèmol de 2015, tal com 
va passar amb incomptables indrets 
més.
 A partir d’aleshores, MAIA Ne-
palí (amor al poble nepalès) ha es-
tat treballant en diferents projectes 
tals com la formació d’un col·lectiu 
d’agricultors, la construcció d’una 
nova escola, la creació d’un espai de 
lleure per als joves i infants, la repa-
ració dels sostres de l’antiga escola, 
entre d’altres.
 A més a més va proporcionar 
xandalls a tots els nens i nenes del 
poble, i compra els aliments bàsics 
per a les famílies més necessitades 

MAIA
un cop a l’any. Tot això se’ns mostra 
a través dels ulls de la petita Maia 
en un documental fet amb delica-
desa i un estil gairebé poètic, on 
el temps se suspèn i les imatges de 
quotidianitat es transformen en ex-
traordinàries a la pantalla. 
 El documental ha estat dirigit i 
realitzat per Nikté Teleguario Ma-
rín, amb la producció de Cristina 
Belda Reig i una preciosa música 
original creada per Kevin Martínez 
Rodrigo per a l’associació sense 
ànim de lucre MAIA Nepalí.

Consol Molinos Montfort
Presidenta de MAIA Nepalí
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 Cinema a la fresca amb projecci-
ons de caràcter social. Aquesta és la 
proposta del Cinemón de Lleida que 
enguany hem gestionat des de Sin-
dicalistes Solidaris. Durant el cap 
de setmana del 13 i 14 de juliol, a la 
plaça de les Magnòlies, al barri de 
Balàfia, i sota el títol «Gènere i drets 
laborals», la ciutadania de Lleida 
van poder gaudir i reflexionar amb 
la projecció de curtmetratges i pel-
lícules que tractaven sobre el tema, 
degustant productes marroquins 
oferts per l’Associació Sociocultural 
Nostalgia. 
 El divendres vam poder veu-
re Caramel, de la libanesa Nadine 
Labaki, que explica les vivències, 
problemes i il·lusions de cinc dones 
que coincideixen en un saló de be-

Cinemón Lleida 2018
llesa. Aquest film va anar acompa-
nyat dels curts ¿Qué significa hacer 
algo #ComoNiña?, d’Always; Ins-
pirando un futuro sin estereotipos, 
de RealKiddys, i Cambia el cuento, 
de Little Revolutions. El segon dia 
la pel·lícula que es va projectar va 
ser Figuras ocultas, basada en la 
història real de tres dones que van 
saltar totes les barreres de gènere i 
raça per ser peces clau de la NASA 
en l’arribada dels nord-americans a 
la lluna, i els curtmetratges Experi-
mento con niñas y niños sobre la de-
sigualdad en el trabajo i Un futuro 
sin brecha salarial, de la UGT. 

Núria Pelay
Tècnica de cooperació 
Sindicalistes Solidaris
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 Per poder incorporar l’Enfoca-
ment de Gènere i Basat en Drets 
Humans, són diverses les dificultats 
que troben les entitats i les admi-
nistracions dels diversos àmbits. 
Una d’elles, fonamental, és que, si 
bé trobem cada vegada més docu-
ments que el teoritzen, existeixen 
dificultats per concretar una meto-
dologia d’aplicació pràctica de l’En-
focament perquè està en procés de 
construcció.

 Per això, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, a l’IDHC 
hem realitzat un procés de recerca 
i formació amb l’objectiu de gene-
rar una eina elaborada sobre la base 
de les experiències i metodologies 
desenvolupades a escala internaci-
onal, complementada amb el conei-
xement de les entitats i municipis 
de Barcelona que han participat en 
el cicle de tallers formatius organit-
zats els darrers mesos de 2017.

L’aplicació de l’Enfocament
de Gènere i Basat en els 
Drets Humans (EGiBDH)
en la cooperació per al 
Desenvolupament

Dissidències

Guia pràctica

Autors: Marcel Masferrer, June Orenga i Anna Palacios
Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya
Any: 2018



#22

97

L’aplicació de l’Enfocament
de Gènere i Basat en els 
Drets Humans (EGiBDH)
en la cooperació per al 
Desenvolupament

 La guia pràctica que ha resultat 
d’aquest procés s’estructura de la 
manera següent.
 El primer capítol fa una breu 
definició de l’EGiBDH, identifi-
cant-ne els principals elements que 
el caracteritzen, assenyalant el va-

lor afegit que té i diverses implicaci-
ons i conseqüències derivades de la 
seva correcta aplicació.
 El segon capítol porta aquesta 
teoria a la pràctica, i se centra en 
l’aplicació d’aquest enfocament en 
les diverses fases del cicle del pro-
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La guia està disponible en línia en català i castellà. 
Descarregar en PDF: https://csur.cat/AFJHFY
Vídeo resum de la guia: 
https://www.youtube.com/watch?v=TX6AGNWeUGw&feature=youtu.be 

jecte (identificació, formulació, exe-
cució, seguiment i avaluació) i pro-
posant algunes eines concretes per 
a la incorporació de l’Enfocament. 
Aquesta guia se centra de manera 
particular en l’aplicació pràctica 
de l’EGiBDH en l’àmbit de l’ava-
luació de projectes de desenvolu-
pament. Per a això és indispensable 
dur a terme una completa i correcta 
identificació, disseny i formulació 
de la intervenció i, per tant, ens de-
tindrem també detalladament en 
aquestes fases.
 El tercer capítol proposa un cas 
pràctic d’un projecte treballat amb 
EGiBDH a través del qual volem 
exemplificar algunes de les eines 
i consideracions fetes en el segon 
capítol. 
 El quart capítol aborda les impli-
cacions d’adoptar aquest EGiBDH 

Águeda Mera Miyares
Institut de Drets Humans de Catalunya

des del punt de vista organitzatiu, 
centrant-nos en els dos tipus d’or-
ganitzacions amb les quals s’ha tre-
ballat durant el projecte: ONGD i 
municipis que disposen de progra-
mes, convocatòries o projectes de 
cooperació per al desenvolupament.
 En el cinquè i últim capítol pre-
sentem, a tall de conclusions, un 
conjunt de reptes, dificultats i reco-
manacions per a la incorporació de 
l’EGiBDH per part de les entitats i 
municipis, basant-nos en les qüesti-
ons sorgides i aportades en el marc 
del cicle de tallers formatius.
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