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1. ANÀLISI GLOBAL

Afrontar les dinàmiques i les perspectives de les lluites populars, un cop superats els
anys més durs de la pandèmia de la Covid, requereix un exercici de complexa anàlisi per
part d'aquells moviments i organitzacions que tenim com a principals eixos d’actuació la
conquesta de drets laborals, socials, nacionals i de gènere. I és que la pandèmia del coro-
navirus no només ha comportat patiment per a milions de persones, sinó també un punt
i a part en bona part de les inèrcies mobilitzadores que tenien lloc anteriorment.

L’exercici de la lluita és un element imprescindible per guanyar progressivament múscul
organitzatiu, militant i reivindicatiu que, si no es manté i consolida, acaba atrofiant-se. I, pre-
cisament, aquests dos anys d'actuació dòcil i d'acatament davant les mesures per conte-
nir la pandèmia, que han comportat limitacions profundes de drets i llibertats, han tingut con-
seqüències clares en la situació actual dels moviments de contrapoder. Aquesta afirmació
no implica que es qüestionin la totalitat d'actuacions dictades, moltes d'elles necessàries
per limitar l'impacte de la Covid, però és ben sabut que en episodis en què una força aparent-
ment externa (ja sigui una epidèmia o una guerra) amenaça la seguretat de la població es re-
forcen les jerarquies governamentals centralitzades i amb tics autoritaris, en detriment
de les fórmules de participació i de reivindicació de base. Així mateix, també guanyen força
les propostes conservadores per assegurar la pròpia existència, en contraposició a les
més progressistes que pretenen seguir transformant la societat.

En aquest context, s'està constatant com els moviments i les organitzacions socials estem
tenint dificultats per reprendre unes lluites que, en alguns àmbits, avançaven amb força
abans de l'arribada de la Covid. Això no impedeix que algunes reivindicacions concretes –així
com en determinats centres de treball- hagin ja ressorgit amb èxit. Tanmateix, no ens po-
dem deixar encegar per espurnes que marquen el camí, però que estan lluny d'il·luminar-lo
amb expectatives de transformació coordinada global, posant veritablement en qüestió
l'statu quo o, simplement, possibilitant avenços significatius en el benestar de la ciutada-
nia.

Aquestes dificultats estan vinculades, per una banda, amb la desorientació conjuntural dels
moviments i les organitzacions socials, sense expectatives i estratègies clares encara per
al moment actual, i per la lentitud en reactivar la pròpia militància -conformada, al cap i a
la fi, per persones a qui les vicissituds dels darrers anys han remodulat perspectives i prio-
ritats-. Per l'altra banda, el subjecte a qui aquests moviments i organitzacions socials pre-
tenem interpel·lar, conscienciar, empoderar i mobilitzar, les classes populars, també és di-
ferent al d'abans de la pandèmia, ha evolucionat durant una temporada en què les dinà-
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miques d'aïllament han enfortit l'individualisme en detriment de la col·lectivitat, la reclu-
sió a la llar i davant de pantalles en detriment del carrer, i la pròpia supervivència en de-
triment de la solidaritat. Malauradament, per exemple, els nombrosos aplaudiments als i
les professionals sanitaris del primer confinament no han derivat en grans mobilitzacions
posteriors -quan la situació ho permetia- en favor d'un reforç de la sanitat pública i de les
seves treballadores i treballadors. I tot això en un context en què l'extrema dreta sí que ha
sabut aprofitar la seva escletxa d'oportunitat -amb arrencada prèvia, com denota el seu
ascens institucional- per guanyar espais de difusió i audiència de les seves idees.

És rellevant assumir aquesta situació de flaquesa momentània per així poder revertir-la
en la nova etapa que s'obre, fins i tot en el si d'un espai sovint marcat per un excés de
valoració de les pròpies forces i amb un horitzó de victòria que s'acostuma a prometre
més immediat del que acaba sent. Un exercici de realisme que no s'ha de confondre amb
pessimisme, ni molt menys amb derrotisme. Ningú no abaixa els braços i les bases d'un
ressorgiment de les lluites populars que s'estan assentant progressivament. Per posar-hi
algunes dades, per exemple, cal assenyalar que el 2021 ja es van comunicar 7.701 mani-
festacions a Catalunya, per damunt de les 7.467 del 2019, últim any previ a la Covid1.
Igualment, en l'àmbit laboral, l'any passat va ser aquell amb més treballadors i tre-
balladores participants en una vaga des del 2013 -excloent-hi les vagues generals- i el
2022 avança encara amb millor ritme de protestes als centres de treball2. Pel que fa a La
Intersindical, vam seguir guanyant pes i vam créixer un 20,1% en nombre de delegats i
delegades el 2021, més que cap altre sindicat, situant-nos clarament per damunt del
miler (1.073, a finals d'any) i mantenint l'expansió accentuada prèvia al coronavirus3.

Per tant, abans d'entrar a abordar aspectes més concrets de la realitat laboral, social i polí-
tica actual i concretar les propostes i model sindical necessàries per afrontar-la, cal assu-
mir les dificultats conjunturals com a paraigües global del context. No com a element per
a lamentar-se i que condueixi a l'immobilisme, sinó com aprenentatge per bastir un pro-
jecte guanyador per a La Intersindical en tant que organització i peça integrant del com-
plex moviment d'alliberament i transformació dels Països Catalans.

1.1 La precarització i la desigualtat segueixen a l'alça
Precisament, la situació extraordinària provocada per la pandèmia i el parèntesi que va
suposar en molts àmbits, dificulta també l'anàlisi de l'evolució recent de diversos
indicadors i de fins a quin punt han seguit empitjorant les condicions de vida de les clas-
ses populars. A nivell de salaris, per exemple, la Covid va provocar la fi de treballs sobre-
tot temporals -aquells que no es podien acollir als ERTO-, els quals també eren els més
precaris i els pitjor remunerats, un fet que estadísticament va oferir la falsa sensació d’in-
crement de sous. I el fet que la publicació d'aquestes dades difereixi força en el temps (tot

1.- Dades obertes de la Direcció General d'Administració de Seguretat de la Generalitat:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Concentracions-i-manifestacions-comunicades-a-la-D/i5cf-h7gd

2.- Observatori del Treball i Model Productiu:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals

3.- Observatori del Treball i Model Productiu:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/eleccions_sindicals
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just disposem de les del 2020) provoca que encara es desconegui si aquest miratge ja s'ha
normalitzat amb la represa de la contractació.

Malgrat tot, la dinàmica precedent no permetia massa optimisme, atès que, seguint la di-
nàmica de les dècades prèvies, la desigualtat seguia accentuant-se fins a l'arribada de la
Covid. El salari brut anual català del 2019 era, de mediana, de 22.319 euros, 4.000 euros su-
perior al del 2007 (18.353 euros), però l'evolució no era gens uniforme en totes les capes
de rendes. Així, el decil amb retribucions més baixes tan sols ingressava un sostre de
9.541 euros, fins i tot per sota que el d’abans de l'última crisi financera (9.562 euros, el
2007), mentre que per al 10% més ric, el terra salarial havia crescut en quasi 8.000 euros
en el mateix període: dels 38.593 fins als 46.227 euros4.

En el cas de les dones, a més, la bretxa salarial de gènere segueix pesant com una llosa,
i és que, mentre la mediana salarial dels homes ascendia el 2019 fins als 24.776 euros,
en les dones no arribava ni als 20.000, quedant-se en 19.750. Una situació que encara és
més dramàtica entre les capes més pobres del país, on els sous són poc més que ingres-
sos pràcticament de supervivència i de certa autonomia personal, les quals encara estan
més limitades per a les dones: mentre el 10% d'homes amb menys ingressos tenia un sos-
tre salarial de 12.167 euros, en el cas del 10% de dones amb menys retribució, aquest queda-
va tan sols en 8.147, pràcticament un terç per sota5. I mentre sorprenen les dades sobre
el retard en l'emancipació juvenil i en l'edat de la natalitat, com si la possibilitat d'aconse-
guir un habitatge i tenir descendència fos una mera qüestió de voluntat i iniciativa del jo-
vent, la seva precarietat segueix sent la resposta sovint incòmode a aquests enigmes: men-
tre el salari mitjà ha crescut en 4.000 euros anuals des del 2007, per als i les menors de
25 anys escassament ho ha fet en 400 euros, fins als 13.071 anuals, mentre que, per als tre-
balladors i les treballadores d'entre 25 i 34 anys ho ha fet en poc més de 2.000 -la meitat que
la mitjana catalana-, fins als 21.6576.

Per a qui la pandèmia no ha fet variar les tendències precedents és per a les persones més
opulentes, que han seguit acumulant riquesa, alienes al patiment i a les dificultats de grans
capes de població. Així, els 200 espanyols més rics van augmentar el seu patrimoni un 11%
l'any passat, sumant-hi 26.470 milions7. O el que és el mateix, escassament 200 persones van
incrementar la seva riquesa l’equivalent al salari medià de més d'un milió de catalans i cata-
lanes. Si s'allunya el focus i es trasllada al conjunt del món, el procés d'acumulació per des-
possessió ha estat encara més flagrant, ja que, en els primers dos anys de pandèmia, els
deu homes més rics han duplicat la seva fortuna, passant dels 700.000 milions de dòlars
fins a 1,5 bilions, mentre uns 160 milions de persones queien al pou de la pobresa8.

De fet, aquesta desena de milionaris disposa de tants recursos com els 3.100 milions més
pobres del planeta. Com és evident, hi ha qui sap treure rèdit fins i tot dels episodis més

4.- Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10401&t=202000&col=3

5.- Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10401&t=201900

6.- Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10400&t=201900

7.- 'El patrimonio de los más ricos de España aumenta el doble que la economía española en 2022' (El Mundo):

https://www.elmundo.es/economia/los-mas-ricos/2022/02/08/6201fea2fdddfffc2c8b457c.html

8.- Oxfam Intermon:

https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/riqueza-diez-hombres-ricos-planeta-mientras-ingresos-humanidad-deteriorado-causa-covid
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dramàtics de la humanitat, i tot i sabent que només cedint una part ínfima de la seva rique-
sa podria resoldre bona part dels reptes estructurals del món, no ho fa. I en comptes d'això,
segueix pressionant des de tots els fronts per aprofundir en les polítiques que permeten
aquests nivells vomitius d’acumulació, de submissió i de desigualtat.

Aquesta creixent precarització s'explica per la contínua i creixent dependència de l'econo-
mia catalana del sector terciari arran d'un constant procés de desindustrialització causat
per les inèrcies pròpies de la globalització neoliberal i per una incapacitat -i manca de vo-
luntat, recursos i competències- dels propis governs d'incentivar un teixit productiu propi i
arrelat al país. Així, mentre el 2001 hi havia 812.600 catalans i catalanes treballant en la in-
dústria, l'any passat només n’hi havia 578.500, en un període en què el nombre d'ocupats
i ocupades al sector serveis creixia enormement, passant dels 1,6 milions fins als 2,6 9. Una
terciarització que té efectes clars en els ingressos de les classes populars, atès que, mentre el
salari mitjà a la indústria catalana és de 29.700 euros, als serveis aquest cau fins als 25.20010.

Una situació encara més dramàtica si es té en compte que, dins del gran camp d'activitats
i condicions que abraça el sector terciari, aquell que està guanyant més pes és el vinculat al
turisme, el qual ha passat d'ocupar un 10,2% dels treballadors i de les treballadores cata-
lanes el 2008 a un 13,6% el 201911. I aquests/es cobren, de mitjana, escassament 20.200
euros anuals12, més de 5.000 per sota del salari mitjà català. Per no parlar dels nivells d'es-
tacionalitat i altres condicionants que aboquen a la precarietat cada cop més capes de la po-
blació si se segueix empenyent el món laboral cap a aquest esvoranc.

L'escassetat de recursos té unes conseqüències concretes que es poden resumir en una
xifra esfereïdora: gairebé dos milions de catalans i catalanes -o el que és el mateix, un/a
de cada quatre- es troben en situació de risc de pobresa o d’exclusió social13. Una realitat
que hauria d'obligar a una profunda reflexió com a societat i a una acció decidida per prio-
ritzar tots els recursos cap a l'erradicació d'aquesta xacra. Estem parlant que a Catalunya
un terç de les persones és incapaç de fer-se càrrec de despeses imprevistes, un 28% no
pot permetre's ni una sola setmana de vacances a l'any, un 16% no pot mantenir l'habitat-
ge a una temperatura adequada (i això el 2021, quan els preus dels carburants encara no
s'havien disparat) i un 13% pateix retards en els pagaments de les despeses relacionades
amb l'habitatge principal. Privacions que afecten a centenars de milers de persones en un
país on hi ha riquesa suficient per garantir un mínim de benestar i estabilitat per a tothom
si s'efectués una limitada redistribució de la riquesa. La taxa de risc de pobresa i exclusió,
a més, augmenta en el cas d'infants i joves, ja que afecta a un 31% de les persones me-
nors d'edat, i encara s'incrementa més entre la tan maltractada població migrada, ja que
més de la meitat de la que viu al nostre país es troba en aquesta situació. Unes dificultats

9.- Idescat, a partir de l'enquesta de població activa de l'INE:

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10387&t=202100

10.- Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE:

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10402&t=201900

11.- Idescat, a partir de l'Enquesta de Població activa de l'INE:

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10215&t

12.- Observatori del Treball i el Model Productiu:

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/05_-_mercat_de_treball_al_sector_turisme/Mercat_treball_sector_turistic/2021/

arxius/Mercat-treball-turisme_des-2021.pdf

13.- Enquesta de condicions de vida, de l'Idescat:

https://www.idescat.cat/novetats/?id=4280
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a causa de les quals –així com d'una concepció mercantilista del dret a l'habitatge- van
tenir lloc gairebé 10.000 desnonaments a Catalunya l'any passat14, fins i tot mentre eren
vigents mesures extraordinàries de les administracions per limitar els llançaments men-
tre durés la pandèmia.

Un altre rostre de la precarietat és la sinistralitat laboral, massa sovint a causa de l'escas-
sa preocupació de l’empresariat per la seguretat dels seus treballadors i les seves tre-
balladores. Només durant la primera meitat del 2022, s'han produït més de 100.000 acci-
dents laborals15, més de la meitat dels quals durant la jornada laboral i que van comportar
baixa. I entre aquests, massa sovint cal lamentar pèrdua de vides humanes. En concret,
52 persones han mort per accident laboral entre gener i juny, és a dir, dos a la setmana.
Una activitat que ha d'estar concebuda per garantir el sustent material necessari per a la
vida mai no hauria de poder arrabassar-la.

Lluny d'aquesta realitat estructural que s'aguditza progressivament, certs discursos inte-
ressats alimentats des d'entorns governamentals posen el focus i celebren les xifres rè-
cord de contractació i la progressiva reducció de la taxa d'atur. I sens dubte, aquesta és una
bona notícia: és positiva la creació de llocs de treball i que cada cop més gent trobi feina
després de dos anys en què especialment els més precaris havien patit per atènyer vies
d'ingressos recurrents. Ara bé, a costa de què? De consolidar i aprofundir en cotes de desi-
gualtat i de pèrdua de poder adquisitiu com mai no s'havien vist? D'estendre la figura del
treballador pobre que no en té prou amb el salari per sortir de la pobresa? Quan el treball
és incapaç de complir la seva funció de garantir benestar deixa de ser treball tal com l'ha-
víem entès i reivindicat. L'acceleració de la contractació i la reducció de l'atur, per tant, són
només una part de la demanda i cal combatre els discursos que els situen pràcticament
com l'únic objectiu en l'àmbit laboral. I és que no, la plena ocupació no és la millor política
social -com assegura la dreta- si aquesta ocupació és precària. De fet, la plena ocupació inte-
ressa bàsicament i fonamentalment a la patronal quan aquesta es fonamenta en incre-
mentar el parasitisme de l'empresari vers els seus empleats i en maximitzar la plusvàlua
que n'extreu. Més enllà de reivindicar el treball en eteri, cal posar el focus en el tipus de tre-
ball, en el treball de qualitat i en el repartiment de la riquesa que genera.

1.2. Espanya: avenços molt limitats i oblits descarats
Precisament, una altra ensenyança que ha deixat els darrers anys és la constatació de les
limitades expectatives de canvi profund que pot oferir l'estat espanyol, fins i tot estant
governat pel que s'ha definit com el govern més progressista de la història -i és l'executiu
central qui monopolitza pràcticament totes les competències en matèria laboral-. És cert
que la gestió dels àmbits laboral i social ha estat diferent del PP -i fins i tot de Zapatero-
durant la crisi financera del 2008, en bona mesura perquè els vents europeus empenyien
cap a fórmules més expansives d'afrontar les conseqüències de la pandèmia i certa sen-
sibilitat. Aquesta sensibilitat ha permès articular una sèrie de mesures amb més enunciat
que contingut. En són un bon exemple l'articulació de mesures com els ERTO, la prohibició

14.- Consell General del Poder Judicial:

https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/Crisis/Datos%20sobre%20el%20efecto%20de%20la%20crisis%20en%20los%20organos%20judiciales%202021.xlsx

15.- Observatori del Treball i el Model Productiu:

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/sinistralitat/2022/arxius/accidents_de_treball_202206.pdf
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d'acomiadaments i de desnonaments a les famílies vulnerables, la creació de l'Ingrés Mí-
nim Vital o, de forma menys conjuntural, una reforma laboral que recupera alguns drets
mentre manté aspectes força lesius, l'increment del salari mínim o, en clau feminista, la
llei del només sí és sí.

Ara bé, un cop s'ha explorat l'amplitud del ventall dels possibles projectes que pot oferir
l'estat espanyol a la gent treballadora, des de la dreta neoliberal fins a l'esquerra so-
cialdemòcrata, s'evidencia que en aquest aparador no s'identifica cap fissura de veritable vi-
ratge en les polítiques per oferir un horitzó de justícia social mínimament acceptable i en-
grescador a les classe populars. En el fons, en el millor dels casos, les actuacions del go-
vern de PSOE i Podem s'han limitat a acostar la resposta espanyola a la d'altres estats euro-
peus -fins i tot de dretes-, però de forma limitada i parcial. Que la praxis dels executius del PP
fos de dreta extrema, per tant, no converteix per contrast el programa de l'actual coalició
en un de veritablement d'esquerres i social, tal com permet constatar una anàlisi més con-
creta de cadascuna de les mesures.

Els ERTO espanyols, que van ser un dels estendards del govern central en la resposta
inicial a la crisi de la Covid per evitar acomiadaments i al qual s'hi van acollir centenars
de milers de treballadores i treballadors catalans, van ser en realitat molt limitats en
comparació amb fórmules similars dels estats de l'entorn. En fixar la quantia de la per-
cepció en els mateixos paràmetres que l'atur, el seu ingrés base equivalia a 991 euros,
l'equivalent al 43,8% del sou mitjà a Catalunya -situant en alguns casos l'afectat en risc de
pobresa-, mentre que, en la mateixa situació, el Regne Unit i Alemanya -tots dos amb go-
verns conservadors- garantien el 80% del sou de les treballadores i els treballadors en
els respectius equivalents als ERTO.

Pel que fa a la recent reforma laboral, només recupera la ultraactivitat dels convenis i la
limitació de la contractació temporal -acotant-la més i suprimint l'obra o servei-. A la ve-
gada, però, queda molt lluny de la promesa de la derogació de la reforma laboral del PP
en aspectes molt rellevants com la possibilitat d'aprovar expedients de regulació d'ocu-
pació sense aval de l'administració -en el cas català, de la Generalitat-; la indemnització
de 33 dies per any treballat amb un límit de dues anualitats o, en cas d'acomiadament ob-
jectiu, de 20 dies amb un màxim de 12 anualitats -en lloc de la regulació prèvia que la fixa-
va en 45 dies amb un màxim de 42 anualitats-; o la prioritat dels convenis estatals per
damunt dels autonòmics, torpedinant la implantació d'un marc català de relacions
laborals per la via de la negociació col·lectiva. El gruix de les lesives reformes laborals del
PP i de Zapatero es manté inalterat i la recuperació de drets és molt limitada. I de fet, la
reforma de la contractació temporal té una contrapartida negativa com ho és el pes
creixent dels contractes fixos discontinus com a alternativa igualment precària. Escas-
sament tres mesos després de l'aprovació de la reforma laboral, un terç dels contractes
indefinits firmats ja eren d'aquest tipus16 -un any abans, no arribaven ni al 10%-, igual-
ment amb pitjors condicions i salaris que els ordinaris. La diferència, en aquest cas, és
que aquelles treballadores i treballadors empleats per aquesta via no computaran en el

16.- Observatori del Treball i el Model Productiu:

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Fragment-Evolucio-temporalitat.pdf
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registre de desocupats/des els mesos en què no tinguin feina, un fet molt útil a l'hora de
maquillar les xifres d'atur.

L'augment del salari mínim compleix progressivament amb les recomanacions europees
d'equiparar-lo al 60% del sou medià. En aquest cas, però, ignora de nou la pluralitat inter-
na de l'Estat, també en el camp del cost de la vida, i a diferència del que ocorre als EUA,
Rússia o Brasil, impedeix que territoris amb salaris i preus més elevats com Catalunya -o
ciutats com Barcelona- estableixin salaris mínims propis per complir en el seu àmbit amb
els estàndards internacionals, com tampoc fixa aquests llindars de forma centralitzada com
ocorre al Canadà, la Xina, Indonèsia o el Japó. Segons els nostres càlculs, la quantitat esta-
blerta a Catalunya hauria de ser superior als 1.300 euros, mentre que l'Àrea Metropolitana
de Barcelona ha calculat que, a la capital , s'hauria de fixar en 1.420 euros17. El govern es-
panyol, però, s'ha negat a permetre cap tipus d'adaptació territorial.

Pel que fa a altres mesures com l'Ingrés Mínim Vital (IMV), aparentment positiva perquè
mira de garantir uns recursos bàsics per a les persones en risc de pobresa, peca igual-
ment d'una concepció excessivament centralista, fins i tot quan la competència de rendes
mínimes és autonòmica. L'establiment de llindars compartits per accedir-hi perjudica
aquells territoris amb el cost de la vida més elevat -ja que exclou aquelles llars que, malgrat
tenir-hi ingressos superiors, tampoc no cobreix les necessitats vitals pel seu preu més
elevat-, així com la gestió centralitzada també en dificulta una coordinació adequada amb
mesures ja existents com la renda garantida de ciutadania, en el cas català. Això provoca
que els catalans i les catalanes només rebin un 6% dels recursos que destina l'Estat a
l'IMV per sota de qualsevol altre territori, ja que només se n'aproven el 12% de sol·licituds.
I malgrat haver-ne cedit la gestió al País Basc -on se n'ha tret molt més profit-, el govern es-
panyol rebutja per ara fer el mateix amb la Generalitat.

Igualment limitades són les esperades lleis estatals d'habitatge i de memòria històrica. La
primera és molt més moderada que la norma catalana del lloguer, ja que dificulta més les
possibilitats de rebaixar el preu dels arrendaments (afectant només a empreses propie-
tàries de deu o més pisos), preveu condicions més estrictes per declarar una zona com a
tensionada (per poder impedir l'increment de preus) i no incorpora un règim sancionador,
entre altres flaqueses. Quant a la Llei de Memòria Històrica, manté la impunitat del fran-
quisme en no reformar la Llei d'Amnistia del 1977 que impossibilita que es puguin jutjar
els dirigents de la dictadura, fins i tot aquells que van ordenar execucions o tortures. Per al-
tra banda, l'actual govern espanyol tampoc no ha tocat ni una coma de lleis precedents i cla-
rament retrògrades, com és el cas de la Llei d'Estrangeria, que manté centenars de milers
de ciutadans/es de segona entre nosaltres a causa del seu lloc de naixement i els/les aboca
a situacions de precarietat extrema. Tampoc s'ha tocat per ara la “Llei Mordassa”, una de
les normatives més unànimement criticades per l'oposició a Mariano Rajoy, amb promeses
de derogació quasi automàtiques que, per ara, es mantenen en l'oblit mentre els seus
preceptes segueixen usant-se per reprimir la dissidència, com denuncien nombroses enti-
tats com Amnistia Internacional.

17.- Àrea Metropolitana de Barcelona:

https://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/salari-de-referencia-metropolita/6885912/11708
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Un dels fronts més polèmics actualment oberts passa per la reforma del sistema de pen-
sions. La carpeta que més confrontació pot (i hauria de) portar és l'increment del període
de cotització a l'hora de computar la quantia de la prestació de jubilació, especialment si
aquesta no va acompanyada de la possibilitat d'escollir aquells anys amb ingressos més ele-
vats. Això darrer podria servir per facilitar pensions més dignes a aquelles persones amb
carreres professionals irregulars (sobretot dones i, en menor mesura, altres col·lectius pre-
caris), però sembla difícil que el projecte definitiu ho permeti sense retallades en altres
fronts, ja que el veritable objectiu de la reforma és reduir el cost de les jubilacions fins a
un 10% com una exigència de Brussel·les. L'altra carpeta sobre taula passa per eliminar
el topall de cotització a les rendes més altes, fet que permetria elevar la recaptació i fer-la
més progressiva (l'actual model provoca que els més rics paguin un percentatge molt me-
nor al dels salaris baixos en aquest concepte). Caldria qüestionar, però, que això hagi de com-
portar posteriorment pensions més elevades per a aquestes persones (que ja han gaudit de
majors ingressos durant la carrera professional i probablement de més propietats i estal-
vis per encarar la jubilació) i no per finançar quanties més dignes per a la resta, aplicant
una lògica redistributiva. Igualment, es manté sobre la taula l'amenaça d'incentius per a la
contractació de plans de pensions privats d'empresa com a fórmula per alleugerir la càrre-
ga per a l'administració, privatitzant per aquesta via una pota fonamental -i negoci molt su-
culent per a les entitats financeres- de l'estat del benestar.

Es tracta d'un dels camps de batalla fonamentals d'aquest moment però que seguirà
obert els propers anys en què La Intersindical haurà d'actuar decididament per evitar no-
ves retallades en les prestacions de les classes populars i lluitar per una vida digna per a
la nostra gent gran. L'última gran reforma, que va retardar l'edat de jubilació fins als 67
anys, ja té conseqüències i un estudi recent ha detectat que allargar l'edat laboral un any
més augmenta en cinc punts el risc de morir entre els 60 i els 6918 anys. No es pot tornar
a produir una altra derrota d'aquella magnitud i, per això, el sindicat ha d'estar present en
les protestes per evitar-ho i, a la vegada, portar-hi un discurs propi que trenqui amb la mà-
xima de la sostenibilitat (Per què no es poden finançar les pensions a través dels pressu-
postos, com es fa amb la resta de polítiques socials, a través de majors impostos a les ren-
des altes i, en canvi, se li reclama que siguin autosuficients?), que fixi unes reivindicacions
adequades a la realitat catalana (tal com ocorre amb els salaris i les altres prestacions,
les pensions de les persones jubilades catalanes han d'adequar-se al cost de la vida i, per
tant, fugir del centralisme uniformador estatal) i que posi l'accent més en incrementar els
ingressos que en retallar despesa (el veritable problema de fons rau en l'escassa natalitat
i població en edat laboral, fet que requereix treure de la precarietat la gent jove i garantir
polítiques públiques de família en forma de baixes més llargues de maternitat i paternitat
o llars d'infant públiques i gratuïtes per a tothom).

Un altre element que amenaça amb escalfar el carrer i els centres laborals els propers
mesos és la pèrdua de poder adquisitiu de treballadores i treballadors a causa de l'estanca-
ment dels salaris abans analitzats i l'increment de la inflació accelerada. Una situació que
la patronal vol congelar amb un “pacte de rendes” que implica que aquelles i aquells que
han viscut sempre escanyats ho segueixin estant mentre que les cúpules que han rendibilit-

18.- 'L'impacte de la normativa de jubilació sobre la mortalitat' (Fedea):

https://fedea.net/el-impacto-de-la-normativa-de-jubilacion-sobre-la-mortalidad
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19.- 'Menys del 10% de treballadors estan protegits de la inflació pel seu conveni' (Nació Digital):

https://www.naciodigital.cat/noticia/236704/menys-treballadors-protegits-inflacio-conveni

zat les èpoques de bonança mantinguin els marges de benefici. I el cert és que, més enllà de
l’increment del sou mínim, no hi ha mesures encarades a garantir que la majoria de classes
populars puguin mantenir cert benestar malgrat la pujada de preus o, com a conflicte de
fons, que s'avanci cap a un major repartiment de la riquesa en detriment de la desigualtat
i acumulació en poques mans actuals. Un dels efectes de tants anys d'inflació sota control
i sobretot de força negociadora minvant dels sindicats arran de la fi de la ultraactivitat
dels convenis ha estat que, mentre el 2009 la meitat de treballadores i treballadors de
l'Estat tenien blindada la seva retribució amb una clàusula de garantia salarial al conveni
que conduïa a una actualització automàtica en cas d'increments elevats del cost de la
vida, ara gaudeixen d'aquesta eina menys d'un 10% (i molt concentrats a la indústria)19.

La generalització d'aquest article als convenis catalans hauria de ser una exigència de
mínims de La Intersindical, d'aplicació immediata en el context actual i per evitar impac-
tes nocius en futures crisis similars a les que cada cop més sovint ens abocarà l'actual
globalització neoliberal. L'objectiu últim, però, ha de ser el repartiment de la riquesa i
combatre les desigualtats internes als centres de treball i al conjunt de la societat, motiu
pel qual cal avançar cap a fórmules més generals en aquest sentit, ja sigui en forma de
llei o de negociació col·lectiva, per tal de limitar progressivament les diferències salarials
a les empreses -amb topalls de sou o impedint que determinades persones cobrin pro-
porcionalment molt més que unes altres- o obligant a que una part dels beneficis empre-
sarials siguin repartits també entre el conjunt de la plantilla i no només entre la cúpula
directiva. Una profunda reforma fiscal que penalitzi les rendes més altes i l'acumulació de
capital i propietats ha de ser també una reivindicació nuclear, mantenint i reforçant igual-
ment tributs que, com el de successions, graven les rendes altes i la dreta vol eliminar
amb discursos populistes.

1.3. Catalunya: mantenir unmodel caduc i sense horitzó nacional
La gestió de la Generalitat de Catalunya està plena de llums i ombres. Per una banda,
l'actual executiu ha impulsat algunes mesures que suposen un avenç en les polítiques
amb potencial transformador que, si es consoliden i desenvolupen amb la màxima am-
bició, poden ser realment trencadores respecte tendències pretèrites, com ho podria ser
la gratuïtat del curs de P-2, el pla pilot per a una renda bàsica universal o la constitució
d'una empresa energètica pública. Així mateix, la majoria parlamentària sobiranista se-
gueix plantant cara al Tribunal Constitucional pel que fa a una legislació en matèria d'ha-
bitatge molt avançada, en darrera instància amb una nova llei que intenta frenar els des-
nonaments a famílies vulnerables com ja ho feia una d'anterior que la justícia espanyola
va tombar, si bé per ara no hi ha perspectiva de recuperar la limitació dels lloguers que
també ha patit l'anul·lació per part del Constitucional.

En paral·lel, malauradament, el Govern català segueix potenciant un model econòmic que
precaritza una majoria de població, cada cop més dependent del turisme. Un exemple clar
n'és l'aposta per uns Jocs Olímpics d'Hivern que insisteix en un model basat en l'especta-
cle de grans dimensions i aboca el territori a dependre d'un sector monocultiu de tempo-
rada. El posicionament ambigu respecte l'ampliació de l'aeroport (crític només pel que fa
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a l'afectació de paratge natural, però no a la qüestió de fons, l'increment desmesurat de
nous i noves turistes) també ratifica que, per a l'actual executiu, l'auge del turisme com a
pilar econòmic és una estratègia de fons o una evidència de la seva manca d'alternatives
de qualitat.

I si bé és cert que la Generalitat pràcticament no té competències en l'àmbit laboral, és
preocupant la manca de voluntat d'esprémer les limitades escletxes existents per dibui-
xar alternatives o la nul·la pressió a l'Estat per legislar en favor de la gent treballadora del
país. Més enllà de sancions exemplars com la imposada a Amazon de 5,8 milions per ces-
sió il·legal de persones treballadores a través de la Inspecció de Treball20, algunes de les
promeses d'anteriors legislatures han quedat per ara en paper mullat. És el cas del salari
mínim català de referència, que el Govern va calcular el 2019 que hauria de fixar-se en
1.239 euros mensuals21 i que, en els pressupostos del 2020, va establir alguns passos per
impulsar-lo dins les seves possibilitats, en un conjunt de mesures que, lluny d'arribar a
fixar un salari obligatori a tots els sectors, sí que podia tenir un efecte divulgador de la se-
va necessitat i forçar uns petits passos per fer-lo efectiu en determinats àmbits. En con-
cret, en la disposició addicional 27 dels comptes, establia que l'executiu havia de presen-
tar abans de finalitzar el 2020 un càlcul del cost que hauria d’establir aquest salari mínim
en l'escala retributiva de la plantilla del sector públic i dels serveis concertats i d'exigir a-
quest terra retributiu en les empreses que optessin a la contractació pública, així com de
presentar una proposta de calendari per fer-ho efectiu. Aquest estudi no va arribar mai a
fer-se realitat i fins i tot ara el Govern renega de la possibilitat de fixar el salari mínim de re-
ferència com una obligació per a les empreses a qui se'ls adjudiqués contractes públics.

En paral·lel, la Generalitat mimetitza el sistema de negociació col·lectiva institucionalit-
zada de l'Estat que va establir la llei catalana del diàleg social del 2020, la qual blinda els
grans sindicats i patronals com a interlocutors privilegiats de l'administració, també en l'àm-
bit català, i sobretot en garanteix uns recursos econòmics discrecionals superiors als que
els pertocaria en funció de la representativitat -ja de per si elevada-. Un exemple d'això és
que, més enllà dels deu milions d'euros que el consell executiu els atorga a dit anualment,
el Govern els ha augmentat aquest any la subvenció directa en dos milions d'euros més
arran d'un pacte establert per lluitar contra la sinistralitat laboral que fixava que una cin-
quena part dels recursos que es mobilitzarien en el pla serien transferències a les quatre
organitzacions sindicals i patronals amb qui s'havia segellat l'acord22. Emular en el context
català la fórmula de funcionar estatal de pactisme social és especialment ridícul i evidencia
encara més les dependències econòmiques que genera i fomenta.

Més enllà d'aquestes evidents mancances per part d'un Govern pràcticament capat de com-
petències laborals, però, segurament allò més decebedor és la manifesta incapacitat per
seguir avançant per superar aquestes limitacions en un horitzó de sobirania nacional que
permeti conquerir totes les llibertats i drets, també els vinculats al treball. Des de fa cinc
anys, pràcticament des de la consecució de les principals victòries històriques de l'inde-

21.- 'El salari mínim de referència català: estimació i incidència potencial' (Departament d'Economia de la Generalitat):

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-minim/salari-minim-referencia-catala.pdf

22.- 'El Govern augmenta en dos milions anuals les subvencions sense concurs a CCOO, UGT, Foment i Pimec':

https://www.naciodigital.cat/noticia/229875/govern-augmenta-dos-milions-anuals-les-subvencions-sense-concurs-ccoo-ugt-foment-pimec
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pendentisme català, sobretot durant les jornades de l'1-O i el 3-O que van conduir a la pro-
clamació del 27 d'octubre, el moviment d'alliberament nacional ha protagonitzat perma-
nents lluites caïnites que l'han incapacitat per traçar un rumb que li permetés seguir apro-
pant la implementació de la República catalana. En aquest context, la manca d'una es-
tratègia unitària i compartida és un llast cada cop més pesant sobretot davant d'un règim
del 78 que, més conscient de les pròpies flaqueses i de les fortaleses del rival, sí que s'ha
activat per evitar noves derrotes. I un dels flagells que ha usat passa per forçar un procés
de divisió interna a Catalunya que imposi l'empat permanent, una mena de procés d'uls-
terització que va ser molt evident sobretot els anys posteriors al 2017 i que ara roman més la-
tent a l'espera de quan calgui tornar a mobilitzar l'unionisme i enarborar les profecies de pola-
rització social.

En aquest context, les ensenyances de l'Octubre català i de la pròpia experiència sindical
aconsellen combinar un profund accent social i progressista a l'independentisme que vin-
culi els seus objectius a l'assoliment de fites que s'han evidenciat impossibles al si de l'Estat,
per tal de revertir el debilitament de la base social del moviment i doblegar l'estratègia de
divisió endegada pel règim del 78, i a la vegada muscular la desobediència civil no violenta
per forçar noves conquestes quan el context ho aconselli. La República catalana és un ho-
ritzó imprescindible per garantir un futur de benestar i justícia social, una evidència no no-
més retòrica, sinó plasmada en nombroses votacions i normatives impulsades des de les
institucions del país i en les respostes arribades des dels òrgans polítics i judicials espa-
nyols. Cal deixar-ho clar tants cops com es pugui com una via per assenyalar que la dife-
rència no rau entre aquella gent independentista i aquella unionista, com pretenen els diri-
gents del règim del 78, sinó que el conflicte central és de classe. La pugna real no és iden-
titària, com volen etiquetar-la les elits immobilistes per impedir qualsevol avenç, sinó que
el xoc és entre qui vol conquerir nous drets per a la majoria i qui no, i la República és una
eina valuosíssima per als primers i les primeres.

Aquesta és l'estratègia que La Intersindical va segellar al Fòrum Nacional del gener del
2020 i que, arran de les urgències vinculades a la pandèmia de la Covid arribada just des-
prés, no s'ha pogut desplegar degudament. Entre les accions a desenvolupar per part del sin-
dicat, s'hi troba intensificar els esforços per analitzar i difondre els greuges que, com a tre-
balladores i treballadors i classes populars, comporta seguir a l'Estat i les alternatives que
podria oferir una República catalana; elaborar una proposta de llibre blanc dels drets soci-
als i laborals de la República catalana que recopili tant els vetos explícits de l'Estat a in-
tents de conquestes en clau de justícia i benestar per part de les institucions catalanes
com els consensos de país que l'actual marc impedeixen desenvolupar; redactar una propos-
ta de Codi del Treball de la República catalana que plantegi com s'hi podrien articular les
relacions laborals en cas d'assolir la independència; treballar colze a colze amb altres
entitats per traçar aliances des d'una òptica social i laboral; i intensificar la tasca a nivell
internacional per sumar suports externs. Uns objectius en què ens reafirmem i tornem a
fer nostres en la nova etapa.

Igualment, en tant que representant sindical clau en el moviment, La Intersindical recla-
mem al conjunt d'actors republicans i, en especial, al Govern i les institucions catalanes,
que apliquin la màxima ambició social, laboral i fiscal a totes les lleis, posicionaments i
pressupostos, per evidenciar la voluntat compartida de defensar i lluitar els drets socials i
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nacionals de forma conjunta. En aquest sentit, defensem que s'exerceixi la sobirania sem-
pre que pertoqui per conquerir les màximes cotes de benestar, desafiant i plantant cara
al Tribunal Constitucional tants cops com calgui. Els drets de la ciutadania no requereixen
del beneplàcit de l'Estat per ser defensats i un ampli consens social suposa per si mateix
una legitimitat suficient per tal que les institucions siguin dignes de la sobirania procla-
mada i que les classes populars en siguin les principals beneficiàries. La Generalitat ha
d'actuar de forma desacomplexada, estripant les costures del marc actual, defugint l'auto-
censura i sense por a eventuals suspensions o anul·lacions judicials que, en tot cas, només
farien que evidenciar la impossibilitat d'establir uns mínims de benestar al si de l'actual auto-
nomia. L'ampli llistat de lleis socials tombades no són derrotes de les institucions catala-
nes, sinó arguments que regala l'Estat per anar corsecant la seva legitimitat a ulls de la ciuta-
dania, i malauradament aquest memorial s'engreixa cada cop més lentament per la man-
ca de voluntat d'avantposar els drets socials al marc legal per part del legislador català.

Ara bé, aquestes actuacions han d'anar acompanyades d'una estratègia compartida entre
partits i entitats per avançar cap a la República catalana. Sense aquesta, qualsevol tàctica
anirà encaminada al fracàs i tota repressió que segueix aplicant l'Estat a més de 4.200 repre-
saliades i represaliats polítics23 tindrà sempre una resposta insuficient. Per no parlar de l'e-
fecte desmobilitzador i de desafecció que comporta cap a les pròpies bases i al conjunt de
la ciutadania que, en l'actual context i cinc anys després de l'1-O, els conflictes interns entre
les formacions independentistes hagi esdevingut la tònica diària. És urgent, per tant, que des
de la discreció, l'honradesa i la voluntat d'entesa, els principals actors republicans tornin a
establir unes bases compartides a nivell d'estratègia, però també de respecte i lleialtat
mútues, que permetin encarar el nou embat a efectuar en l'actual etapa del procés poste-
rior als judicis de l'1-O i del reflux ocorregut durant la pandèmia.

23.- L'Antirepressiva (Òmnium):

https://antirepressiva.omnium.cat
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2. EL SINDICAT

2.1. Eina de transformació
L’escenari social, polític, econòmic, cultural i ambiental que viu el nostre país no va en la
direcció dels interessos de les majories treballadores per garantir el benestar i la llibertat de
manera justa, responsable i equànime.

Sense unes eines transformadores, sense l’acció sindical conscient a cada centre de tre-
ball, sense les polítiques públiques que facin virar un model que només afavoreix unes po-
ques persones, i sense un marc polític i social al servei de la majoria del poble de Catalunya,
no hi haurà canvis profunds en aquest escenari i es perpetuarà la desigualtat, la precarietat,
l’individualisme i la submissió a les elits post-franquistes de l’estat espanyol.

La pèrdua constant de drets sociolaborals, tant a nivell nacional com a nivell global, posen
de manifest la poca voluntat del capitalisme per fer canvis substancials.

El paper cada cop més preponderant de les grans corporacions empresarials internacio-
nals, algunes de les quals amb més PIB que alguns països del planeta, la feble voluntat de
la governança mundial per fer passos decisius per aturar el canvi climàtic amb una tran-
sició social, industrial i energètica justa i planificada, la promoció de la solució bèl·lica als con-
flictes internacionals o les reformes laborals i de les pensions al nostre país que ens abo-
quen, poc a poc, a escenaris de menys drets i més patiment, fan evident que cal l’organitza-
ció i la mobilització popular massiva per fer canviar i transformar la devastació que el lu-
cre i l’egoisme estenen amb impunitat. A tot arreu i al nostre país.

Les xifres d’afiliació sindical al nostre país són baixes en comparació a molts països euro-
peus i també en comparació a la de certs països amb qui compartim la manca d’un marc polí-
tic i social propi, com pot ser Galícia, el País Basc o el Quebec.

L’activitat laboral és una de les principals activitats humanes i on es determinen moltes de les
condicions que ens permeten disposar d’uns mínims de dignitat.

Determinar aquestes condicions està estretament vinculat a tres elements mútuament
cabdals: la força que La Intersindical tinguem dins dels centres laborals, el model sindical
que implementem i la capacitat de mobilització.

Això significa que és necessari aconseguir el màxim de persones afiliades a cada centre
de treball per poder plantejar, per mitjà de l’acció sindical i la mobilització, les nostres de-
mandes amb la força suficient i que ens puguin permetre negociar amb les patronals en
les millors condicions possibles tot assolint els nostres plantejaments.

Tenir la capacitat de dur a terme una acció sindical efectiva i poder seure a negociar és ser
una eina útil i eficaç, tant pels treballadors i les treballadores d’un centre de treball com pel
conjunt de la classe treballadora a nivell nacional.

La implementació d’un model sindical que superi la concertació social, que tants mals re-
sultats ha comportat, està intrínsecament relacionat amb la percepció dels treballadors i
les treballadores de la utilitat i eficàcia de la lluita col·lectiva i, per consegüent, l’augment
de l’afiliació que ens permet dur a terme aquest model de dignitat.
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Però per arribar a aquest punt, per a què els treballadors ens percebin com a eina útil sen-
se tenir encara la suficient força, amb una caixa de resistència sòlida, primer cal fer molta
pedagogia als centres de treball de la necessitat de l'afiliació i la mobilització del màxim
de companys i companyes per assolir els nostres objectius per mitjà d’un programa rea-
lista adaptat a les nostres condicions.

2.2. Una oportunitat històrica
El nostre país pateix un dèficit organitzatiu i social en comparació a d’altres nacions sense
estat, com la nostra, on de fa més de 40 anys s’han desenvolupat expressions sindicals de
classe pròpies que incideixen en la determinació de les condicions sociolaborals de mane-
ra clara. És el cas del Quebec, Còrsega, el País Basc o Galícia.

Un dèficit que no es correspon amb la correlació de la força de les expressions civils i políti-
ques pròpies.

El més paradigmàtic és que ens aquests quatre països no hi ha un gruix civil polític sobiranis-
ta de la mateixa envergadura que a Catalunya.

Tot i així, han estat capaços d’endegar projectes sindicals, que en molts casos tenen uns
altíssims índexs d’afiliació i representació sindical. La CIG24 és el primer sindicat de Galícia
amb més de 75.000 afiliats i afiliades i ELA25 i LAB26 al País Basc – amb 145.000 afiliats i afi-
liades- supera de llarg les altres opcions sindicals.

Cada context nacional és diferent, però un element en comú de l’èxit de les opcions sindi-
cals basques i gallegues – per esmentar-ne dues on compartim el marc legislatiu - rau en el
model sindical implementat. Un model sindical que ha plantejat la confrontació per gua-
nyar drets davant la concertació social, assolint la confiança de milers i milers de treballa-
dors i treballadores d’aquest països.

El fet de ser eines útils als centres de treball els permet esdevenir en agents socials de
contrapoder als nostres països amb la influència que això té en l’escenari polític, social i
econòmic respectius.

Els darrers anys La Intersindical hem avançat molt i hem deixat de ser una expressió
sindical minoritària per començar a fer els passos per esdevenir una opció determinant
al nostre país. Ens falta molt encara. Hem passat de tenir una afiliació que era al voltant
del miler llarg d’afiliats i afiliades a arribar als més de 6.100 a dia d’avui, sent el primer
cop en la història del sindicalisme nacional i de classe de Catalunya on comencem a con-
solidar una opció sindical pròpia. Portem un retard de més de 40 anys en comparació a
d’altres nacions sense estat similars a la nostra i, per tant, som davant d’una oportunitat
històrica que ens corresponsabilitza al conjunt de l’afiliació.

Tenim el repte i el deure de fer els més grans esforços per fer arribar el projecte feminista
de classe i independentista de La Intersindical al màxim de centres de treball, d’aconseguir

24.- https://www.publico.es/economia/sindicalismo-modelo-combativo-llevado-cig-primer-sindicato-galicia.html

25.- https://www.diariovasco.com/economia/ela-supera-cien-mil-afiliados-20211018123952-nt.html

26.- https://es.wikipedia.org/wiki/Langile_Abertzaleen_Batzordeak



21

12denovembrede2022 VII CongrésNacional

Ponència | Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets

tanta afiliació com sigui possible, de crear tantes seccions sindicals com puguem, de con-
córrer a les eleccions sindicals i, sobretot, de mobilitzar-nos i lluitar a cada empresa per defen-
sar drets i guanyar-ne de nous.

No podem perdre aquesta oportunitat perquè construir ha estat sempre més difícil que des-
truir.

Construir vol dir temps, perseverança, voluntat, iniciativa, generositat i, sobretot, visió estra-
tègica de classe i de país a llarg termini. El nostre país necessita una estructura sindical prò-
pia forta que ens faci avançar en drets a la feina i tingui la funció pedagògica d’explicar que
col·lectivament sí que podem transformar les nostres vides, la realitat i el futur del nostre
país.

2.3. Els valors
Durant els darrers anys, arran del creixement del sindicat, hem aconseguit crear les es-
tructures suficients i la normativa necessària per fer una organització cada cop més forta
i gran. Hem aconseguit que La Intersindical s’estengui en bona part del país, hem avançat
en la constitució de les federacions professionals i hem creat tot un seguit de marcs norma-
tius. Tot i així encara ens falta millorar en molts aspectes i consolidar diverses estructu-
res.

El fet d’haver fet l’exercici de construir internament i externa el sindicat ens ha permès es-
tablir una sèrie de valors que són els que han de marcar la nostra tasca diària i que hem
de transmetre als centres laborals als treballadors i les treballadores.

- Els interessos de la classe treballadora
La tasca primordial de La Intersindical és defensar els drets del conjunt de la classe tre-
balladora del nostre país sempre en la perspectiva de guanyar-ne de nous.

La consciència de classe, lluny del corporativisme i l’individualisme, ens guia en la nostra
acció diària a cada centre de treball, a cada secció sindical i tots els àmbits interns i ex-
terns del sindicat.

Tenim el repte de promoure l’afiliació a tots els centres de treball on siguem i constituir sec-
cions sindicals que són l’eina primordial per plantejar les nostres demandes, endegar l’acció
sindical i les mobilitzacions i encarar la negociació col·lectiva.

La Intersindical defugim del sectarisme en qualsevol dels àmbits laborals, socials o polí-
tics i apostem que crear aliances allà on hagi possibilitats d’arribar a acords que ens per-
metin assolir els nostres objectius.

Així mateix, La Intersindical som totalment independents de qualsevol poder polític,
econòmic o social i prenem les nostres decisions sempre des dels principis que marquen
el nostre ideari. Per això mateix, la principal font de finançament són, i han de ser sempre,
les quotes d’afiliació.

- La justícia social
El principi fonamental de La Intersindical és assolir una societat realment justa i igualità-
ria, on superem l’explotació i totes les opressions que patim tant de classe com de gènere
i nacional.
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L’equitat i el repartiment de la riquesa col·lectiva són l´única via de superar l’imperant
model capitalista, incapaç de garantir el futur amb dignitat de totes les persones que habi-
tem el planeta, i del planeta mateix. És per això que la nostra lluita és la lluita de tots els po-
bles del món per assolir la justícia social global i la pau.

La Intersindical som un agent social al servei del conjunt de la classe treballadora i especial-
ment d’aquells sectors més vulnerables, discriminats i precaritzats.

Organitzar els treballadors i les treballadores és el camí per defensar amb tota la força possi-
ble els nostres interessos legítims de benestar i dignitat. L’organització ens permet prote-
gir drets i avançar en l’eliminació de qualsevol discriminació, en especial entre el preca-
riat, joves i dones.

La superació del patriarcat és també justícia social. Per això La Intersindical dóna una
rellevància transversal al feminisme dins i fora de les nostres estructures. A tots els àm-
bits del sindicat s’impulsa i s’incentiva la participació i lideratges femenins.

- El compromís amb el país
Els Països Catalans tenim el dret inalienable i inequívoc a l’autodeterminació com a poble
i l’alliberament nacional està plenament vinculat a la transformació social que mereixem,
com a ciutadans i ciutadanes i com a treballadores i treballadors.

El sindicalisme nacional i de classe plantegem un model sindical de confrontació que supe-
ri el sistema de concertació social dels darrers 40 anys que no ha fet res més que afeblir
el sindicalisme i els drets sociolaborals. És en aquest marc que plantegem la indepen-
dència com a oportunitat per garantir el benestar i el futur de les majories treballadores.

La determinació de les nostres condicions de vida, lluitant per la millora dels drets sociolabo-
rals del conjunt dels treballadors i les treballadores ens permet acumular la força que ne-
cessitem per acompanyar el procés de construcció de la República catalana.

Així mateix, la llengua catalana és la pròpia dels Països Catalans i ha d’avançar com a ele-
ment de comunicació del conjunt de la classe treballadora. La Intersindical continuarà,
com ha fet fins ara, implicada plenament en garantir l´ús de la llengua catalana a tots els
centres de treball per mitjà d’aquelles iniciatives i accions, com la mobilització, la denúncia
o a la negociació col·lectiva, que siguin més efectives. La llengua catalana ha de deixar de
ser un element decoratiu i esdevenir un dret social al mateix nivell que qualsevol altre dret
econòmic, social, cultural o ambiental.

- La democràcia
El funcionament democràtic de tots els òrgans i estructures és un element determinant
de La Intersindical.

Tot allò que decidim i acordem La Intersindical es fa de manera democràtica i totes les
persones que representen el sindicat, i que hi som implicades en el funcionament diari, fo-
mentem aquest principi. A més hem de participar activament en la seva promoció per
evitar qualsevol mala praxi que sigui contrària al compromís ètic o comporti qualsevol
privilegi.



23

12denovembrede2022 VII CongrésNacional

Ponència | Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets

Les diferents estructures de La Intersindical han de promoure la llibertat d'expressió de l’afiliació
en tots els àmbits, des de les seccions sindicals fins als òrgans nacionals. La llibertat d’ex-
pressió no pot emparar els insults, la difamació o l’assetjament.

La cultura de la transparència està intrínsecament lligada a la democràcia. Per això és clau
que la comunicació sigui constant, de qualitat i rigorosa per garantir la confiança del con-
junt de l’afiliació.

- L’acció sociopolítica i de classe
La Intersindical no ens limitem a defensar millores puntuals en determinats centres de
treball i oferir serveis a l’afiliació. Defensem un model de plena justícia social, superador
de les diferències socials i amb repartiment igualitari de la riquesa, amb el dret a la vida
digna garantida per a tothom, amb una democràcia plena i participativa, una producció
limitada i compatible amb la protecció del medi, i sense explotacions de cap tipus. La
recuperació de la consciència de classe és una tasca central del sindicat i imprescindible
per avançar en el model de contrapoder i de lluites solidàries.

Com a actor sociopolític tenim la funció de ser una eina útil per a la transformació de la
societat en una de realment feminista, diversa, justa, lliure i sostenible. La nostra activitat
és sociopolítica per tal de determinar les relacions socials, polítiques, econòmiques, cultu-
rals i ambientals i, per tant, hem d’estar connectats amb totes les lluites de la transfor-
mació de la nostra societat.

- La corresponsabilitat de les seccions sindicals, federacions i unions
territorials
La Intersindical s’organitza en seccions sindicals, federacions i unions territorials en di-
versos àmbits de l’activitat professional del conjunt de la classe treballadora del país.

Ens basem en la lògica de la gestió descentralitzada que promou el principi d’autonomia
de les seccions sindicals i el repartiment de responsabilitats de forma coordinada amb els
òrgans nacionals del sindicat. L’autonomia de les seccions sindicals està regulada per la nor-
mativa interna i segueix les directrius generals i les decisions dels òrgans de La Intersindical.

Tots i totes ens hem de sentir corresponsables de la imatge de La Intersindical i estar
compromesos en la promoció dels nostres valors. Cal gestionar adequadament els conflic-
tes que hi pugui haver dins de les seccions sindicals, federacions i unions territorials amb
debats constructius i eficaços, de forma interna, tot respectant-ne la confidencialitat que
té lloc als espais adequats.

2.4. Propostes d’actuació de l’acció sindical
L’acció sindical és el motor de qualsevol sindicat. L’acció sindical s’ha de fonamentar en la
concepció de la persona com a motor, protagonista i fi de l’activitat econòmica i de la vida
social27.

27.- Article 2 dels Estatuts de La Intersindical.
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La Intersindical ens definim com un sindicat de contrapoder i sociopolític, el que significa
que apostem per la defensa de les treballadores i treballadors del país al mateix temps
que donem suport a la lluita social i política que ha de portar Catalunya a ser un país so-
birà en el que existeixi una democràcia real, justícia social i igualtat de gènere, garant de
drets i condicions de treball i de vida dignes, on la llengua catalana sigui la pròpia de la
nació catalana, i en que s’aposti per un model productiu diferent, sostenible, generador de
riquesa que permeti el benestar de tota la població resident al país.

Un dels principis del nostre sindicat defineix bé com entenem el sindicalisme: el sindica-
lisme s’ha de posar al servei de les treballadores i els treballadors com a acció conjunta, orga-
nitzada, democràtica, lliure i autònoma per a la defensa dels seus drets laborals, socioeconò-
mics i nacionals amb la finalitat de transformar l’actual estructura social en una altra de real-
ment justa, lliure i solidària28.

Som un sindicat de contrapoder perquè volem allunyar-nos de models sindicals que ba-
sen la seva acció social en el diàleg social i en la concertació, en acords pactats amb Govern
i patronals i que consisteixen en permetre polítiques que retallen els drets de les treballa-
dores i els treballadors.

Un aspecte derivat d’aquest model sindical és que els èxits de la negociació col·lectiva, en ge-
neral, no depenen tant del nivell d’afiliació, organització o mobilitizació sindical, sinó dels
acords entre les cúpules les quals estan legitimades per segellar pactes des d’un despatx
que després seran d’aplicació a tota la plantilla d’una empresa, d’un sector, d’un territori
o del conjunt de la classe treballadora. Això provoca que els nivells de mobilització siguin re-
duïts i que la ciutadania no vegi la necessitat d’implicar-se en un sindicat –excepte per pro-
blemes molt particulars o quan s’entenen com a gestors de serveis-.

És especialment preocupant que a Catalunya únicament estigui afiliada a organitzacions sin-
dicals el 12,6 % de la població activa, amb un nivell més baix que el de l’estat espanyol
–19%-. En altres nacions sense estat, on els sindicats majoritaris són sindicats nacionals
i de classe, l’índex d’afiliació augmenta. Així trobem que al País Basc el 27% de la població
activa està sindicada, i a Galícia el 14,3%29.

Fa un segle la classe treballadora catalana aconseguia després d’una dura lluita la jorna-
da laboral de 40 hores setmanals. Van caldre setmanes de vagues i mobilitzacions en un
moment on pràcticament no existien drets sindicals. Aquesta va ser la darrera gran victò-
ria aconseguida en relació al repartiment del temps de treball i de vida. Posteriorment,
una dictadura que va durar quaranta anys va truncar qualsevol avenç en les condicions
laborals de les classes populars. Però a partir de l’any 1978, coincidint amb el retorn de
la democràcia, els drets dels treballadors i les treballadores no han estat superats en re-
lació als que es van conquerir durant el segle XX. Ans el contrari, la història del moviment
obrer s’ha caracteritzat, des de la Transició espanyola, per una pèrdua constant de drets
en tots els àmbits, perdent llençols a cada bugada. Cada reforma laboral significa una no-
va derrota davant la qual el sindicalisme majoritari es mostra dòcil.

28.- Article 2 dels Estatuts de La Intersindical.

29.- Ponència sobre Acció Sindical aprovada el 20 de gener de 2020 en el Fòrum Nacional de La Intersindical.
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30.- Ponència sobre Acció Sindical aprovada el 20 de gener de 2020 en el Fòrum Nacional de La Intersindical.

Sens dubte una de les conseqüències d’aquest sindicalisme majoritari, que basa la seva
acció sindical en el diàleg social, és la impossibilitat d’articular una estratègia radical co-
herent el que comporta, entre d’altres coses, la desmobilització. I és que el diàleg social
estigmatitza de forma creixent la confrontació30.

La Intersindical creiem en un model sindical de proximitat, perquè cal ser al costat dels
treballadors i les treballadores. És en els centres de treball on ens hem de fer forts, fer
que la lluita sindical emani de les bases i estigui al servei de la classe treballadora. No
creiem en un sindicalisme pactista, i sabem que els nostres drets laborals només els po-
drem defensar així com conquerir-ne de nous, lluitant, generant mobilització. Com més
gran sigui la nostra capacitat de mobilització, més gran serà la nostra capacitat de nego-
ciació.

Per esdevenir un sindicat útil, capaç d’aconseguir acords, cal tenir la capacitat de lluita i
mobilització suficient. Això només serà possible retornant el prestigi que es mereix el sindi-
calisme, i per altra banda, organitzar-nos en cada centre de treball on tinguem afiliació.

Hem d’aspirar a esdevenir el sindicat majoritari de Catalunya.

A nivell d’acció sindical cal que treballem els aspectes següents:

- Seccions sindicals.
Cal que el sindicat arribi a les empreses, i això ho aconseguirem si ens organitzem dins
dels centres de treball, creant seccions sindicals, i allà on ja estiguin constituïdes cal
reforçar-les. És la manera més eficaç de donar a conèixer als treballadors i les treballa-
dores del país les nostres reivindicacions. Com més organitzada estigui la nostra afiliació,
més control de l’acció sindical tindrà. Al mateix temps, només amb una bona afiliació i
seccions sindicals organitzades les estructures sectorials poden arribar a ser
operatives.

- Negociació col·lectiva.
Per aconseguir tenir força en la negociació ens cal organització i capacitat de mobilització.
No podem limitar la nostra lluita només a l’àmbit de la negociació col·lectiva, perquè
aquesta està pensada per afavorir únicament als anomenats sindicats majoritaris fruit
dels pactes del 78. Aquest sistema ens condemna a la resta de sindicats a la marginalitat, i
tot i tenir un nombre de representació significativa no ens permet estar presents a les me-
ses de negociació. D’aquesta manera, s’acaben acordant les condicions laborals dels tre-
balladors i les treballadores en despatxos allunyats dels centres de treball, i sense tenir
en compte ni l’opinió ni les necessitats de les classes populars.

La Intersindical entenem que la negociació col·lectiva ha de ser pensada, acordada i rea-
litzada pel conjunt dels treballadors i les treballadores afectades i no s’ha de deixar en
mans únicament de tècnics sindicals. Cal arrencar acords d’empresa allà on tinguem re-
presentació, acords que contribueixin a blindar drets, recuperar-ne i assolir-ne de nous.
Per aconseguir aquest tipus d’acords, cal estar disposats a generar la mobilització necessà-
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ria. A la taula de negociació s’aconsegueix avançar com més organitzada estigui la plantilla
i més capacitat de crear conflictivitat es tingui.

La nostra representació sindical no ha de firmar cap acord que signifiqui una retallada de
drets, i la seva força dependrà de la capacitat d’organitzar-se que tingui a dins l’empresa i d’acon-
seguir tenir un nombre d’afiliació important.

D’altra banda, cal que la negociació col·lectiva que el sindicat dugui a terme es faci amb pers-
pectiva de gènere, el que aconseguirem amb la formació necessària. En aquest sentit,
com a sindicat hem d’oferir tots els recursos necessaris per a la nostra representació.

- Formació.
Per aconseguir el nivell d’organització que ens permeti portar a terme una acció sindical
efectiva, és necessari que la nostra afiliació rebi la formació necessària. Cal que el
sindicat garanteixi aquesta formació la qual ha de tenir diversos nivells tenint en compte
el destinatari (tipus de responsabilitat, tasques assignades, etc.). Un bon programa de
formació, que arribi a tota l’afiliació, permetrà una major connexió de l’afiliació amb el
sindicat i, per tant, una major implicació.

- Campanyes sindicals.
Hem de ser capaços d’endegar campanyes sindicals de manera regular, amb l’objectiu de
donar a conèixer el nostre ideari als centres de treball, a l’afiliació i a la resta de tre-
balladors i treballadores del país. En aquest sentit, cal donar continuïtat a la campanya
Construïm el futur, les demandes de la qual continuen sent plenament vigents.

- Marc teòric.
És imprescindible articular un discurs sindical propi, per la qual cosa cal crear interna-
ment espais de participació on l’afiliació poguem compartir i debatre temes sindicals.

En aquest sentit, cal garantir que el sindicat organitzi el Fòrum Nacional, l’espai de debat i
participació democràtica entre Congressos del sindicat. Per tant, el Consell Nacional haurà
de convocar-ne la segona edició durant l’any 2024.

2.5. Propostes d’actuació internacional
Com a sindicat nacional i de classe, l’internacionalisme és intrínsec de la solidaritat i es-
tablir relacions internacionals amb sindicats i lluites amb qui compartim els mateixos
principis d’emancipació nacional i social ha estat una prioritat des de fa més de 20 anys.
Creiem en un model de justícia global, sense opressions i respectuós amb el medi
ambient. El drets socials, econòmics, culturals i ambientals són globals i depèn de tots i
totes nosaltres, per mitjà de la lluita i la solidaritat mútua de les organitzacions socials i
sindicals del món, garantir la dignitat, el benestar i la llibertat del conjunt de les classes po-
pulars del planeta.

Les relacions de dominació, opressió, imperialisme i neocolonialisme en molts països i
pobles del món segueix plenament vigent i són responsables, en molts casos, de la pobre-
sa, les migracions i les guerres que patim arreu. Les principals persones afectades sempre
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són els treballadors i les treballadores, qui veiem com se’ns vulnera el dret al treball, el
dret a un salari digne, el dret a organitzar-nos, el dret a la negociació col·lectiva o el dret a
la vaga. A més, continua havent en molts països diferents graus de repressió sindical, des
de l’obstaculització de l’acció sindical per mitjà de legislacions restrictives com violacions
dels drets humans, agressions o assassinats de sindicalistes, com per exemple a Colòmbia
o a les Filipines31.

Així mateix, les relacions de desigualtat, la pobresa, els conflictes armats i el canvi climà-
tic acaben generant la migració de milions de treballadors i treballadores dels seus paï-
sos d’origen per tal de poder viure amb certa dignitat lluny de casa seva.

� Tal i com hem fet fins ara, mantindrem i promourem les relacions internacionals,
ampliant-ne l’abast a un espectre més gran de sindicats d’arreu del món, ja sigui per
afinitat ideològica, per proximitat geogràfica o per solidaritat davant la vulneració
dels drets sociolaborals.

Mantindrem la nostra participació a la Coordinadora dels Pobles de les Nacions Sense
Estat de la FSM. En cas que es reactivi, mantindrem la participació a la Plataforma de
Sindicats de Nacions Sense Estat.

Intensificarem la nostra relació amb aquells sindicats de classe amb qui compartim
marcs legislatius sigui a l’estat espanyol o a la resta de la Unió Europea.

� Emetrem informes i posicionaments internacionals sobre aquelles realitats, si-
tuacions o conflictes vinculats a la vulneració dels drets sociolaborals dels treballa-
dors i les treballadores.

� Promourem campanyes solidàries sobre lluites sociolaborals d’altres països on
compartim els objectius d’emancipació nacional i social o es vulneren els drets hu-
mans i els sociolaborals dels treballadors i les treballadores. Mantindrem la nostra
participació a la Taula Catalana per la Pau i les Drets Humans a Colòmbia i al Ciemen.

� Impulsarem l’intercanvi i l’acció sindical amb sindicats d’altres països amb qui
compartim afiliació a empreses globals o treballadors/es migrants en els dos
sentits.

L’economia globalitzada ha fet que moltes empreses tinguin seus a diversos estats.
Sovint les legislacions laborals són diverses i es produeixen situacions de vulneració
de drets. Per això establirem relacions d’intercanvi amb sindicats i seccions sindicals
d’altres països on tenim presència a la mateixa empresa.

Així mateix els processos migratoris globals degut a les situacions de desigualtat ha
comportat que Catalunya sigui un país receptor de persones provinents de fora de

31.- https://www.globalrightsindex.org/es/2022/violations
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l’estat espanyol, fins a arribar al 16,2%32 de la població actual. Així doncs, enfortirem
o establirem relacions amb sindicats de països amb índexs alts de treballadors i tre-
balladores migrants.

Per altra banda, la manca de sortides laborals de molts treballadors i treballadores
qualificdes degut a un model productiu poc diversificat, basat en excés en el turisme
i la construcció, n’ha comportat la migració d’un volum cada cop més elevat. Actual-
ment 357.011 catalans i catalanes viuen a l’exterior, amb un augment a l’alça del
4,8%33 respecte 2021. Impulsarem les relacions i l’intercanvi amb organitzacions
sindicals dels països receptors i les comunitats catalanes a l’exterior.

2.6. Propostes d’actuació en l’acció social
Com a sindicat sociopolític i compromès en la transformació de les relacions desiguals en
qualsevol àmbit, la nostra lluita pels drets dels treballadors i les treballadores va molt
més enllà de les condicions laborals als centres de treball.

La situacions de desigualtat, precarietat i vulneració dels drets col.lectius s’estenen en
tots els àmbits de les nostres vides.

� L’habitatge ha esdevingut un element especulatiu de primer ordre dels darrers
anys, sobretot arran del creixement del turisme, el desmantellament de la indústria
i el boom immobiliari del segle XXI. Aquest fet ha esdevingut, junt amb la congelació
salarial que arrosseguem fa 20 anys, un dels elements de precarització més gran de la
nostra societat. L’accés a l’habitatge és un dret fonamental que ha d’estar regulat en
favor de les majories o no d’unes minories rendistes.

La Intersindical hem d’elaborar els nostre posicionament propi, les nostres cam-
panyes pròpies així com col·laborar allà on puguem i en funció de les nostres possi-
bilitats amb el moviment per l’habitatge digne del país.

� La llengua catalana és un dret social que amb l’objectiu de menystenir-la i arra-
conar-la, se l’ha volgut treure de les lluites quotidianes. La Intersindical està ple-
nament compromesa en la promoció i la normalització de la llengua catalana als cen-
tres de treball, tal i com vam exposar en la campanya ‘Construïm el futur’ amb tot un
seguit de mesures en l’àmbit de la feina i la negociació col·lectiva34. Tot i així, la
transcendència de la realitat de la llengua va més enllà del nostre propi àmbit laboral
i la nostra implicació ha de superar també aquest àmbit. Així doncs, mantindrem els
nostres posicionaments sobre la situació de la llengua i participarem en aquelles
iniciatives àmplies a nivell nacional per avançar en la plena normalització del català
a tots els àmbits de les nostres vides.

� El dret a unes pensions públiques i a una vellesa amb dignitat és un dels puntals
que La Intersindical reinvindica des de sempre com a continuació de la fi de la nostra

32.- https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10332

33.- http://www.idescat.cat/novetats/?id=4221

34.- https://www.intersindical-csc.cat/construimelfutur/catala_llengua_treball.html
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activitat laboral. Més ara que, amb l’excusa de la demografia, les reformes de les
pensions que patim des d’inicis del segle XXI s’han fet sempre amb els objectius de
prolongar l’activitat laboral, augmentar el període de cotització per poder cobrar la
pensió que ens pertoca i reduir l’import a percebre quan siguem jubilats/des.

El problema de les pensions no és demogràfic, si no de models productius i del re-
partiment de la riquesa col·lectiva i més quan els avenços tecnològics encara haurien
de facilitar-nos més la generació de riquesa. La darrera reforma de les pensions pre-
veu la introducció d’empreses privades en la gestió de fons públics, fet que obre la
porta a la privatització del sistema públic de les pensions amb el perill que això pot
comportar per a la seva viabilitat.

A la campanya ‘Construïm el futur’ hem explicat quin és el nostre posicionament35

amb claredat. Venen més canvis en el sistema públic de pensions i hem de continuar
actualitzant els nostres plantejaments, i començar a promoure campanyes pròpies i
la col·laboració amb el moviment de pensionistes.

� El model de transport públic continua amb un dèficit evident, sobretot pel que fa al
sistema ferroviari de rodalies. Lluny de resoldre aquesta situació, la promoció del
transport de llarga distància no ha comportat l’equiparació al transport de rodalies i
regionals a Catalunya. La falta d’inversió per part de l’Estat i les migrades compe-
tències de la Generalitat, sumades a la gentrificació i l’expulsió de milers de ciuta-
dans i ciutadanes dels grans nuclis urbans degut a la especulació immobiliària i la con-
gel·lació salarial acumulada, han acabat d’agreujar una situació que comporta greus
problemes de conciliació i salut per a molts treballadors i moltes treballadores. Aquesta
situació acaba repercutint en el canvi climàtic degut a les dificultats per accedir a un
transport públic digne, eficaç, de qualitat i a l’abast econòmic de tothom.

Cal un sistema ferroviari de rodalies, regionals i d’autobusos interurbans propi, ben
dotat i que cobreixi tot el país per tal d’evitar desequilibris territorials en els àmbits
social i econòmic. Per això generarem el nostre propi discurs, crearem campanyes prò-
pies i participarem, en la mesura del possible, en tots aquells espais amplis pel trans-
port públic de qualitat.

� El canvi climàtic és un dels principals reptes de la humanitat. Les prediccions nega-
tives que portem anys sentint s’estan fent realitat i és evident que cal prendre mesu-
res col·lectives de manera urgent, planificada i efectiva. Especialment la governança
mundial, els estats i les administracions públiques. El canvi climàtic està molt
vinculat al model productiu i el sistema econòmic imperant. El lucre i l’individualisme
que ha promogut abastament el capitalisme és un fre important per als canvis que
necessitem com a planeta. A la campanya ‘Construïm el futur’ hem parlat36 a basta-
ment que per garantir uns mínims de dignitat i de benestar ens calen unes relacions
laborals justes i d’equitat en un model productiu diversificat i sostenible, que tingui
implicacions reals i efectives en la mitigació del canvi climàtic. Com a sindicat hem

35.- https://www.intersindical-csc.cat/construimelfutur/pensions.html

36.- https://www.intersindical-csc.cat/construimelfutur/model_productiu.html
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d’ampliar el nostre posicionament sobre el canvi climàtic i els nostres plantejaments
des d’una perspectiva nacional i de classe. Així mateix, hem de poder realitzar campa-
nyes pròpies, sempre que sigui possible, i participar d’espais amplis pels drets am-
bientals i del planeta.

� La història de la humanitat, malauradament, es repeteix sovint en els episodis més
sinistres. Les crisis socials, econòmiques, culturals i ambientals produïdes pel mateix
sistema capitalista acaben generant desigualtat, pobresa, migracions o guerres. A
partir dels 1980 la victòria de les tesis individualistes de Reagan i Thatcher va permetre
l’inici del desmantellament del sistema públic i de protecció social de molts països, incen-
tivant l’economia financera en lloc de la productiva, congel·lant els salaris i augmen-
tant la bretxa entre els cada cop més rics i els cada cop més pobres.

Aquests fets desestabilitzadors de certs nivells de benestar, amb les dificultats de
certa esquerra de ser capaç de recollir el descontentament social, són aprofitats pel
feixisme per escampar les seves proclames demagògiques, racistes i classistes. Re-
re tota l’estratègia del feixisme només hi ha la supressió de les llibertats col·lectives
i especialment dels drets socials i laborals, i en definitiva, la dignitat humana.

Com a sindicat hem de generar els nostres posicionaments contra el feixisme, pro-
moure campanyes si s’escau i participar dels espais amplis contra el feixisme que hi
ha al nostre país.



31

12denovembrede2022 VII CongrésNacional

Ponència | Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets

3. L’ORGANITZACIÓ
En el VI Congrés Nacional celebrat el 30 de juny de 2018, el sindicat es trobava en plena
fase de creixement, motiu pel qual era necessari establir criteris, propostes i accions a fi
de tenir la capacitat d’encarar el que pel sindicat significava una nova etapa. Es detectaven
mancances importants en l’organització interna: els òrgans del sindicat no estaven funcio-
nant, no s’estava comunicant bé la feina, no s’estaven potenciant les seccions sindicals,
no s’estava oferint una formació adequada a l’afiliació.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de posar ordre de manera interna i de facilitar el funciona-
ment global de l’estructura es va acordar que calien prioritzar cinc àrees: els òrgans
nacionals i les federacions; l’acció sindical; la comunicació; la formació; i la territorialit-
zació.

Abans de començar a fer un balanç del que s’ha fet a nivell organitzatiu en aquest període
comprès entre juny de 2018 i novembre de 2022, fem un repàs històric del sindicat per
adonar-nos quins han estat els avenços i dificultats que hi ha hagut.

3.1. Repàs històric de La Intersindical
L’any 2004 el sindicat partia d’un model organitzatiu basat en la confederació de diferents
organitzacions sindicals sota les sigles de la Intersindical-CSC. En aquell moment es de-
tectava que el model no era vàlid per a totes les organitzacions perquè algunes d’elles no
estaven funcionant. Així, el màxim òrgan del sindicat (en aquell moment era la Comissió
Confederal) no complia amb la seva funció ja que les organitzacions que en formaven part
no estaven ben estructurades o no funcionaven.

El sindicat es trobava en fase de creixement, i era urgent “superar la idea d’organització
petita”37. Aleshores es va marcar com a objectiu reforçar les federacions entenent-les
com espais de debat de temes coincidents.

També es va detectar la necessitat de dotar-se de reglaments de funcionament i fixar de for-
ma clara quin havia de ser l’organigrama del sindicat a fi de legitimar els òrgans del sin-
dicat.

L’any 2008 el sindicat havia doblat el nombre d’afiliació, així com el de persones represen-
tants a les empreses; s’havien creat dues unions territorials; havia augmentat la pre-
sència pública del sindicat i s’havia impulsat el treball a nivell internacional amb campa-
nyes de solidaritat i projectes de cooperació amb sindicats i organitzacions de drets hu-
mans de l’Amèrica Llatina.

Com és normal en fases de creixement, en les quals se solen fer reajustaments, hi van ha-
ver discrepàncies amb l’evolució que estàvem experimentant, fruit de les quals determi-
nats sectors que no creien en el projecte de sindicat transformador dels Països Catalans
s’hi van desvincular. Tot i així, es va evidenciar una inèrcia dificultadora d’ençà del Congrés
de 2004 per part d’un sector que encara es mostrava reticent als canvis.

37.- Extret de la Ponència organitzativa aprovada en el 3r Congrés Nacional celebrat el 20 de novembre de 2004, pàgina 2.
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En el Congrés Nacional celebrat el 2008 es proposa com a objectiu, donant continuïtat al
camí iniciat l’any 2004, adaptar l’estructura de La Intersindical-CSC a un model de confe-
deració sindical on els sindicats esdevinguessin plenament en federacions de treballa-
dors i treballadores. L’objectiu era clar: “aconseguir disposar d’unes federacions i un Espai
jove amb uns òrgans representatitus i efectius al capdavant implicats en el projecte de la
confederació sindical catalana i de classe”38.

L’any 2013, el sindicat ja ha fet el pas d’adaptar l’estructura de format intersindical al d’una
de format confederal, el que es valora com a positiu perquè ha facilitat i reforçat el funcio-
nament de la pròpia estructura i de les relacions entre les federacions, l’Eina-Espai Jove
i els òrgans pròpiament confederals com el Secretariat Nacional i el Consell Nacional.

Cal tenir en compte el context social i polític ja que el període 2008-2013 es troba immers
en l’esclat d’una crisi econòmica sense precedents que afecta a nivell mundial i que va com-
portar el desmantellament de part de l’estat del benestar. L’esclat de la bombolla immo-
biliària i la crisi bancària del 2010 significà la destrucció de milers de llocs de treball amb
el consegüent augment de la conflictivitat social. Aquesta situació va afectar de ple al sin-
dicat, suposant un fre important al seu creixement així com afectant-ne l’estructura hu-
mana i material.

Aquesta situació canvia al voltant de l’any 2017, coincidint amb un dels moments més
efervescents del procés sobiranista del Principat de Catalunya. Catalunya es trobava orfe d’un
sindicat de classe i independentista, un sindicat clarament compromès amb el país. Enmig
d’aquest procés, el sindicat aconsegueix donar-se a conèixer permetent revertir la situació
que venia patint i iniciant així un gran creixement, tant pel que fa al nombre d’afiliació com
pel que fa a la seva presència a les empreses.

Ens situem a l’any 2018, moment en que el sindicat ha augmentat un 50% la seva afiliació,
fet que exigia organització i fer funcionar les estructures del sindicat. Érem conscients
que el sindicat no estava preparat per aquell creixement, el que requeria de forma urgent
posar fil a l’agulla per aconseguir tirar endavant i continuar creixent, amb l’objectiu d’esde-
venir el sindicat feminista, nacional i de classe de referència a Catalunya, amb l’horitzó po-
sat en el conjunt dels Països Catalans.

38.- Ponència d’Organització aprovada en el IV Congrés Nacional celebrat el 20 de desembre de 2008.
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3.2. Balanç organitzatiu
L’any 2018 el sindicat disposa de molt poca normativa de funcionament, no té les federa-
cions estructurades i pràcticament no existeix cap unió territorial.

L’única normativa existent eren els Estatuts i uns reglaments de funcionament del Consell
Nacional i de les seccions sindicals. Per tant, havíem de basar-nos en els Estatuts i les po-
nències aprovades en els darrers congressos per fer funcionar les estructures del sindi-
cat i, així, ser fidels al model sindical que s’ha anat construint al llarg dels anys.

A més, el màxim òrgan del sindicat entre congressos, el Consell Nacional tampoc estava
funcionant a causa de la inexistència de federacions i unions territorials.

L’inici d’aquest mandat ha estat complicat. Ho ha estat perquè havíem d’estructurar el sin-
dicat, perquè l’any 2019 va coincidir amb l’any de concentració d’eleccions sindicals, per-
què l’any 2020 vam haver de fer front a una situació difícil provocada per la pandèmia del
Covid-19, i perquè no tothom ha entès el funcionament del sindicat de la mateixa manera
ni ha encaixat bé la nova organització provocant sovint friccions.

Moltes d’aquestes friccions tenen origen precisament en aquest important creixement del
sindicat amb l’entrada de moltíssima nova afiliació, alguna de la qual no coneixia el funcio-
nament del sindicat ni havia tingut cap experiència sindical prèvia. D’aquesta qüestió en
parlarem més detingudament en el següent apartat.

S’ha de convenir que és inevitable que apareguin tensions quan una organització experi-
menta un creixement ràpid. El sindicat ja va viure una situació similar l’any 2008. No obs-
tant, si el sindicat hagués disposat d’una estructura sòlida i hagués tingut en funciona-
ment tots els seus òrgans, s’hauria evitat una bona part d’aquestes tensions.

L’actual mandat ha tingut dues èpoques. Una primera en la que calia estudiar com posar
en funcionament tota l’estructura, i una segona que ha consistit en donar forma a l’estruc-
tura.

En aquest període hem aconseguit:

� Dotar el sindicat de normativa de funcionament.

� Posar en funcionament el Consell Nacional.

� Constituir les federacions professionals.

� Posar en funcionament 14 unions territorials.

� Posar en funcionament la Comissió de Garanties.

� Posar en funcionament la Comissió d’Abordatge de les violències masclistes.

� Convocar el 1r Fòrum Nacional.

� Estar presents en meses de negociació col·lectiva.

� Reforçar els serveis jurídics i d’assessorament del sindicat.

� Reforçar les àrees d’organització i d’acció sindical.

� Reimpulsar l’activitat del sindicat a nivell internacional.

� Augmentar la presència pública del sindicat.
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No ens estendrem en aquesta part perquè ens remetem a l’informe de gestió que serà
presentat en aquest proper Congrés.

El resultat és esperançador perquè el sindicat hem augmentat en un 100% la nostra afilia-
ció (superant la xifra dels 6.000) i perquè hem augmentat la nostra presència a les empre-
ses, amb més de 1.000 representants, el que significa un augment del 450% en la repre-
sentació de La Intersindical. És esperançador perquè estem aconseguint mantenir aquests
bons resultats, en bona part, gràcies a la bona feina sindical que estan portant a terme els
companys i les companyes des de les seccions sindicals, les sectorials i resta d’àrees i òr-
gans del sindicat.

Amb tot, el sindicat continua en fase de construcció ja que cal consolidar tot el que s’ha
fet durant aquests anys. Així, constatem mancances en l’estructura (sovint per inexistència
de normativa clara) i veiem la necessitat de redreçar aspectes claus sobre el nostre model
sindical perquè sinó ens desviarem dels principis i objectius que com a sindicat tenim.

Cal legitimar els òrgans nacionals del sindicat, el que implica que cal millorar el seu funciona-
ment. Cal continuar treballant en qüestions que han quedat pendents, com per exemple
la Caixa de Resistència. Cal millorar en aspectes de comunicació i de formació. Cal millo-
rar els canals de participació de l’afiliació. Cal millorar els nostres serveis d’atenció a
l’afiliació i els d’assessorament laboral i jurídic.

Aquestes qüestions seran tractades en l’apartat de propostes de millora organitzativa.

3.3. Conseqüències del creixement a nivell intern
A grans trets, detectem tres problemes arran del fort creixement que La Intersindical ex-
perimenta en aquest període, sobretot el succeït durant els anys 2018 i 2019.

Val a dir que tots aquests problemes s’haguessin pogut solucionar fàcilment si el sindicat
hagués tingut tota la seva estructura en funcionament i si hagués existit normativa su-
ficient a nivell intern. Aquesta mancança en l’estructura organitzativa ha provocat ten-
sions evitables i ha comportat un gran desgast de gestió. Per aquest motiu, considerem
important que aquesta qüestió tingui un apartat específic, per tal d’evitar en un futur si-
tuacions similars i ajudar a les persones que assumeixin la responsabilitat de gestionar
el sindicat a aconseguir solucions àgils i efectives.

a/ L’entrada de molta afiliació en poc temps, amb poc bagatge sindical i organitzatiu
previ, ha estat un repte important que el sindicat ha hagut d’assumir mentre creixia
en molts centres de treball.

El sindicat no disposava encara de les estructures i les normes de funcionament con-
solidades per fer arribar de manera efectiva els principis del sindicat i la forma d’or-
gantizar-nos.

Això ha desembocat que certes persones hagin volgut imposar altres formes de fun-
cionament i, fins i tot, hagin obviat (conscientment o no) els acords democràtics que els
òrgans nacionals han anat adoptant.
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No obstant, cal destacar que es tracta d’un grup molt reduït de persones, i que pràcti-
cament totes les persones que s’han afiliat recentment al sindicat, quan se’ls ha de-
manat, han col·laborat de manera generosa.

b/ Com hem dit, el creixement del sindicat es produeix en un moment en el que no es
disposen ni de les estructures ni de les normes de funcionament consolidades.
Consolidar aquestes estructures i aprovar normativa de funcionament interna ha com-
portat molts canvis, fent que algunes persones s’hagin mostrat reticents a aquests can-
vis i, en ocasions, hagin obstaculitzat (conscientment o no) el funcionament del sindi-
cat.

c/ A falta de federacions, i per donar resposta a les necessitats de l’afiliació del sector
públic, es van constituir diverses sectorials, que en alguns casos van assumir compe-
tències que no els hi eren pròpies; això va comportar que algunes sectorials s’orga-
nitzessin al voltant d’estructures feixugues i que en ocasions no es coordinés l’acció sin-
dical entre elles, allunyant-se del model sindical de La Intersindical que és el d’un sin-
dicat de classe el que comporta la solidaritat entre les diferents sectorials i les seccions
sindicals.

Per tant, amb l’objectiu de rectificar aquesta incidència, pertoca a les federacions diri-
gir la tasca de coordinació tot aprofitant la bona feina realitzada per les sectorials.

D’altra banda, també hem patit tensions com a conseqüència de no tenir ben definits pro-
tocols d’actuació i també d’una manca de cultura sindical perquè en ocasions s’ha confós
quina és la funció de La Intersindical, i s’ha tendit a que el sindicat assumeixi o promogui
iniciatives que no li són pròpies.

Som un sindicat sociopolític, compromès amb la lluita d’emancipació social i nacional. Per
aquest motiu hem de donar suport a aquelles accions que contribueixin a construir país i
a defensar la nostra llengua i cultura, accions que ja impulsen diferents entitats tan de
caràcter civil com polític. El sindicat no té la funció de ser-ne la impulsora però sí de donar-hi
suport i participar-hi sempre i quant siguin àmplies, plurals i no partidistes.

En canvi, en tot allò que tingui a veure en els drets sociolaborals i la lluita sindical, La
Intersindical sí que n’ha de ser la protagonista.

Cap entitat del país farà la feina sindical. És a nosaltres, com a sindicat nacional i de classe,
a qui ens correspon fer-la.

Per aquestes raons és urgent que el sindicat legitimi els òrgans des d’on es prenen les
decisions, creï els canals adequats per a formar a l’afiliació i donar a conèixer els principis
i normativa de funcionament, així com desenvolupar l’acció sindical que sigui eficaç per a
la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores d’aquest país, i doti a les fe-
deracions professionals dels recursos suficients per a que funcionin adequadament i evi-
tar així funcionaments anòmals.
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Finalment, el sindicat ha patit i està patint l’atac de diverses persones que han decidit por-
tar les seves peticions davant els tribunals (espanyols, amb tota la càrrega política que
implica) peticions que no han estat reconegudes pel sindicat per considerar-les inade-
quades o que no s’ajusten als Estatuts. Aquesta manera d’actuar, que sovint va acompa-
nyada d’acusacions difamatòries cap a les persones que estan dirigint el sindicat, fins i tot
assetjant-ne algunes, demostra que el sindicat necessita dotar-se de mecanismes ade-
quats i eficaços que puguin fer front a aquestes conductes, les quals poden posar en perill
el propi sindicat. Cal dotar als òrgans nacionals de l’autoritat necessària i legítima per
aturar de forma immediata qualsevol actuació que sigui contrària als principis del sindi-
cat.

3.4. Propostes de millora organitzativa
Tot i que durant aquest període comprès entre l’any 2018 i el 2022 l’estructura organitza-
tiva del sindicat ha millorat molt, cal continuar treballant per acabar de consolidar la feina
iniciada així com per impulsar noves propostes.

3.4.1. Òrgans nacionals
Els òrgans nacionals del sindicat són el Congrés Nacional, el Consell Nacional, la Secreta-
ria General, el Secretariat Nacional i la Comissió de Garanties.

Aquest mandat el vam iniciar únicament amb el Secretari General i el Secretariat Nacio-
nal, òrgans escollits democràticament pel VI Congrés Nacional celebrat el 30 de juny de
2018. Calia impulsar, doncs, el Consell Nacional i la Comissió de Garanties.

El mes de juliol de 2020, després d’haver constituït unes gestores de les federacions i
haver constituït diverses unions territorials, es va convocar el primer Consell Nacional
del present mandat. Des d’aleshores, s’han convocat i celebrat 14 sessions ordinàries del
Consell Nacional.

Cal tenir present que totes les sessions del Consell Nacional s’han fet en format virtual,
obligats per la situació pandèmica i per garantir el compliment de les restriccions de mo-
bilitat establertes inicialment i, posteriorment, per garantir la salut de totes i tots els mem-
bres del Consell Nacional.

Constatem una certa dificultat en el funcionament del Consell Nacional, especialment pel
que fa a la transmissió d’informació tant dels acords adoptats per aquest òrgan cap a l’afi-
liació, com dels acords i propostes de l’afiliació cap el Consell Nacional.

Els consellers i les conselleres ho són en representació de les federacions i unions territo-
rials, i és responsabilitat seva garantir aquesta transmissió d’informació. És cert que cal
posar en funcionament una intranet on es pugui allotjar la documentació corresponent,
però aquest fet no és raó suficient per a què no es transmeti de forma fluïda la informació.

El Consell Nacional, com a màxim òrgan entre congressos, li correspon vetllar per a que
es compleixen els acords adoptats pel Congrés Nacional i, per tant, és on cal debatre so-
bre aquelles qüestions d’organització i d’acció sindical que afectin al conjunt del sindicat.
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El Consell Nacional es reuneix cada dos mesos. En aquestes sessions cal que els con-
sellers i conselleres continuïn rendint comptes i fer arribar totes aquelles propostes que
puguin sorgir des de les federacions, l’Espai Jove i les unions territorials. Cal transmetre
aquesta informació de forma àgil i amb antel·lació, per permetre que hi hagi temps sufi-
cient a les reunions per debatre sobre les línies sociopolítiques i les estratègiques del sin-
dicat.

Cal que el Consell Nacional es faci càrrec d’organitzar el II Fòrum Nacional.

Proposta d’actuació:
(1) Les reunions del Consell Nacional han de ser presencials perquè les reunions

virtuals no són els espais adequats per desenvolupar debats amb profunditat.
Per tant, proposem que en totes aquelles reunions en les que hi hagi d’haver
debat, siguin en format presencial.

(2) El/la president/a de la Mesa del Consell Nacional coordinarà i impulsarà l’acti-
vitat de l’òrgan, tot garantint l’arribada ràpida de la documentació que hi hagi a
tots els seus membres, informant de tot allò que sigui pertinent, recordant els
assumptes pendents i dates de reunions, fent de pont amb la Comissió de
Garanties i amb el Secretariat Nacional, etc. Per tant, la persona que assumeixi
aquesta funció cal que estigui preferentment alliberada o, si més no, disposi de
temps suficient per realitzar aquesta tasca.

(3) El Secretariat Nacional, com a òrgan de gestió ordinària i de direcció del
sindicat proposarà un parell de debats a l’any sobre línies sociopolítiques i estra-
tègiques del sindicat, enviant amb temps suficient un guió per a que les fede-
racions, l’Espai Jove i les unions territorials tinguin temps per a debatre i fer
propostes. Amb aquesta mesura se cerca garantir que, com a mínim, dos cops
a l’any el Consell Nacional debati sobre temes sindicals.

(4) Convocar el II Fòrum Nacional l’any 2024.

En relació al Secretariat Nacional, és necessari que totes les persones que en formin part
tinguin la disponibilitat suficient per a poder portar a terme la responsabilitat adquirida.
El sindicat creix i les seves necessitats també, amb la qual cosa cada cop hi ha més feina
de gestió, es requereix més coordinació a nivell intern i cal afrontar més compromisos
públics. Cal poder donar resposta de forma àgil i ràpida, el que implica que els membres
d’aquest òrgan han de disposar de temps suficient. Correspon al Secretariat Nacional fer
propostes en relació a acció sindical i negociació col·lectiva, és responsable de l’organit-
zació del sindicat i de la gestió dels recursos del sindicat, materials i humans. Com a òr-
gan de direcció i gestió cal que gaudeixi de l’autonomia i confiança suficient com per poder
actuar, havent de retre comptes davant el Consell Nacional sobre les actuacions efec-
tuades.

L’any 2018 aprovàvem que calia establir un protocol de funcionament en referència als
recursos humans que disposa el sindicat. En aquest sentit, el Secretariat Nacional va
crear una Comissió de Funcionament i una de les seves funcions era la gestió de les per-
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sones alliberades, tant les que ho són per acumulació d’hores sindicals com les que estan
contractades pel sindicat. Tot i que s’ha aprovat un Acord sobre l’ús de les hores sindicals,
és evident que cal rectificar i millorar la gestió dels alliberaments. És necessari i urgent
establir un protocol global i correspon al Secretariat Nacional la seva elaboració.

Valorem com una iniciativa excel·lent la creació d’una Secretaria Feminista (inicialment
es va anomenar Secretaria d’Igualtat). Ara bé, la simple existència d’aquesta secretaria
és del tot insuficient per tal d’aconseguir que el sindicat esdevingui feminista. Per garantir
que la tasca i les iniciatives dutes a terme per aquesta secretaria arribin arreu del sin-
dicat, és necessari que totes les secretaries nacionals donin suport a la Feminista.

Al mateix temps, és necessari que tota l’afiliació s’impregni de sindicalisme feminista, i
per això cal poder tenir espais de debat oberts. Proposem que la Secretaria Feminista i
l’Assemblea de Dones de La Intersindical impulsin aquests espais de debat, organitzant-ne
com a mínim dos a l’any.

Proposta d’actuació:

(1) És recomanable que les persones que formin part del Secretariat Nacional tin-
guin la disponibilitat suficient per desenvolupar la seva tasca, així com que
aquelles persones que es responsabilitzin de les secretaries sobre les que re-
cau la màxima responsabilitat de la gestió del sindicat, és a dir, la Secretaria
General, la Secretaria d’Acció Sindical i la Secretaria d’Organització, estiguin
alliberades, sense descartar que d’altres secretaris/àries també ho puguin es-
tar.

(2) Definir l’organigrama del sindicat i del Secretariat Nacional, per tal que existeixi
una bona coordinació entre els diferents òrgans del sindicat i per a què quedin
ben definides les tasques i competències de cadascú.

(3) Cada secretaria nacional, en especial, les secretaries d’Acció Sindical i d’Orga-
nització, s’ha de dotar d’un equip suficient de persones per poder portar a ter-
me de forma òptima les seves responsabilitats.

(4) Convertir la Secretaria Feminista en una secretaria transversal, que a més a
més de la seva tasca ordinària, oferirà pautes d’actuació a la resta de secreta-
ries nacionals per a què aquestes les portin a terme i les comparteixin amb qui
correspongui del sindicat.

(5) Establir una coordinació permanent de les secretaries nacionals amb els dife-
rents òrgans i espais del sindicat.

(6) El Secretariat Nacional aportarà al Consell Nacional un pla de treball, el qual
s’anirà actualitzant anualment.

(7) El Secretariat Nacional proposarà anualment dos temes sobre política i
estratègia sindical per a portar-los a debat en el Consell Nacional.

(8) El Secretariat Nacional elaborarà un protocol sobre alliberaments per a què si-
gui aprovat pel Consell Nacional.
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(9) El Secretariat Nacional elaborarà, junt amb els responsables d’organització de

les federacions, una proposta de gestió sobre els recursos humans que el

sindicat necessita.

(10) Impulsar espais de debat sobre sindicalisme feminista.

En relació amb el/la Secretari/àri General, tot i que estatutàriament estan molt clares
les seves funcions, cal reforçar el seu paper.

El/la Secretari/a General és qui representa públicament el sindicat i és qui coordina les
secretaries nacionals, per tant, és necessari que disposi de les eines suficients per a poder
portar a terme la seva responsabilitat.

El sindicat ha d’assumir cada cop més compromisos a nivell públic, i la tasca de coordina-
ció interna del Secretariat Nacional és cada cop més exigent, el que requereix que la Secre-
taria General disposi d’un equip de persones que pugui fer front a les seves obligacions.

Tot i que les relacions internacionals són una tasca del Secretariat Nacional, la Secretaria
General n’ha assumit la responsabilitat amb un acumulat dels darrers anys important,
tant des de la vessant de les relacions purament sindicals com les de solidaritat interna-
cional.

Hem continuat participant de la Federació Sindical Mundial, aconseguint crear amb d’altres
sindicats de nacions sense Estat la Coordinadora dels Pobles de la pròpia FSM. Així ma-
teix, el creixement del sindicat ens ha permès ampliar o aprofundir les nostres relacions
amb altres sindicats del món (País Basc, Grècia, Xipre, l’Argentina, Xile, Uruguai, Cuba,
Portugal, Galícia, Sàhara i incipientment diversos sindicats d’Àfrica). Hem mantingut la
participació de plataformes solidàries pels drets humans, com la Taula Catalana per
Colòmbia, -la més important d’Europa i que hem presidit en diverses etapes- o el mateix
Ciemen.

El volum de responsabilitats internacionals del sindicat cada cop és més important i, per
tant, cal crear una Secretaria específica de solidaritat i relacions internacionals amb un equip
especialitzat que hi doni el suport corresponent. Aquesta secretaria tindrà la funció de man-
tenir i promoure les relacions internacionals, emetre informes i posicionaments interna-
cionals i promoure campanyes solidàries sobre lluites sociolaborals d’altres països. Final-
ment, haurà d’impulsar l’intercanvi i l’acció sindical amb sindicats d’altres països amb qui
compartim afiliació a empreses globals o treballadors migrants en els dos sentits.

Per altra banda, i en la mateixa línia de les relacions internacionals i donat el caire sociopo-
lític de La Intersindical, ens cal crear discurs i ser presents a diverses plataformes o inicia-
tives vinculades als nostres drets socials, ja siguin per l’habitatge, pel transport públic,
per la llengua, pel canvi climàtic o per qualsevol altra lluita sociopolítica.

Això significa la creació d’una Secretaria d’Acció Social que tingui la funció d’elaborar les nos-
tres propostes i posicionaments i reactivar la Secretaria de Moviments Socials per a po-
der participar i/o endegar d’aquelles iniciatives que s’adiguin amb els nostres principis.
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El sindicat ha de tenir la capacitat de generar posicionaments propis, de crear propostes
coherents amb el seu model sindical, analitzar la realitat sociopolítica en la qual es veu
immersa la lluita sindical. Amb aquest objectiu, es proposa la creació d’una Comissió per-
manent d’Estudis i Anàlisi que a través de la recerca constant d’informació, l’anàlisi de la
mateixa i el seu estudi i debat permeti a les diferents secretaries i comissions a crear
continguts, estratègies i accions que ajudin a difondre els nostres valors i objectius.

Aquestes noves secretaries formarien part de l’àrea institucional del sindicat dirigida per
la Secretaria General.

Proposta d’actuació:

(1) Crear una Secretaria de Solidaritat i Relacions Internacionals.

(2) Crear una Secretaria d’Acció Social.

(3) Reactivar la Secretaria de Moviments Socials.

(4) Crear una Comissió permanent d’Estudis i Anàlisi.

Finalment, pel que fa a la Comissió de Garanties, si bé s’ha aconseguit que des del mes
de desembre del 2020 estigui constituïda, cal acabar de definir bé la seva funció i refor-
çarla amb més membres. És dificultós aconseguir persones que vulguin assumir aquesta
responsabilitat, i cal crear els mecanismes per canviar aquesta situació.

Aquesta Comissió ha patit un qüestionament des del mateix moment de la seva constitu-
ció, el que segurament ha influït en trobar més persones que en vulguin formar part. Per
tant, és necessari legitimar aquesta comissió, i la realització d’aquesta tasca li correspon
al Consell Nacional.

Diversos membres de la Comissió de Garanties van fer arribar al Consell Nacional un co-
municat en el que explicaven en quina situació es trobaven, i també denunciaven la cam-
panya d’assetjament que han hagut de patir. Aquesta qüestió hauria d’haver generat més de-
bat i hauria d’haver motivat una resposta unànime de suport i reforç envers aquest òrgan.

Un òrgan que ha estat escollit democràticament pel màxim òrgan entre congressos, el
Consell Nacional, no pot ser qüestionat d’aquesta manera. Cal adoptar mesures eficaces
dirigides a aquelles persones que no accepten els acords que s’adopten democràticament
pels òrgans nacionals.

Proposta d’actuació:
(1) Crear una comissió per a que faci una proposta integral sobre gestió de con-

flictes que serveixi per millorar el sindicat i que garanteixi els drets de totes les

persones afiliades.

3.4.2. Federacions i l’Eina (Espai Jove)
L’any 2018 vam aprovar la creació de tres federacions: Serveis Públics, Serveis Privats i
Indústria. L’Eina funciona des de l’any 2002 amb diversa intensitat i el 2021 va fer la darre-
ra Assemblea general, renovant el seu Secretariat.
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Aquesta ha estat una feina complicada i no exempta de problemes. El Consell Nacional va
aprovar el passat 18 de setembre del 2021 un Reglament de Funcionament amb l’objectiu
de facilitar la constitució d’aquestes estructures, i va acordar que, inicialment i de forma
excepcional, la durada dels mandats de les federacions seria de dos anys durant els quals
calia donar forma a l’estructura de cada federació.

Ja hem explicat amb anterioritat que com a conseqüència de les mancances organitza-
tives en el sindicat, a nivell del sector públic idavant la necessitat d’afrontar els períodes
electorals i per donar resposta a les necessitats de l’afiliació, així com per poder participar
a les reunions de les meses sectorials, es van constituir cinc sectorials: Administracions
Locals, Educació, Generalitat i Ens Adscrits, Sanitat i Universitats.

Aquesta situació, a falta de federació, ha fet que algunes sectorials hagin adoptat compe-
tències que no els hi són pròpies. Així mateix, sovint hi ha hagut una manca de coordinació
entre aquestes sectorials. Per aquest motiu, el Secretariat Nacional va adoptar la mesura
de crear un espai de coordinació el qual ha estat supervisat per les secretaries nacionals
d’Acció Sindical i de Coordinació Interna.

A nivell de sector privat, la situació és diferent perquè es tracta de sectors organitzats al
voltant de seccions sindicals, i no hi ha sectorials constituïdes.

La federació que presenta més dificultats és la de Serveis Privats, a causa de la gran
quantitat de sectors diferents que acull, sovint molt precaritzats i on existeix una gran mo-
bilitat de treballadors i treballadores i molta contractació temporal.

Amb la constitució de les federacions professionals cal revertir la situació descrita an-
teriorment en relació a les funcions que han de tenir les sectorials.

La sectorial ha de ser un espai de coordinació de seccions sindicals d’un mateix sector des
d’on impulsar l’acció sindical que s’acordi en la seva federació corresponent d’acord amb
les directrius aprovades pel Congrés Nacional i el Consell Nacional, i haurà de tenir una
estructura molt simple, suficient per a poder realitzar aquesta coordinació.

Per a constituir una sectorial caldrà que hi hagi un mínim de seccions sindicals constituï-
des i un nombre suficient d’afiliació que així ho justifiqui. La creació de les sectorials haurà
d’estar liderada per la federació a la qual pertanyen.

D’altra banda, les sectorials han de garantir la participació de la seva afiliació i crear
espais de debat per acordar com desenvolupar i planificar l’acció sindical, establir priori-
tats de treball i debatre sobre temes sindicals que afectin de forma específica al sector
que representen. Per fer possible aquesta participació, i amb l’objectiu descrit, les secto-
rials organitzaran anualment un mínim de dues trobades amb la seva afiliació. El resultat
d’aquestes trobades ha de servir per traçar línies d’actuació i marc teòric que es com-
partirà amb la federació a través dels canals que s’estableixin.

Les federacions han de ser eficaces en el seu funcionament i cal que es dotin de la su-
ficient estructura per a funcionar: òrgans de govern estables, reunions periòdiques,
elaboració de publicacions i articles d’anàlisi sindical, implicació en els processos electo-
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rals i atenció a les seccions sindicals i l’afiliació de la respectiva federació. La federació és
la que ha de garantir que la negociació col·lectiva que s’engega a cada empresa, segueixi
les línies polítiques i estratègiques acordades pels òrgans nacionals del sindicat.

Les federacions han de ser òrgans de debat dels sectors que les composen per tal que les
idees, inquietuds, propostes o demandes siguin traslladades als òrgans nacionals. A fi i
efecte de garantir aquest debat, és necessari que les federacions organitzin anualment un
mínim de dues trobades amb la seva afiliació per debatre temes concrets sobre acció sin-
dical. El resultat d’aquestes trobades ha de servir als òrgans de la federació per adequar
les línies estratègiques de treball i crear marc teòric.

Les federacions han d’aconseguir que totes les persones que siguin representants a les
empreses en nom del sindicat estiguin afiliades al sindicat. Ens cal el màxim d’implicació
dels i les nostres representants amb el sindicat.

És important que hi hagi una comunicació permanent entre Federació i Secretariat Nacio-
nal (a través de la secretaria nacional que correspongui), per garantir un funcionament
òptim de la federació i del sindicat.

Així mateix, atès que les federacions s’estan organitzant seguint el model d’organització
que els Estatuts de La Intersindical estableix a nivell nacional, cal evitar duplicitats inne-
cessàries i definir bé quines són les funcions de les secretaries federals i quina és la seva
relació amb les secretaries nacionals.

Cal solucionar també l’adscripció a les federacions de les persones que són autònomes i
de les jubilades i pensionistes.

En relació a les persones jubilades i pensionistes existeix un problema d’encaix a nivell
estatutari perquè d’entrada s’estableix que els jubilats i les jubilades i pensionistes po-
dran afiliar-se a La Intersindical i que tota persona afiliada quedarà enquadrada en l’es-
tructura de la federació que correspongui (article 6), i posteriorment es disposa que allò
que determina l’adscripció a una federació és l’activitat professional (article 15). Ens tro-
bem, doncs, davant d’una contradicció perquè el sindicat està format per tres federacions
professionals que requereixen estar en actiu per poder-hi formar part.

A fi de solucionar aquesta qüestió, es proposa que d’una banda l’afiliació que es troba pen-
sionada o jubilada s’adscrigui a la federació on formava part quan estava en actiu, i de l’al-
tre, es constitueixi una Comissió permanent de persones jubilades i pensionistes que no
depengui de cap federació sinó de la Secretaria Nacional d’Acció Social, i la funció de la
qual sigui la d’elaborar documents d’anàlisi, propostes elaborades de temes per debatre
en els òrgans nacionals, i donar suport a l’acció sindical que es dugui a terme a nivell
territorial. Per aquest motiu, la comissió haurà de coordinar-se amb la Secretaria d’Acció
Sindical.

També cal trobar l’encaix de les persones autònomes. El nostre sindicat permet que les
persones treballadores autònomes es puguin afiliar, però no preveu en quina federació
cal que estiguin adscrites. Actualment el sindicat té organitzades les persones autònomes
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en un espai que s’anomena Som Autònoms, i cal que a fi de complir amb els Estatuts s’adscri-
guin a alguna federació.

Atès que la major part de les persones autònomes treballen en sectors que pertanyen a
Serveis Privats, proposem que les persones autònomes s’adscriguin a la Federació de Ser-
veis Privats.

En relació a les persones que estan alliberades pel sindicat, aquestes quedaran adscrites
a la federació on es trobi enquadrat el sector on estiguin treballant. Si s’està realitzant
feina en àrees de l’estructura nacional del sindicat, s’adscriuran a la Federació de Serveis
Privats.

Les persones afiliades menors de 30 anys s’adscriuran a l’Eina (Espai Jove), exceptuant
que s’hagi demanat de forma expressa i justificada l’adscripció a una altra federació (la
que li correspongui per sector laboral on treballa). L’Espai Jove està considerat al mateix
nivell que una federació tot i que té una sèrie d’especificitats des de la seva creació, com
per exemple la seva autonomia organitzativa. Des dels seus inicis ha tingut una funció
dinamitzadora i de creació de nous quadres de La Intersindical. Ha centrat la seva activitat
a realitzar campanyes informatives, d’assessorament i de difusió de la realitat laboral ju-
venil, participant d’espais amplis com el CNJC40 i el CJB41 així com d’iniciatives sociopolíti-
ques amb d’altres organitzacions juvenils.

Arran del creixement global del sindicat, tot mantenint les funcions esmentades, és el mo-
ment de poder fer un pas més posant les bases per incidir en sectors laborals amb un
índex molt alt de treballadors i treballadores joves i on, habitualment, la precarietat és el
més habitual. És el cas, per exemple, del sector del lleure on hi treballa una quantitat molt
important de joves i on la mobilitat, la temporalitat i la precarietat en dificulten l’organit-
zació. Com a sindicat hem de posar els mitjans per arribar a tots els sectors, especialment
el més precaritzats.

Finalment, proposem que aquelles persones que es trobin a l’atur s’adscriguin a la fede-
ració on es trobi enquadrat el sector de la darrera feina que van realitzar.

En cas de dubte o conflicte amb l’adscripció d’una persona afiliada, el Secretariat Nacional
proposarà una solució que haurà de ser aprovada pel Consell Nacional.

Tenint en compte que som al començament de la constitució de les federacions, cal fer
una proposta de mínims que sigui factible, amb l’objectiu d’aconseguir estructures ben
definides al final d’aquests dos primers anys de mandat.

40.- Consell Nacional de Joventut de Catalunya

41.- Consell de la Joventut de Barcelona
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Proposta d’actuació:

(1) Fer que les federacions funcionin dotant-les dels recursos necessaris per a op-

timitzar aquest funcionament.

(2) Crear espais de coordinació Federació – Secretariat Nacional amb l’objectiu de

fer funcionar adequadament el sindicat.

(3) Definir les funcions de les secretaries federals i relació amb les secretaries na-

cionals.

(4) Crear i organitzar les seccions sindicals de cada federació.

(5) Aconseguir que totes les persones que són delegades i representants dels i les

treballadores estiguin afiliades al sindicat.

(6) Les federacions organitzaran anualment un mínim de dues trobades de la seva

afiliació per debatre qüestions d’acció sindical del seu àmbit d’actuació.

(7) Les sectorials organitzaran anualment un mínim de dues trobades de la seva

afiliació per debatre qüestions d’acció sindical del seu àmbit d’actuació.

(8) Crear una Comissió permanent de persones jubilades i pensionistes que de-

pengui de la Secretaria d’Acció Social i amb vinculació amb la Secretaria d’Acció

Sindical.

(9) Adscriure les persones autònomes a la Federació de Serveis Privats.

(10) Impulsar l’acció sindical de l’Espai Jove.

3.4.3. Unions territorials
El sindicat s’organitza en dos àmbits. El professional mitjançant les federacions, i el terri-
torial mitjançant les unions territorials.

L’any 2018 ens marcàvem com a objectiu organitzar el sindicat a nivell territorial, impul-
sant unions territorials allà on fos possible. Actualment tenim constituïdes les següents:
Alt Pirineu, Anoia, Baix Llobregat i l’Hospitalet, Barcelona-Baix Besòs, Camp de Tarragona,
Catalunya Central, Comarques Gironines, Maresme, Osona-Ripollès, Penedès-Garraf, Po-
nent, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Tot i la gran feina realitzada constatem que el funcionament de les unions territorials és
desigual perquè és complicat trobar persones amb disponibilitat de temps que les puguin
impulsar. També és necessari desenvolupar un reglament de funcionament que estableixi
uns mínims d’organització uniforme a totes les territorials i al mateix temps que tingui en
compte les particularitats que hi puguin haver. Hi ha territorials on es concentren molts
més centres de treball que en altres, i aquest factor, així com d’altres que hi pugui haver,
cal que es prevegin.

De la mateixa manera que a causa de com s’ha anat organitzant el sindicat, les sectorials
han assumit competències que no els corresponen, a nivell d’unions territorials també
comprovem que han assumit competències que no els són pròpies. No obstant això,
aquesta anomalia és la que ens ha permès funcionar tot esperant a tenir totes les estruc-
tures del sindicat en funcionament. Ara, amb les federacions ja constituïdes, és el moment
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de fer que les unions territorials s’acabin d’organitzar i de consolidar, així com definir exac-
tament quina és la seva funció.

Segons els Estatuts de La Intersindical, la unió territorial és l’estructura bàsica d’organitza-
ció territorial del sindicat, que coordina i difon l’activitat del sindicat al territori. És on par-
ticipa l’afiliació i les seccions sindicals que hi hagi a un territori determinat.

Per tant, les funcions bàsiques de les unions territorials són la de difusió de l’activitat del
sindicat al territori, la de donar a conèixer el sindicat al màxim de centres de treball i la
de donar suport a les federacions en temes d’acció sindical.

Com a objectiu prioritari proposem acordar en els propers mesos un Reglament de Funcio-
nament de les Unions Territorials. Existeix un esborrany de reglament i esmenes presen-
tades per les unions territorials que cal revisar i adaptar a les necessitats actuals, així
com establir les previsions necessàries tenint en compte el creixement constant i sostin-
gut del sindicat el qual repercuteix de forma automàtica en elles.

Un cop s’aprovi aquest reglament, caldrà organitzar cadascuna de les actuals unions terri-
torials per garantir el seu funcionament, la qual cosa serà impulsada des de les Secretari-
es Nacionals de Coordinació Territorial i Organització.

A fi d’organitzar i compartir les mobilitzacions i donar a conèixer les iniciatives i propos-
tes, les unions territorials continuaran reunint-se periòdicament sota la supervisió de la
Secretaria de Coordinació Territorial. En aquest espai es coordinaran les campanyes del
sindicat, així com la intermediació amb les diferents secretaries nacionals del sindicat.

També és important que s’estableixi un espai de coordinació permanent de les unions
territorials amb la resta d’òrgans i estructures del sindicat per promoure l’acció sindical.
Per això, proposem una Comissió integrada per un representant de cada unió territorial,
pels responsables d’organització i d’acció sindical de les federacions, i pels Secretaris
Nacionals de Coordinació Territorial, Organització i Acció Sindical. La funció d’aquesta co-
missió serà tècnica. Haurà de garantir que tothom tingui la mateixa informació i coordinar
les campanyes i activitats d’acció sindical del sindicat. La Comissió es reunirà un cop al
mes i l’impulsarà la Secretaria de Coordinació Territorial.

Proposta d’actuació:
(1) Debatre i aprovar un Reglament de Funcionament.
(2) Garantir el funcionament de cadascuna de les territorials.
(3) Crear una Comissió de Coordinació d’Acció Sindical Territorial.

3.4.4. Seccions sindicals
La secció sindical és l’estructura organitzativa bàsica de les federacions professionals. És
l’espai on s’apleguen les persones afiliades dins d’un mateix centre de treball. És, per tant,
l’espai de base on s’organitza la nostra afiliació.

Correspon a la secció sindical portar a terme l’acció sindical que hagi decidit assembleà-
riament el conjunt dels i les seves membres, seguint les directrius que s’hagin acordat
des de la seva federació i des dels òrgans nacionals.
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Correspon a la secció sindical donar a conèixer l’ideari del sindicat als centres de treball,
així com aconseguir incorporar nova afiliació.

La força del sindicat rau en aconseguir seccions sindicals amb una majoria de treballa-
dors i treballadores afiliades i ben organitzades. És així com s’aconsegueix tenir força en
la negociació col·lectiva i garantir l’èxit de les mobilitzacions que es vulguin endagar. Tam-
bé és la manera d’aconseguir que l’afiliat/da s’impliqui amb el sindicat.

Per aquest motiu, és necessari aconseguir que a tots els centres de treball on hi tinguem afi-
liació, aquesta s’organitzi i constitueixin seccions sindicals.

Correspondrà a la Secretaria d’Acció Sindical junt amb les persones responsables d’Acció
Sindical de les Federacions elaborar un pla de treball per aconseguir que al final del pre-
sent mandat s’hagin constituït i organitzat seccions sindicals arreu.

A banda, el sindicat no disposa d’un inventari actualitzat en relació als seus recursos hu-
mans. Tenir les seccions sindicals constituïdes ha de servir també per disposar d’informació
actualitzada en relació als i les nostres representants d’empresa, delegats/des sindicals i de
prevenció, modificacions en els convenis sectorials, etc.

Proposta d’actuació:
(1) Elaborar un pla de treball en relació a les seccions sindicals.
(2) Aconseguir tenir actualitzada la nostra base de dades en relació a les persones

que assumeixen responsabilitats sindicals dins les empreses.

3.4.5. Afiliació
El sindicat ha crescut, ha augmentat la seva afiliació i representació a les empreses. És
necessari crear els mecanismes de participació de l’afiliació en el sindicat.

Constatem dificultats amb el compromís de la nostra afiliació amb el sindicat. L’afiliació
de La Intersindical no ha d’entendre el sindicat com un espai que només ofereix serveis.
És necessari que la nostra afiliació s’impliqui en les activitats que el sindicat endega.

Hi ha aspectes que depenen del sindicat: cal millorar els canals interns de comunicació i
hem de millorar la formació interna. És necessari oferir una sessió informativa a tota
nova persona que s’afilia, per explicar qui som i com funcionem.

Així mateix, també és necessari que els i les nostres representants a les empreses
s’involucrin més amb l’activitat del sindicat, que participin més tant a les federacions com
a les unions territorials. És necessari oferir una formació personalitzada als nostres re-
presentants, donar a conèixer els principis i el funcionament del sindicat, així com forma-
ció permanent sobre sindicalisme i negociació col·lectiva.

Proposem que el sindicat organitzi anualment una Trobada de representants de La Intersindical
amb l’objectiu d’informar sobre les propostes d’acció sindical que s’acorden a nivell de
federacions i òrgans nacionals.
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Un altre aspecte és el relatiu al nombre d’afiliació del sindicat. El sindicat ha aconseguit
doblar l’afiliació en quatre anys, tot i així, és necessari continuar creixent. Per dos motius,
un perquè hem d’aspirar a ser el sindicat més important del país, i l’altre, perquè si volem
garantir la independència del sindicat i tenint en compte que la nostra font principal de
finançament prové de les quotes d’afiliació, és necessari aconseguir més afiliació.

Si volem que la nostra acció sindical doni fruits, que es respectin els drets i les condicions
laborals del conjunt dels treballadors i treballadores del país, guanyar drets, dignificar les
nostres condicions de vida, el sindicat ha de créixer. Hem d’aconseguir estar presents i
organitzats a tots els centres de treball de Catalunya.

Proposem que el Secretariat Nacional es doti d’una secretaria que s’encarregui especí-
ficament de l’afiliació, que faci seguiment de les altes i les baixes, que proposi campanyes
d’afiliació i que s’encarregui d’impulsar les formacions necessàries per aconseguir una
major implicació i fidelització.

Proposta d’actuació:

(1) Oferir informació sobre els principis i funcionament del sindicat a la nova afilia-

ció i als nous i les noves representants d’empresa.

(2) Oferir formació específica sobre model sindical i negociació col·lectiva.

(3) Aconseguir la participació de l’afiliació en les activitats del sindicat.

(4) Dissenyar campanyes d’afiliació.

(5) Organitzar anualment una Trobada de Representants de La Intersindical.

3.4.6. Eleccions sindicals
S’acosta de nou el que es coneix com a període concentrat d’eleccions, un període que
comença aquest darrer trimestre de 2022 i finalitza a final del 2023. El sindicat haurà de
fer front a més de 200 processos electorals.

Cal que ens marquem com a objectiu clar el de revalidar els resultats obtinguts ara fa
quatre anys, i intentar continuar creixent, tot arribant a empreses on no hi tenim repre-
sentació.

Per aconseguir aquest objectiu és necessari estar ben organitzats, motiu pel qual propo-
sem donar continuïtat a la Comissió d’Eleccions creada recentment, que s’encarregarà de
dissenyar els plans de treball i coordinar a totes les persones alliberades del sindicat que
tinguin assignades tasques d’acció sindical.

La Comissió d’eleccions dependrà orgànicament de la Secretaria Nacional d’Acció Sindical,
i haurà d’estar en contacte permanent amb la Secretaria Nacional de Comunicació, la qual
s’encarregarà de comunicar resultats i elaborar i editar el material que sigui necessari.

Així mateix, la Comissió d’Eleccions haurà de coordinar-se amb les federacions professio-
nals i les unions territorials per acordar conjuntament les campanyes electorals. Quan
sigui necessari, es coordinarà amb la Comissió de Mobilitzacions.



Ponència | Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets48

VII CongrésNacional 12denovembrede2022

Proposta d’actuació:
(1) Dissenyar plans de treball per fer front al període concentrat d’eleccions.
(2) Dissenyar campanyes electorals.

3.4.7. Eines de suport a l’acció sindical
És necessari millorar molts aspectes relacionats amb l’acció sindical com són la comu-
nicació i la formació.

A nivell de comunicació el sindicat ha fet un gran avenç renovant la imatge corporativa,
creant una comissió permanent per coordinar les campanyes comunicatives del sindicat,
dotant-se de protocols d’actuació i creant una àrea de comunicació gràfica des d’on s’edi-
ta el material que es necessita. S’han organitzat els canals de xarxes socials, i s’està tre-
ballant permanentment en millorar la nostra web. Així mateix, hem aconseguit que el
sindicat aparegui en els mitjans de comunicació.

Tot i així, cal continuar treballant per millorar aspectes de la nostra comunicació externa,
tot intentant augmentar la nostra presència en els mitjans de comunicació. En aquest
sentit, cal pensar campanyes d’acció sindical que visibilitzin el nostre sindicat, que donin
a conèixer el nostre discurs i les nostres demandes. Hem de buscar la manera de comuni-
car a tota l’afiliació tot allò que fem en relació a l’acció sindical: en quines lluites i negocia-
cions som, el motiu d’aquestes lluites. I hem de buscar la manera d’informar a la societat
d’aquestes lluites, dels guanys i avenços que fem, denunciar les injustícies.

Al mateix temps, on més hem de millorar és en relació a la comunicació interna. Cal bus-
car mecanismes efectius per fer arribar la informació a l’afiliació. Des de l’àrea de comu-
nicació s’ha de cercar una manera que garanteixi aquesta informació i que no suposi una sa-
turació de missatges.

No obstant això, el que és més important és que tots els i les responsables del sindicat fa-
cin un esforç en comunicar constantment sobre tot el que es fa, comunicació que ha d’anar
en tots els sentits, de baix a dalt i de dalt a baix. Si dins de cada estructura del sindicat es
comunica adequadament, s’haurà fet un pas important que solucionarà en bona part l’ac-
tual mancança.

Pel que fa a la formació, durant aquests quatre anys s’han ofert un nombre important de
cursos formatius. Tot i així, cal millorar aquesta oferta formativa. A més a més dels que
ja s’està fent, cal oferir formació sobre model sindical, història del sindicalisme, nego-
ciació col·lectiva, prevenció i riscos laborals, formació de quadres i ampliar la formació
amb perspectiva de gènere i sobre plans d’igualtat.

Cal elaborar un pla de treball integral que abarqui totes les necessitats del sindicat i de
l’afiliació en matèria de formació. Proposem que el Secretariat Nacional elabori aquest
pla de treball, estructurat en les grans àrees del sindicat (institucional, acció sindical i orga-
nització). Aquesta tasca ha de ser prioritària.
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Un altre aspecte important sobre el que hem de millorar és el d’assessorament laboral
i jurídic.

Amb el creixement que hem experimentat també han augmentat significativament el
nombre de consultes, i cada cop tenim més peticions d’assessorament laboral i peticions
que requereixen haver d’intervenir, tant a nivell administratiu com judicial.

Per aquest motiu, el sindicat necessita incorporar més persones que puguin oferir aquest
assessorament. Mentre no sigui possible comptar amb personal propi suficient, cal dispo-
sar dels contactes d’una xarxa externa de serveis jurídics que es puguin contractar quan
sigui necessari.

També caldrà revisar les tarifes que s’estan cobrant a nivell d’assessorament i serveis jurí-
dics perquè es troben absolutament desfassades. Aquests diners que ingressa el sindicat
han de servir per finançar i millorar el propi servei.

Atès que es tracta d’un servei estratègic del sindicat, i que afecta a totes les estructures del
mateix, proposem que les secretaries nacionals d’Organització i Acció Sindical elaborin un
pla per aconseguir oferir amb garanties els serveis d’assessorament i jurídics.

L’altra eina que cal posar en funcionament de forma prioritària és la Caixa de Resis-
tència. Es tracta d’una eina cabdal que permetrà sostenir conflictes laborals i enfortirà el
nostre model sindical que és el d’un sindicat de contrapoder allunyat del sindicalisme de
concertació del règim.

Aquest objectiu ens el vam marcar l’any 2018, i es va crear una comissió de treball la fun-
ció de la qual havia de ser la d’elaborar un primer informe sobre la seva viabilitat i que
marqués les accions necessàries per aconseguir posar-la en funcionament. Malaurada-
ment la Comissió no ha arribat a funcionar, i malgrat haver-se intentat que diverses perso-
nes es fessin càrrec de l’elaboració de l’informe, no ha estat possible.

Per tant, es tracta d’un assumpte de gran importància que tenim damunt la taula i que cal im-
pulsar des de ja. Proposem que la Secretaria d’Acció Sindical s’encarregui, de forma pre-
ferent, de l’elaboració d’aquest informe, amb l’objectiu d’aconseguir disposar d’una Caixa
de Resistència en un termini no superior a 24 mesos, sempre i quan la situació financera
sigui estable.

Finalment, hi ha un parell de temes que cal acabar de solucionar a fi d’aconseguir donar
un bon servei als nostres representants a les empreses: assessorament i formació en
relació als plans d’igualtat i prevenció i riscos laborals.

En relació als Plans d’Igualtat, és necessari que les secretaries Feminista i d’Acció Sin-
dical elaborin un pla de treball en el que s’estableixin les línies polítiques i estratègiques
que el sindicat ha de tenir i que garanteixi disposar de les persones que han de portar es-
pecíficament aquest tema.

Pel que fa a Prevenció i Riscos Laborals, és necessari que el sindicat disposi d’una co-
missió permanent integrada per persones expertes en la matèria que puguin elaborar les
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línies polítiques i estratègiques que el sindicat ha d’adoptar en relació a aquesta qüestió i
puguin endegar la formació que necessita la nostra afiliació així com oferir assesso-
rament. Aquesta comissió dependrà de la Secretaria Nacional d’Acció Sindical.

Proposta d’actuació:

(1) Dissenyar campanyes d’acció sindical que ajudin a donar a conèixer i visibilit-
zar el sindicat.

(2) Dissenyar campanyes generals de coneixement del model sindical de La
Intersindical i sobre la necessitat de sindicar-se.

(3) Cercar mecanismes de millora de la comunicació interna.
(4) Dissenyar un pla integral de formació.
(5) Actualitzar i elaborar nou material formatiu.
(6) Elaborar un estudi per garantir una millor oferta dels serveis d’assessorament

i els serveis jurídics.
(7) Revisar les tarifes d’assessorament i dels serveis jurídics.
(8) Elaborar un informe de viabilitat i impuls de la Caixa de Resistència.
(9) Elaborar un pla de treball sobre Plans d’Igualtat.
(10)Crear una Comissió permanent de Prevenció i Riscos Laborals.

3.4.8. Transparència
Un altre aspecte que el sindicat ha millorat molt és el de la transparència. Des de fa més
de dos anys el sindicat publica a la seva pàgina web les dades del sindicat (informació
econòmica, organigrama, composició del sindicat, documents, dades sobre afiliació, etc.).

Aquesta informació és degudament tramesa al Consell Nacional, i el Secretariat Nacional,
les federacions i les unions territorials rendeixen comptes cada dos mesos de tot allò que
es fa. Per la seva banda, el Secretari General rendeix comptes sobre la seva actuació a
cada sessió del Secretariat Nacional.

Cal continuar millorant i ampliant la informació. Per facilitar l’accés a la informació s’està
treballant en una intranet on els responsables dels òrgans del sindicat, federacions,
l’Espai Jove i unions territorials puguin compartir documentació i informació.

Per tal de garantir que el sindicat es gestiona de forma adequada, proposem que els
comptes del sindicat puguin ser auditats per una empresa externa, i que es creï una co-
missió d’àmbit legal integrada per persones afiliades i amb coneixements provats en
temes jurídics que s’encarregui de revisar tota la legislació que com a entitat sindical
(qüestions fiscals, de transparència, de protecció de dades, etc.) hem de complir i elabori
les propostes i accions per a complir amb allò establert legislativament. També serà l’en-
carregada d’elaborar informes i propostes de solució davant de possibles demandes ju-
dicials interposades contra el sindicat. Aquesta comissió dependrà de la Secretaria Ge-
neral.

El sindicat també ha millorat en relació amb el compliment de la normativa de protecció
de dades. Disposar d’un delegat de protecció de dades ha estat un gran encert. Actual-
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ment disposem de guies i recomanacions, i ara cal acabar d’aplicar aquestes recomana-
cions.

Proposta d’actuació:
(1) Auditar els comptes del sindicat.
(2) Crear una comissió d’àmbit legal.
(3) Desplegar les recomanacions en relació a la protecció de dades.

3.5. Compliment dels acords i normativa del sindicat
És obligació de tota persona afiliada complir tant amb els Estatuts com les normes, deci-
sions i directrius adoptades tant pels òrgans nacionals com per les federacions professio-
nals on cadascuna d’elles es trobi enquadrada.

Des del mes de juliol de 2021 el sindicat disposa d’un Codi Ètic, aprovat pel màxim òrgan en-
tre Congressos, el Consell Nacional.

Atès que fa uns mesos es va detectar la necessitat d’elaborar i redactar un Reglament de
Règim Disciplinari, on s’haurà d’establir com actuar davant d’incompliments del Codi Ètic,
és urgent que el Congrés Nacional de La Intersindical acordi la redacció d’aquest reglament,
i que en un període màxim de 9 mesos el Consell Nacional l’aprovi. S’encomana la redac-
ció del Reglament al Secretariat Nacional.

Mentrestant, a fi i efecte de poder actuar davant de qualsevol incompliment d’aquest Codi
Ètic, serà aplicable allò regulat en el Capítol 10 dels Estatuts del sindicat.

Correspon a les persones membres dels òrgans nacionals, així com dels secretariats de
les federacions, l’Espai Jove i les unions territorials ser exemple d’aquest Codi Ètic. Davant
l’incompliment greu i provat de les seves obligacions per part d’un d’aquests membres,
cal que es revisi si hom ha de continuar ocupant el seu càrrec.

El sindicat ha d’evitar que es produeixi qualsevol filtració d’informació, que es malmeti la seva
imatge així com la de les persones que el dirigeixen, que es produeixin situacions d’insubor-
dinació que posin en perill el funcionament del sindicat, que s’assetgi a companys i compa-
nyes, etc. És necessari disposar de mecanismes àgils i efectius per aturar aquestes ac-
tuacions, pel que proposem que en el Reglament de Règim Disciplinari s’incloguin aquests
mecanismes.

Sota l’aixopluc del dret a la llibertat d’expressió i pensament no es poden permetre actituds
que són lesives i profundament antidemocràtiques.

En compliment de l’acord aprovat pel Consell Nacional, tota persona que ocupi una posició
de responsabilitat en el sindicat haurà de signar els acords de compromís i confidenciali-
tat que s’estimin necessaris, com a condició sense excepció a poder ocupar el càrrec que
correspongui.
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Proposta d’actuació:
(1) Elaborar i aprovar el Reglament de Règim Disciplinari.
(2) Transitòriament, s’aplicarà allò establert en el Capítol 10 dels Estatuts.
(3) Cal que els membres que ocupin càrrecs de responsabilitat, compleixin allò

disposat en la normativa del sindicat. En cas d’incompliment serà necessari re-
visar-ne la seva continuïtat i, si escau, proposar-ne el relleu.

(4) Adoptar mesures eficaces dirigides a aquelles persones que no accepten els
acords adoptats pels òrgans nacionals i que obstaculitzen el funcionament nor-
mal del sindicat, o malmeten la imatge del sindicat i de les persones que en for-
men part, entenent que actes com la difamació o la calúmnia vers l’afiliació tam-
bé implica malmetre la imatge del sindicat.

(5) Totes les persones que ocupin càrrecs de responsabilitat hauran de signar els
acords de compromís i confidencialitat que s’estimin necessaris.

3.6. Modificació dels Estatuts de La Intersindical
Es fa palès que els actuals Estatuts del sindicat no s’acaben d’adequar a les necessitats
del sindicat. Per tant, es proposa convocar un Congrés Nacional Extraordinari amb un únic
punt de l’ordre del dia que consisteixi en la modificació dels Estatuts. Seria recomanable
que la convocatòria es fes abans del proper Congrés de 2026.

Correspondrà al Consell Nacional fer la convocatòria d’aquest congrés extraordinari, així
com escollir una Comissió de treball que faci els preparatius que pertoquin.

3.7. Organigrama
Tot sindicat ha de disposar d’un organigrama clar sobre la seva estructura. Proposem el
següent organigrama de La Intersindical, així com el organigrama del futur Secretariat
Nacional.

3.7.1. Organigrama de La Intersindical

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ,
GOVERN I GESTIÓ

FEDERACIONS I L'EINAÒRGANS NACIONALS

ÀMBITS DE REPRESENTACIÓ

UNIONS TERRITORIALS
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3.7.2. Organigrama dels òrgans nacionals de La Intersindical

3.7.3. Organigrama del Consell Nacional

SECRETARIA GENERAL

FEDERACIONS I L'EINA

SECRETARIAT NACIONAL

CONSELL NACIONAL

ÀMBITS DE REPRESENTACIÓ

UNIONS TERRITORIALS

ÒRGANS NACIONALS DE LA INTERSINDICAL

CONGRÉS
NACIONAL

CONSELL
NACIONAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIAT
NACIONAL

COMISSIÓ DE
GARANTIES

* Pàgina següent:
Organigrama del Secretariat Nacional
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3.7.4. Organigrama del Secretariat Nacional

Comissió
Internacional

Comissió de
de jubilats/des

Comissió d’es-
tudis i anàlisi

SECRETARIA
GENERAL

ÁREA D'ORGANITZACIÓÁREA D'ACCIÓ SINDICAL ÁREA INSTITUCIONAL

Comissió d'administració

Comissió d'àmbit legal
Assemblea
de dones

SECRETARIA
FEMINISTA

Secretaries que
corresponguin

Secretaries que
corresponguin

Comissió de coordinació
de comunicació

Comissió de coordinació
d'acció sindical

Comissió de Prevenció
i Riscos Laborals

Comissió
d'eleccions

Comissió de
mobilitzacions

Comissió de
Llengua

Secretaries que
corresponguin
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