El SINDICALISME, AVUI
Amb la participació dels sindicats UGT i CCOO de la ciutat

Dijous 26 de setembre del 2019 a les 19h al local de l'entitat, al
carrer Josep Maria de Sagarra, 29, Principal
El paper central del treball en les relacions humanes, la trascendentalitat de les relacions
laborals en la vida quotidiana de tots plegats i la diferència clau entre la forquilla de la taxa
de guanys, els beneficis del Capital, i el minse increment i revalorització dels sous i de les
pensions, continuen ben presents i centrals en la societat actual. Tot i això, sembla que la
negociació i lluita sindical ha perdut interès mediàtic i potser també social; així com els
accidents laborals i fenòmens similars.
La reforma laboral del PP del 2012 abaratia l'acomiadament i obria la porta a augmentar els
convenis individualitzats enfront del conveni col·lectiu. Segons els sindicat de tècnics del
Ministeri d'hisenda (Gestha) la bretxa salarial amb l'aplicació de la reforma i per raons de
gènere ha augmentat fins el 30%. Per tant, no només parlem de sindicalisme, sinó de
feminisme. L'economista nord americà James K. Galbraith, en unes jornades de CCOO, va
fer unes declaracions recollides al número 30 de la revista Alternativas Económicas: "els
sindicats fan la feina dura en la construcció de la democràcia".
Tot i aquests acords, contrarietats i dades, sembla que preocupi menys el tema laboral i
s'hagi vist disminuït el paper i la importància dels sindicats de treballadors/es. Certament, hi
ha molts factors que tampoc hi ajuden: l'augment de la temporalitat laboral i de la precarietat
laboral i la sempre pobre sindicació laboral dels treballadors i treballadores (UGT i CCOO
han perdut el 21% d'afiliats de 2012-2016, tal i com reconeixen; tot i que en general el nivell
de sindicació s'ha mantingut baixos en comparació amb els països nòrdics, al voltant del
17%). En una conferència que vam organitzar des de l'entitat amb el tecnòleg Genís Roca,
parlava de noves formes d'organització social que podrien substituir o complementar els
sindicats tradicionals.
Entenem que cal doncs, un debat sobre el futur del sindicalisme tot parlant del paper que fa
en l'actualitat en la defensa dels drets dels treballadors. Per iniciar-lo, hem organitzat una
primera trobada en el nostre Espai de Reflexió amb la participació de Asun Romero i Joan
Barrachina, representants sindicals de CONC / CCOO i UGT de l'Hospitalet de Llobregat,
respectivament.
Moderarà la sessió Alfons Bonals, soci de l'entitat.
Per raons d’espai i organització, preguem ens confirmeu assistència enviant un correu
electrònic a espaidebat@gmail.com, anant al local de l'entitat al carrer Josep Maria de
Sagarra, 29 o bé trucant al telèfon de l'entitat 93 338 89 25 els dilluns, dimecres i divendres
de 16-20h o els dimarts i dijous de 10-14h.

