
Justificació del present document i proposta de treball
Amb aquest document pretenem generar un 
debat i una reflexió que ens ajudin a modificar 
certes dinàmiques que portem anys observant 
i que entenem que posen de manifest algunes 
mancances del conjunt del nostre moviment. 

Ara bé, comprenem perfectament que en el 
context en què vivim la majoria de les perso-
nes treballadores (també les militants) hem 
acabat assumint el discurs dominant, discurs 
que ens imposa la individualització de les re-
lacions laborals i, en conseqüència, i com a 
molt, l’assumpció d’un model sindical de ges-
tió i concertació dins el marc legal vigent.

Així doncs, la necessitat d’aquest debat sor-
geix de l’experiència de les persones respon-
sables de formació i assessorament de la COS 
al llarg de la seua actuació i militància durant 
els darrers anys. 

S’ha detectat en diversos tallers de formació 
que, en general, desconeixem la situació la-
boral i les problemàtiques que enfronten els 
nostres companys i companyes més propers; 
és a dir, s’acaben assumint i considerant les 
qüestions laborals com un seguit de situaci-
ons acotades a l’esfera merament privada. 

En definitiva, un seguit de qüestions que 
a la pràctica romanen completament alie-
nes a qualsevol esfera d’intervenció políti-
ca, i açò és així perquè hem acabat acceptant 
la posició ideològica dominant, que considera 
que la nostra situació laboral i les problemà-
tiques que en aquest entorn hostil enfrontem 
són una qüestió personal i no política.

Per contra, des de la COS volem emfatitzar que 
aquesta hauria de ser una tasca política priori-
tària per a qualsevol organització que aspiri a 

les emancipacions social i nacional del Poble 
Treballador. És a dir, posar en un primer pla 
l’acció de tractar les problemàtiques i donar 
suport als companys i companyes en allò que 
els succeeixi en el context laboral.

Com ja hem apuntat abans, aquest document 
neix fruit de l’experiència adquirida, i amb ell 
cerquem la forma d’obrir un debat i ajudar a 
modificar conductes; en cap cas no volem fer 
cap crítica destructiva. 

Emplacem el públic lector que analitzi de for-
ma autocrítica el text, ja que és una mancança 
del moviment, i de les diverses organitzaci-
ons, no haver format la militància en aquest 
àmbit.

Posem fil a l’agulla i busquem solucions... 
col·lectives. 



En cap cas la superació de l’actual situació 
d’explotació es podrà donar cenyint-nos 
exclusivament a la legalitat vigent.

És una tendència generalitzada dins la pròpia 
militància de l’Esquerra Independentista, i de 
molts moviment socials, el fet de no preocu-
par-se de la seva situació laboral i de no exer-
cir activitat política a la feina (entenent-la 
com a acció sindical activa, conscient i col-
lectiva) fins que esclata el conflicte en forma 
d’acomiadament o degradació de les condici-
ons laborals. Llavors, en el millor dels casos, 
simplement es judicialitza el conflicte, i en 

tot cas es recorre a cercar assessorament i 
assistència legals per part d’algun sindicat 
o gabinet jurídic afí. Fins i tot, massa sovint, 
tot i que el conflicte pugui ser col·lectiu o 
afectar diverses persones, se cerca una solu-
ció individualitzada, indolora i que requereix 
un grau de compromís i sacrifici baix.

La mala notícia és que quan s’arriba a 
aquest extrem és molt probable que el mar-
ge de maniobra sigui quasi nul i que poca 
cosa es pugui fer. Amb tot, això no invalida 
la norma d’or: no firmis res sense assesso-
rament legal.

Quan amb desesper cerquem l’ajuda d’un 
sindicat ho fem amb el convenciment que 
les persones especialistes en matèria laboral 
podran solucionar per nosaltres una proble-
màtica que s’ha estat gestant des de fa temps i 
que nosaltres no hem enfrontat degudament. 
Deleguem en la legislació i en aquestes per-
sones la nostra sort, i rarament cerquem el 
suport dels companys i companyes que més 
a prop tenim, que són de feina o militància i 
amb qui sovint compartim relacions d’amis-
tat i suport mutu. En suma, no conceptua-
litzem el conflicte laboral des d’una pers-
pectiva d’intervenció política i/o sindical.

Som persones lluitadores que no ens ar-
ronsem ni davant la repressió ni davant 
les situacions adverses.

Tant si hem treballat la problemàtica laboral 
a la feina o a la nostra assemblea, com si no, el 
que hauríem de fer en una situació de crisi és:

· Demanar assessorament sindical.

· Traslladar la nostra problemàtica a l’assem-
blea i cercar el suport de la militància.

· Cercar el suport dels companys i companyes 
de feina.

· Planejar línies de confluència entre el treball 
polític dins i fora del centre de treball.

Ens haurem d’esforçar i ens tocarà lluitar. Si 
volem salvar el nostre lloc de feina o conser-
var les nostres condicions laborals, això no 
ens serà gratuït. Hem de veure el conflicte 
com una oportunitat de creixement perso-
nal, però sempre amb coherència, ja que a la 
llarga reportarà fruits al nostre moviment i al 
conjunt de la classe treballadora. 

Cal configurar l’acció col·lectiva com l’op-
ció òptima pel manteniment i la millora 
de les nostres condicions laborals, i no 

com una evocació fruit del mer volunta-
risme militant.

Com en un cas repressiu clàssic, no podem 
obviar cap forma de lluita. Hem d’estar as-
sessorats legalment i fer que com a mínim es 
respecti la legalitat vigent. 

Alhora, però, hem de combatre i definir una 
estratègia mobilitzadora que reforci la de-
manda legal, o fins i tot assoleixi els nostres 
objectius, quan la legalitat no s’acaba pro-
nunciant favorablement als nostres interes-
sos, tot trobant una coordinació harmòni-
ca entre els treballs polític, sindical i legal.

Es fa a través del contacte amb la COS i amb 
l’establiment de les estratègies i sinergies 
concretes per vertebrar la lluita, fent difu-
sió de la teva problemàtica i dels dèficits i 
problemes que planteja l’actuació política 
al teu centre de treball.

En primer lloc, tal com hem esmentat, no po-

dem concebre la nostra feina com una esfera 
privativa que només ens afecta a nosaltres; la 
feina és una àrea d’intervenció política i, per 
tant, cal que sigui objecte de reflexió política i 
acció col·lectiva concertada, tant per part dels 
nostres companys i companyes de feina, or-
ganització i/o assemblea, com per part de col-
lectius externs afins.

En aquest sentit és important dissenyar una 
estratègia política d’intervenció que consis-
teixi essencialment en: 

· Discutir l’abast del problema laboral en la 
nostra assemblea local o organització política, 
així com interpel·lar clarament tots els com-
panys i companyes de militància que estiguin 

En aquest apartat sols esbossarem a grans trets 
com hauríem de modificar les nostres conduc-
tes en tres situacions o àmbits diferents: 

· Un cop ens trobem davant el conflicte.  
· En el dia a dia de la nostra assemblea.  
· En el nostre lloc de feina.

Hem de tenir clar que l’objectiu final és 
constituir-nos com a subjecte polític dins 
el nostre lloc de treball fent feina sindical.

Com acostumem a actuar la militància de l’Esquerra Independentista en 
particular, i dels moviments socials en general, al nostre lloc de treball?

1. Un cop ens trobem davant el conflicte

2. En el dia a dia de la nostra assemblea

Com hauríem d’actuar?



Conscienciar els nostres companys i com-
panyes que, contràriament al que de ma-
nera retòrica se’ns trasllada constantment, 
si desenvolupem una lluita, i aquesta resta 
documentada (correu electrònic, burofax, 
etc.) tenim més possibilitat de conservar el 
lloc de treball.

El primer objectiu és la preservació del lloc de 
treball. Si adreces una reclamació d’un dret 
laboral a l’empresari (el pagament d’hores ex-
traordinàries, el caràcter indefinit de la rela-
ció laboral atès que la majoria dels contractes 
temporals són en frau de llei, etc.), i ho pots 
acreditar de manera documentada (correu 
electrònic, telegrama, burofax, etc.), amb això 
s’aconsegueix l’establiment d’un precedent de 
queixa o reclamació, que trasllada a l’empre-
sari  l’obligació de demostrar que un acomia-
dament eventual produït en dates pròximes a 
la queixa no té res a veure, precisament, amb 
l’esmentada reclamació o queixa. 

Si no se’n surt, l’acomiadament és declara nul, 
i això implica la immediata reinserció de la 
persona acomiadada en el seu lloc de treball.

Encetar dinàmiques d’acció col·lectives. La 
construcció del subjecte polític als centres 
de treball.

El segon objectiu és precisament augmentar el 
nombre de persones que participen d’aquesta 
acció col·lectiva, i cal visualitzar una dinàmica 
confrontativa absolutament desenvolta res-
pecte als empresaris. 

El següent tram d’aquest propòsit és demanar 
una reunió en el centre de treball. L’Estatut dels 
treballadors atorga aquest dret al col·lectiu de 
treballadors i treballadores d’un determinat 
centre de treball una vegada acaba la jornada 
laboral, si així ho demana com a mínim un 
33% de la plantilla; cal avisar l’empresari amb 
48 hores d’antelació i adreçar-li el contingut de 
l’ordre del dia de la reunió. La plantilla té dret 
a reunir-se en el centre de treball una cop s’ha 
acabat la jornada de treball sense la presència 
de l’empresari. Aquesta reunió en el centre de 
treball té una càrrega simbòlica molt forta i ge-
nera dinàmiques d’apoderament col·lectives, 
atès que l’empresari ha de cedir un espai sot-
mès a la seva supervisió jeràrquica perquè el 
col·lectiu de treballadors i treballadores plane-
gi situacions de ruptura respecte a les lògiques 
unilateralistes que plantegen els empresaris.

Vertebrar la lluita i la concreció dels eixos 
de reivindicació col·lectives.

El següent objectiu és traslladar les reivindica-
cions concretes a l’empresa. És important que 
aquestes reivindicacions no siguin gaire nom-
broses, estiguin presidides per una evident 
concreció i, el més important, siguin guanya-
bles i factibles a curt termini. 

Primerament, perquè la lluita pels drets la-
borals no es pot convertir en un acte de fe, en 
una mística voluntarista que produeixi l’es-
gotament del col·lectiu treballador i que afa-
voreixi les estratègies de divisió promogudes 
per l’empresari. 

I en segon lloc, d’acord amb aquesta premissa 
prèvia, és necessari mantenir una estratègia o 
un full de ruta sostingut en el temps, i per això 
és molt important llaurar el camí de petites 
victòries.

Un exemple d’un element reivindicatiu ac-
cessible i punyent seria acabar amb la tempo-
ralitat fraudulenta a l’empresa, aconseguint 
que el màxim nombre possible de companys 
i companyes siguin indefinits, ja que la gran 
majoria dels contractes temporals subscrits 
són fraudulents.

Una eina per a consolidar la lluita: La Cons-
titució de la Secció Sindical a l’Empresa.

Un dels elements que ens permet consolidar 
les nostres lluites, tenir una estructura perma-
nent en el centre de treball i que ens dóna una 
cobertura legal afegida és la constitució d’una 
Secció Sindical a l’empresa o centre de treball, 
que és l’eina de representació de les persones 
afiliades d’un determinat Sindicat. 

La Secció Sindical ens permet de fer difusió 
de la nostra lluita, cercar afiliats, promoure 
vagues, eleccions i conflictes col·lectius de 
naturalesa judicial, amb la cobertura del dret 
fonamental a la Llibertat Sindical. 

La seva constitució és tan simple com enviar 
un burofax o una notificació formal amb acús 
de recepció de l’empresa, en el qual s’esmenti 
que d’acord amb els Estatuts del Sindicat al 
qual us adscriviu constituïu la Secció Sindical 

3. En el nostre lloc de feina

en la mateixa situació a fer-ho.

· Parlar amb la COS a l’efecte de dissenyar i con-
cretar estratègies d’intervenció específiques en 
el nostre lloc de treball.

· Traslladar accions a espais unitaris, on siguin 
presents altres agents de l’esquerra sindical, 
organitzacions polítiques i moviments soci-
als, a fi de no acotar el conflicte dins l’àmbit 
estricte del centre de treball. 

Els motius que justifiquen aquesta actua-
ció tenen relació tant amb l’esfera individual 
com amb la col·lectiva, i alguns són:

· Fer front al problema de manera proactiva des 

d’un primer moment; esperar que es degradi 
o actuar quan ja ens han acomiadat dificulta 
molt més la intervenció política.

· Facilitar dinàmiques d’apoderament i de 
construcció de subjecte polític dins el nostre 
lloc de treball, que va lligat amb el principi 
anterior i d’actuació preventiva, sempre abans 
que pal·liativa.

· Defugir d’exercicis espontanis i voluntaristes 
que porten a resultats incerts. 

Conèixer l’abast real de l’impacte de la precari-
etat dins el nostre moviment. 

· Exercir amb coherència la nostra activitat 

política; si entenem que determinades àrees 
suposadament privades tenen una clara afec-
tació política col·lectiva (consum, ecologisme, 
patriarcat, etc.), és evident que nosaltres no 
podem, com a persones afectades, recloure’l al 
nostre àmbit personal.

En la transcendència política, abundar o es-
tendre les lluites laborals de la militància 
de l’EI prestigia la nostra combativitat i sig-
nificació externa en la lluita sociolaboral. Un 
eix que per altra banda és prioritari per a l’EI 
és enfortir un dels elements que tradicional-
ment han garantit el creixement sociològic i 
polític de les organitzacions socialistes, que és 
la fortalesa del lligam d’organitzacions po-
lítiques o sindicals.



de l’esmentat Sindicat, designant a l’efecte un 
Delegat Sindical i els càrrecs que conformen la 
Secció; això és per evidenciar que tots i totes 
vosaltres teniu la pretensió de significar-vos 
exteriorment en l’exercici dels vostres drets 
sindicals (i tenir una protecció afegida).

Eleccions a òrgans de representació dels 
treballadors i treballadores.

Una altra eina que cal emprar són els òrgans 
de representació unitària de la plantilla, que 
a diferència de les Seccions, que només repre-
senten les persones afiliades d’un determinat 
Sindicat, ostenten la representativitat de la 
globalitzat de la plantilla de l’empresa o centre 
de treball. 

Per poder obtenir delegats de personal o mem-
bres del Comitè d’Empresa, depenent del nom-
bre de treballadors, cal promoure eleccions a 
la representació unitària. Açò pot fer-se per 
decisió majoritària del la plantilla del centre 
de treball, fins i tot si el Comitè o els delegats 
de personal actuals no agraden al conjunt. Açò 
és la revocació del Comitè i es fa en assemblea, 
convocada per un 33% dels treballadors i tre-
balladores i decidint-ho per majoria. Les Sec-
cions Sindicals que poden promoure eleccions 
a la representació unitària són les seccions sin-
dicals dels sindicats més representatius (actu-
alment CCOO i UGT) i les que tenen un mínim 
del 10% de representació a delegats de personal 
o al Comitè d’Empresa. Però igualment podem 
provar a veure si per desconeixement ens les 
deixen promoure també a nosaltres.

La candidatura pot no tenir adscripció sindical 
i ser promoguda unitàriament per l’assemblea 
de treballadors i treballadores.

L’existència d’òrgans unitaris de la plantilla 
(sempre que s’utilitzi dins una lògica contra-
hegemònica) pot ser un element de confron-
tació claríssim contra l’arbitrarietat del poder 
empresarial. Primerament, perquè té dret d’in-
formació sobre qualsevol matèria econòmica, 

empresarial o contractual relacionada amb 
l’empresa o el sector econòmic al qual perta-
nyi. Això ja dificulta dinàmiques d’ocultació 
i impunitat de l’empresari. En segon lloc, cal 
que en determinats casos l’empresari exigeixi 
preceptivament un informe al Comitè d’Em-
presa. I, finalment, la suma de les dues matè-
ries anteriors permet acotar i direccionar de 
manera més eficient les dinàmiques de con-
frontació amb l’empresa.

Els delegats de personal i membres del Comitè 
tenen dret de preferència en el manteniment 
del lloc de treball, garantia que es perllonga 
fins un any després de la fi del període en què 
s’és delegat. En cas que el seu acomiadament 
sigui declarat improcedent, tenen l’opció de 
triar la indemnització per improcedència o bé 
la reinserció al seu lloc de treball.

Les funcions del Comitè d’Empresa i de la 
Secció Sindical han de ser complementàries i 
sinèrgiques, ja que representen lògiques dife-
rents. La primera consolida i concreta les di-
nàmiques mobilitzadores, amb una estructura 
més flexible.

Denúncies a Inspecció de treball i Conflic-
tes Col·lectius.

La Secció i/o el Comitè d’Empresa poden, 
davant una pràctica empresarial que vulneri 
la normativa vigent, interposar un Conflicte 
Col·lectiu. Aquest es trasllada a un Jutge que 
resol si aquella pràctica empresarial és con-
trària a la legalitat.

També podem adreçar, fins i tot a títol indivi-
dual, una denúncia a Inspecció de Treball en 
cas d’incompliment de determinada normati-
va, com pot ser la de salut laboral.

Però cal anar amb força cura amb aquestes es-
tratègies, ja que hi ha el risc d’una judicialitza-
ció del treball sindical, fet que comporta la in-
troducció de dinàmiques desmobilitzadores; 
d’aquesta manera es deleguen en els Sindicats 

o el òrgans de representació del col·lectiu tre-
ballador responsabilitats que haurien de com-
petir a la mateixa plantilla de l’empresa en el 
seu conjunt.

Per una reformulació dels conflictes col-
lectius. Aprenem del 15-M, de les xarxes i 
moviments socials... i de la rica i heterogè-
nia història del nostre moviment obrer.

Finalment, és bàsic incidir que cal reformular 
els tradicionals plantejaments de lluita de la 
classe treballadora, entre els quals hi ha el més 
conegut i punyent: la vaga. 

La tradicional dinàmica i el plantejament 
del conflicte / vaga / negociació és a vegades 
excessivament previsible per a l’empresa, 
que pot trobar maneres de criminalitzar-la 
i anul·lar-la. 

És molt important que no apliquem les eines 
de conflicte de manera mecànica: cal saber 
introduir-hi variants, així com saber cercar 
què és més lesiu per a l’empresari, si atacar 
l’esfera econòmica (assegurant l’èxit de la vaga 
en aquells sectors claus de l’empresa), o direc-
tament provocant una lesió en la imatge de 
l’empresa (punt típic en les grans empreses o 
corporacions).

Així, per exemple, en els petits pobles i ciu-
tats és més important portar les dinàmiques 
de lluita fora dels centres de treball; d’aquesta 
manera es reforcen les dinàmiques de control 
social i de repudi comunitari contra l’empre-
sari. En les vagues, és important introduir en 
el piquet mobilitzador l’àvia, els germans, 
les amistats i els companys i companyes dels 
Punts d’informació Laboral, Oficines de Drets 
Socials, centres socials, assemblees d’aturats…

També cal analitzar el format. Cal cercar tèc-
niques confrontatives diferents, pròpies de la 
guerrilla de la comunicació, ja que una de les 
bases de la victòria és tornar imprevisible a 
ulls de l’empresari el conflicte.

www.arran.cat 
www.sindicatcos.cat


