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Analitzant el desenvolupament de les polítiques socials, i davant del fracàs del model econòmic aplicat
per l’interès de les classes dirigents, s’observa que l’estratègia econòmica que han fet servir en els darrers anys ha generat més desigualtats. Aquesta situació ha empitjorat amb el temps i amb conseqüències socials més greus. Segons unes dades publicades recentment, els rics han perdut un poder adquisitiu només d’un 3% i els pobres un 43%, sens dubte la diferència és abismal.
Després d’uns anys administrant mesures d’austeritat i retallades en polítiques socials, ens trobem en
un dels països amb més desigualtat d’Europa. Per aquesta raó són molts els col·lectius socials que treballen desinteressadament, impulsant una campanya per oferir una protecció preferencial per als més
desfavorits d’una societat on les elits fan veure que imposen solucions, quan realment el que fan és fer
servir estratègies a la seva mida per complaure els seus interessos, i no per eradicar el problema real que
pateix una bona part de la nostra societat.
Aquests factors que durant anys ens han portat a la pèrdua de la cohesió social i a la desigualtat d’oportunitats, han fet que s’impulsés encara amb més força la consciència ciutadana. No només es demana el
compliment dels drets socials bàsics, sinó nous i diversos béns i serveis vinculats a valors com són l’equitat i la igualtat d’oportunitats. A més, són els que empenyen a governs i institucions perquè promoguin
canvis polítics i socials.

La indústria catalana
es mereix un bon any 2015

El que no ha estat i no és capaç el nostre sistema és de combatre la desigualtat al marge dels interessos
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problema afegit que té efectes negatius, ja que desautoritza la representativitat social, debilita la confi-
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partidistes, tot i tenint les eines necessàries per aplicar canvis a tots nivells. La corrupció és un altre
ança i ajuda a incrementar la desigualtat entre les persones vulnerant els drets més bàsics. Sort n’hi ha
de les persones anònimes que fan pinya de manera altruista per fer possible la igualtat d’oportunitats
sense distinció de gènere, raça o condició social. És un dret el tenir cobertes les necessitats considerades
més bàsiques i essencials. Aquesta és la fórmula principal i prioritària de tots els principis del bé comú,
per aconseguir una societat justa i equitativa. •
núria garriga
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JORDI CABANAS

EMPRESES
DE TREBALL
TEMPORAL:
GESTORS
DE LA
FLEXIBILITAT
La gestió de la temporalitat i la recerca de noves fórmules de contractació que s’adaptin
a les necessitats de les empreses poden ser claus per una recuperació econòmica que vagi
acompanyada de creació de llocs de treball.

U
Redacció

Una empresa de treball temporal basa el seu negoci

màxima flexibilitat normalment s’utilitzen contrac-

dències. En els primers anys de la crisi, entre 2008 i

en contractar treballadors i posar-los a disposició

tes d’obra i servei oberts sense data de finalització.

2009, quan la taxa d’atur es va doblar i les empreses

de l’empresa usuària segons les seves necessitats.

Cal tenir en compte que si hem de comptabilitzar

varen començar a acomiadar, les empreses de tre-

La part legal està basada en la signatura d’un con-

un any com a màxima temporalitat possible, cal su-

ball temporal varen ser les primeres afectades i els

tracte de posada a disposició que regula la relació

mar pel càlcul els contractes de la ETT i els fets di-

seus treballadors varen ser els primers a sortir.

entre empresa i ETT, la qual contracta els treballa-

rectament per la empresa.
A partir de l’informe publicat per DBK, del qual se’n

dors de forma temporal utilitzant els models que
hi ha actualment, és a dir obra i servei, eventual per

EVOLUCIÓ DEL SECTOR EN ELS DARRERS ANYS

van fer ressò diferents mitjans, podem extreure que

circumstàncies de la producció o interinitat. Cal te-

Si mirem l’evolució de les dades d’atur a Catalunya

l’augment de l’activitat econòmica a partir del se-

nir en compte però que l’empresa usuària té tota la

des del 2007 fins a 2014 podem entendre la situació

gon semestre de 2013, i d’un cert canvi de tendència

responsabilitat pel que fa a la retribució, la cotitza-

que han viscut les ETT en els darrers anys, ja que

en les dades de l’atur, es va traduir en un augment

ció a la seguretat social i també en la vigilància de la

aquest sector és molt sensible a les variacions del

de la contractació en format de posada a disposició

seguretat i la salut del treballador. Per tal de tenir la

mercat de treball, i de fet anticipen les seves ten-

del 9,2%. Un descens de l’atur que vindrà acompa-

JORDI CABANAS
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Catalunya: evolució 2007-2014 de la taxa d’atur segons dades de l’EPA

L’Empresa de Treball Temporal Eurofirms són experts també en serveis de Recursos Humans.

nyat però d’una davallada dels ingressos per con-

gunes d’elles especialitzades en el seu territori i en

ració econòmica, però també és veritat que cal

tracte degut a la menor durada de les feines, el per-

sectors concrets. La Seguretat Social supervisa i

vetllar perquè els beneficis del creixement arribin

fil menys qualificat dels treballadors i una intensa

controla les empreses de treball temporal de for-

a tothom. La principal preocupació se situa entre

competència en el preu. Des del gener de 2014, la

ma estricte i dóna informació en tot moment de les

els joves que tenen entre 20 i 24 anys que no po-

demanda de les empreses de treball temporal ha

que operen a l’Estat Espanyol per ordre alfabètic:

den entrar al mercat de treball. Segons un informe

anat evolucionant en funció del repunt de l’activi-

http://www.empleo.gob.es/.

de l’INE els treballadors temporals a part de patir
precarietat laboral també cobren al voltant de 766

tat econòmica i de les necessitats d’ocupació dels
diferents sectors. Les empreses de treball temporal

CANVIS EN EL MERCAT DE TREBALL

€ menys de mitjana que els seus companys que te-

anticipen les tendències del mercat i són les prime-

Malgrat que les dades d’atur apunten cap a l’espe-

nen un contracte fix.

res a contractar. A l’acabar el 2014 s’especula amb la

rança i que les empreses de treball temporal són

dada d’un augment del 6% del volum de contractes.

clarament un element dinamitzador del mercat de

Hi va haver un moment que les empreses de treball

Les previsions pel 2015 són optimistes en el sentit

treball, cal reconèixer que s’ha produït en els dar-

temporal van sorgir per la necessitat que tenien les

de consolidar el creixement dels darrers anys.

rers anys un canvi de regles de joc. Carmen Alcai-

empreses de cobrir puntes de treball. Actualment

de, analista i expresidenta de l‘Institut Nacional

les empreses es troben amb una situació econòmi-

Actualment, al voltant del 54% del mercat està en

d’Estadística (INE), comenta que tot i els elogis de

ca complicada, amb un mercat nacional en recupe-

mans dels cinc primers operadors mentre que la

la reforma laboral, el mercat no ha corregit encara

ració i amb un mercat exterior amb molta compe-

participació dels deu primers s’eleva fins al 68%, per

la dicotomia fixe o temporal, més aviat la rebaixa

tència pel preu i la qualitat. El futur del treball ha de

tant hi ha una forta tendència a la concentració del

dels salaris i la precarietat de molts contractes ha

passar necessàriament per cobrir aquestes neces-

negoci. Les principals empreses de treball tempo-

fet encara més gran l’abisme entre els que tenen

sitats, explorant les novetats que aniran sorgint en

ral que operen a casa nostra i que lideren el mercat

encara unes condicions pròpies de quan existia

polítiques de formació, subcontractació de serveis

són grans multinacionals que tenen al voltant de

una ocupació per a tota la vida, amb salaris ele-

i fórmules de flexibilitat que s’adaptin al futur es-

30.000 treballadors i operen a més de 50 països.

vats i avantatges socials. Efectivament el mercat

quivant la rigidesa de les relacions laborals. Tot això

Però hi ha multitud d’empreses més locals que ofe-

laboral s’està transformant, i possiblement aques-

però s’ha de fer mantenint els drets dels treballa-

reixen els seus serveis amb la mateixa eficàcia, al-

ta flexibilitat sigui bona perquè facilita la recupe-

dors. Cal remarcar sobretot que actualment es
segueix a la pàg. 5 >>
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Barna Labor,
JORDI CABANAS

empresa de serveis de treball temporal

L’empresa, que abarca la província de Barcelona, gestiona tot el procés de recerca,
selecció i contractació de personal

B

Adriana Delgado
Barna Labor és una empresa líder en els serveis de treball temporal de la província

experts que, d’una banda, orienten i ajuden en el desenvolupament laboral dels

de Barcelona que va ser creada el 1996 per un grup d’emprenedors catalans amb

treballadors a canvi de compromís professional i humà. Els candidats poden re-

experiència en el sector dels recursos humans. Ofereix un servei integral de recer-

gistrar currículums i fitxes d’alta a la pàgina web i els especialistes en selecció de

ca, selecció i contractació de treballadors en tots els sectors industrials i de serveis,

l’empresa s’encarreguen de trobar les ofertes que més s’ajusten als seus perfils.

contribuint a dinamitzar l’economia de la província de Barcelona, flexibilitzant el

Al web, hi estan penjades les ofertes de treball disponibles i les persones interes-

seu mercat laboral i millorant la capacitat de les seves empreses per competir en un

sades s’hi poden subscriure.

món global des de la proximitat.

Pel que fa a les empreses que cerquen treballadors, Barna Labor s’encarrega de
forma específica de cobrir les seves necessitats captant i seleccionant el candi-

Contactar persones que busquen feina i empreses que busquen treballadors

dat més adequat per a cada lloc de treball. Barna Labor només treballa amb em-

Barna Labor disposa d’un equip jove i dinàmic de professionals i una base de

preses sòlides i que garanteixen els estàndards de qualitat.

dades de més de 1.000 contactes a les comarques del Baix Llobregat, l’Anoia i

Barna Labor, en definitiva, mitjançant un tracte personalitzat i professional

el Barcelonès. L’empresa, establint un contacte proper i directe amb persones

amb els seus clients, aporta valor afegit a tot el procés de recerca, selecció i con-

que busquen feina i empreses que busquen treballadors, disposa de recursos i

tractació de personal. •

BARNA LABOR
ofereix un servei integral de recerca,
selecció i contractació de treballadors
en tots els sectors industrials i de serveis.

T 93 776 64 70
info@barnalabor.es
www.barnalabor.es

En pocs anys la demanda de llocs a cobrir s’ha es-

cat i el seu dinamisme són capaces de buscar, pot-

considera nul·la tota clàusula del contracte de tre-

tancat fins al punt de què totes les empreses tenen

ser no un lloc de treball per a tota la vida, però sí el

ball temporal que obligui el treballador a pagar a la

una pila molt gran de currículums esperant alguna

treball adequat per a cada persona en un escenari

ETT qualsevol quantitat, sigui per costos de selec-

resposta. És veritat que la societat avança cap a la

de canvi permanent en el qual el respecte pels ofi-

ció, formació o contractació. Tots els costos del ser-

inseguretat i el canvi, però també cap a una atenció

cis, la honestedat professional i l’aprenentatge han

vei els paga l’empresa.

a la individualitat del treballador. Les empreses de

de ser els valor principals que fonamentin les relaci-

treball temporal amb el seu coneixement del mer-

ons laborals futures. •

>> ve de la pàgina 4
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La Vall de Llémena

El camí de la dinamització
turística supramunicipal
L’oci i el lleure s’han convertit en un fenomen central de la nostra societat i en un dels principals sectors econòmics
del país quan parlem de turisme. D’ençà del boom turístic dels anys seixanta, el model de desenvolupament turístic
ha evolucionat cap a noves necessitats i motivacions que han donat lloc a noves tipologies de turisme diferenciades
del consum tradicional de sol i platja o de la neu. La segmentació de la demanda turística i, en conseqüència,
l’especialització i diversificació del producte turístic ha generat noves oportunitats de desenvolupament econòmic

Santuari de la Mare de Déu de Rocacorba

Mancomunitat de la Vall de LLémana

en les zones d’interior.
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L

Mancomunitat de la Vall de Llémena

La major disponibilitat de temps lliure, la cerca d’un major nivell de qualitat de vida,
l’interès per descobrir i conèixer la història i la cultura dels pobles i la necessitat
d’un major contacte amb l’entorn natural, ha incidit en el creixement de les vacances i les sortides “daycation” en aquells territoris que poden oferir noves experiències turístiques.
La Vall de Llémena és un d’aquests territoris per descobrir. Situada al sector més
meridional de la serralada transversal i a cavall de dues comarques, el Gironès i la
Garrotxa, trobem un dels principals pulmons verds de la ciutat de Girona, emmar-

cada entre les serres de Finestres i Rocacorba per un costat, i per les Medes, SantRoc-Santa Elena i Sant Grau per l’altre.

que representen una superfície total de 184km2, dominada per zones de bosc i de
cultiu. Són els termes de Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, a la
comarca del Gironès i el municipi de Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa. En el
seu conjunt representen una població de 5.000 habitants distribuïda entre veïnats
rurals, masos i nuclis urbans que conformen la vintena de pobles que s’estenen al

Miquel Bohigas

Administrativament, la Vall de Llémena es configura a l’entorn de quatre municipis

Cami Ral.

voltant de la riera de Llémena, la qual dóna nom a la vall.
El desenvolupament demogràfic i econòmic de la Vall de Llémena ha estat lligat a
la transformació urbanística i industrial del seu entorn, especialment de la ciutat
de Girona. Des del segle XVII fins al segle XIX l’explotació del bosc, l’agricultura i la
ramaderia van centralitzar l’activitat econòmica de la vall. La muntanya proporci-

El desenvolupament demogràfic i econòmic
de la Vall de Llémena ha estat lligat a la
transformació urbanística i industrial del seu
entorn, especialment de la ciutat de Girona”

onava fusta i carbó per nodrir les indústries i la necessitat de mà d’obra al bosc va
impulsar el creixement demogràfic de la vall fins a la segona meitat del XIX. A partir
de l’aparició de noves fonts d’energia com a substitutius del carbó i la llenya es va
produir una pèrdua progressiva d’efectius a les zones rurals i una migració de la població cap a la ciutat. No serà fins a principis del segle passat que la vall iniciarà una
certa recuperació demogràfica afavorida per la millora de la carretera Gi-531, de
Girona a les Planes d’Hostoles, així com per l’expansió urbanística de la capital. El
creixement de Girona i l’increment de la demanda d’habitatges unifamiliars en un
entorn rural i proper com la Vall de Llémena han afavorit el creixement urbanístic i
poblacional dels municipis de la vall, especialment de Sant Gregori, que ha esdevin-

Mas Torrentà s/n. 17199 Canet d’Adri (Girona)
Mòbil 677 433 585 / info@torrenta.cat

Restauració,
reformes i excavacions

gut el centre de serveis i equipaments de la Vall de Llémena per la seva proximitat
a Girona.
En l’actualitat el pes econòmic que exercien l’agricultura i la ramaderia en el passat
ha estat rellevat pel sector dels serveis, que representa el 63% del teixit empresarial
de la Vall, seguit de l’activitat industrial i del sector de la construcció. Sant Gregori, per la seva localització i accessibilitat, concentra el major nombre d’empreses
industrials de la zona, amb possibilitats de creixement en el futur per l’ampliació
de sòl industrial en el POUM. Actualment la gran majoria d’empreses industrials
i de serveis estan relacionades amb el subsector de l’alimentació, des de l’agro-indústria transformadora d’aliments i d’elaboració d’embotits, passant per centrals
d’emmagatzematge, fins a la distribució, venda a l’engròs i la venda al detall, sense

www.torrenta.cat
BERENARS I SOPARS PER ENCÀRREC

oblidar el creixent paper de l’hostaleria. Aquesta composició del teixit empresarial
es troba en consonància amb la distribució de l’ocupació, on el 65% de la població
assalariada treballa en el sector terciari, i un 25% en el secundari.
En aquest predomini dels serveis destaca l’evolució a l’alça de les empreses vincu-

www.cuinavolcanica.cat

Ctra. Olot, 42
Tel. 972 44 42 69
17174 St. Feliu de Pallerols
Girona (La Garrotxa)
calamatilde@gmail.com

T 972 429 578 - C. Montseny, 6. Sant Gregori

www.elcafedenquel.cat
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lades amb el sector turístic, en un nou context on
els recursos naturals que temps ençà eren explotats
principalment pel sector agrícola, forestal i ramader,
avui dia són un recurs per promoure el consum turístic i lúdic del territori. És així com el nombre d’allotjaments rurals s’ha multiplicat per quatre durant els
darrers deu anys, amb més de 25 establiments entre
allotjaments rurals i habitatges d’ús turístic, i quasi 300 places turístiques sumant l’oferta hotelera i
d’apartaments. L’oferta de turisme rural de la Vall
representa el 31% de l’oferta de turisme rural de la comarca del Gironès.

Mancomunitat de la Vall de LLémana

Davant d’aquest creixement de l’activitat turística,
l’any 2009 els municipis de Canet d’Adri, Sant Aniol
de Finestres, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena
van acordar treballar plegats pel desenvolupament
social, cultural i econòmic de la Vall amb la constitució de la Mancomunitat de la Vall de Llémena.
Aquest organisme és un ens públic a través del qual
es vertebren tots aquells projectes d’interès i abast
supramunicipal que permetin el desenvolupament

Mapa de la Vall de Llémena

local del seu territori. Des de l’òptica turística, el
treball supramunicipal dels quatre municipis ha permès agrupar sota una mateixa marca territorial una
major diversitat de recursos naturals i culturals, així
com una major dimensió de serveis turístics que ha
de facilitar la creació de productes de turisme rural i
de turisme natura.
ELS ELEMENTS TURÍSTICS
La Vall de Llémena és la gran desconeguda de la Costa Brava, un espai de paisatges rurals i naturals que
Mancomunitat de la Vall de LLémana

sorprèn als seus visitants per la seva proximitat a la
ciutat monumental de Girona. A tan sols 7 km de la
capital gironina, el visitant descobrirà un territori divers, amb una àmplia xarxa de camins i senders
per practicar el senderisme o la BTT. Aquesta proximitat i la seva accessibilitat, amb la nova sortida de
l’AP7 Girona 6B a l’alçada de Sant Gregori, la situen en
avantatge com a destinació complementària als espais culturals de la demarcació.

Sant Roc des de lermita de Sant Joan Joan.

EXCAVACIONS

BOSACOMA
Cal Ferrer del Pla - 17152 LLORÀ
Tel. 609 48 50 31 / Fax 972 44 98 83
bosacoma90@gmail.com

SL

MES DE 10 ANYS
TREBALLANT LA
FUSTA!!

fusteriacanet@hotmail.com
Mòbil 616379573
www.fusteriacanet.com

Ctra de Girona les Planes, km, 23
Tel. i Fax 972 44 98 70
17154 St. Aniol de Finestres (Girona)
llemena@pernils.e.telefonica.net

Miquel Bohigas

Mancomunitat de la Vall de LLémana
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Castell de Sant Gregori.

Església de Canet dAdri.

En el seu conjunt hi trobem més d’una desena
d’itineraris de petit recorregut i aptes per a tots els

Recórrer la Vall a peu o bicicleta ens apropa, alhora,

públics, i tres itineraris de BTT que sumen un total

al seu patrimoni monumental. Més d’una quinzena

de 30km. Però si el que es necessita és caminar o

d’esglésies, capelles i ermites conformen el patri-

pedalar molt més cal optar pel camí ral de la Vall

moni romànic de la vall, que s’estén arreu dels seus

de Llémena, l’antiga via que unia Girona amb les

pobles. No es pot deixar de visitar l’església preromà-

Planes d’Hostoles i que ressegueix tota la Vall en

nica de Sant Pere de Llorà, el santuari de Rocacorba,

Recórrer la Vall a peu o
bicicleta ens apropa, alhora, al seu patrimoni monumental. Més d’una quinzena
d’esglésies, capelles i ermites conformen el patrimoni
romànic de la vall, que s’estén arreu dels seus pobles”

un recorregut lineal de 27 km fins a Sant Aniol de

l’església de Sant Maria de Finestres, Sant Grau o

Finestres.

Santa Afra, entre d’altres.

Carboneres” que agrupa a restaurants de tota la vall.

A través d’aquesta xarxa de camins podem apro-

El turisme actiu també hi té cabuda, des de recor-

Darrerament l’oferta de turisme a la Vall s’ha com-

par-nos als diversos atractius que ens ofereix la Vall,

reguts a cavall, descens en caiac pel riu Ter, circuits

plementat amb un programa anual de senderisme

tal com els seus volcans, que n’hi ha fins a sis, i els

d’orientació i de geocaching, fins al recent recorre-

guiat i d’activitats de natura que permet completar

més coneguts i accessibles són el Puig de la Banya

gut de trekking aquàtic inaugurat aquest estiu a la

l’estada en els allotjaments rurals i atraure els visi-

del Boc, el Clot de l’Omera i el Volcà del Puig d’Adri.

riera de Canet d’Adri.

tants de la demarcació de Barcelona i de Girona.

de Finestres (dins del Parc Natural de la Garrotxa), a

Aquesta proposta d’activitats es complementa amb

Davant d’aquest creixement de l’oferta turística, i

Rocacorba i el seu santuari (PEIN), o als imponents

una rica oferta gastronòmica, basada, en essència,

l’interès per la vall com a espai de lleure i esbarjo,

cingles de Sant Roc i Rocafesa a Sant Martí de Llé-

en la cuina de pagès elaborada amb platillos, esto-

el turisme ofereix noves perspectives per a l’arrela-

mena, que mereixen una visita turística tant per les

fats, carn de perol, confitats, carn a la brassa i em-

ment de la població i la diversificació econòmica del

vistes que ofereixen com per l’entorn natural que s’hi

botits locals. Aquesta cuina tradicional es promoci-

territori, posant en valor els recursos naturals del

conserva.

ona a través de la marca gastronòmica “Cuina de les

territori i el seu entorn rural.

També hi trobem propostes per arribar fins a la Serra

IMPACTE AMBIENTAL POSITIU
Tots els mites sobre el reciclatge i els
tèxtils reciclats s’han superat.

www.texplan.com
Càmping

Molí de Vilamala

Ctra. de les Encies, km.32
Les Planes d’Hostoles
La Garrotxa
Reserves 972 448 288
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ra no es justifica per l’escenari de crisi econòmica, sinó
que és una opció política que s’inscriu en una ideologia
que aposta per la individualització de les relacions laborals i socials i l’augment del poder unilateral de l’empresari.
Què implica tot això?
Sense convenis sectorials i amb la negociació col·
lectiva esmicolada a nivell de cada empresa, en un
context d’alts nivells d’atur i baixa protecció social, és
molt fàcil pressionar a la baixa les condicions laborals

Joan Carles Gallego,

secretari general de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CONC).

Joan Carles Gallego, al seu despatx de Barcelona.

FOTOGRAFIES: Guillem Sans / cedides per la ‘revista rambla’

i augmentar així la taxa de guanys. Per això també es
pretén afeblir la capacitat d’intervenció sindical i es
facilita a les empreses els mecanismes per desvincular-se del conveni i no aplicar determinades clàusules.
Es possibilita l’extinció del conveni sectorial amb el
bloqueig de la negociació, fent decaure la seva vigència i anul·lant la pròrroga automàtica. Malgrat tot, el
moviment sindical estem mantenint la vigència de la
major part dels convenis, establint noves pròrrogues o
acotant les renovacions.
A falta de conèixer la xifra definitiva en el moment
d’aquesta entrevista, el Govern central estudia
incrementar entre el 0,5% i l’1% el salari mínim

“Ja hi ha un 13% de
treballadors pobres”

interprofessional (SMI) per al 2015. Com es valora
aquesta mesura des del sindicat?
El SMI espanyol és dels més baixos de la UE: 645,3 euros al mes per 14 pagues. Segons la Carta Social Europea, tots els treballadors tenen dret a tenir una remuneració suficient i el Consell d’Europa va establir que
un salari mínim just hauria d’arribar, com a mínim,

El 20 de novembre passat, va fer 50 anys de l’assemblea que va culminar amb el naixement

al 60% del salari net mitjà del país, que al nostre cas

de CCOO, celebrada clandestinament a l’església de Sant Medir del barri barceloní de

equivaldria a un SMI de més de 900 euros mensuals. A

Sants. Un aniversari que arriba en un període de màxima incertesa i dificultats en el

CCOO ja hem exigit al Govern i les patronals l’obertura

marc del mercat laboral, un dels àmbits que ha sofert amb més virulència els estralls

d’una negociació específica per a situar en dos o tres

de la crisi econòmica. Així ho veu Joan Carles Gallego i Herrera (Barcelona, 1954),

anys el SMI als nivells de justícia social establerts a Eu-

secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC). Llicenciat en

ropa. Per això, l’any 2015 la pujada ha de ser important,

Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1976), catedràtic i

recuperant d’entrada els més de cinc punts perduts els

activista polític i del moviment obrer des dels anys setanta, Gallego analitza possibles

darrers cinc anys. Ens referim a un increment superior

alternatives a l’asfixia econòmica de la classe treballadora.

al 10% per al 2015 i a establir un acord plurianual fins a
assolir el nivell exigit.

C
Cèlia Roca

Algunes veus defensen la possibilitat de vincular

CCOO ja té mig segle. Com resumiria la seva con-

anys seixanta i d’arreu del món els vuitanta i noran-

els sous amb la productivitat de les empreses i des-

tribució social durant tot aquest temps?

ta, no s’expliquen sense la contribució de CCOO a fer

lligar-los dels augments de l’IPC. Hi està d’acord?

No es pot explicar la història de Catalunya d’aquests

avançar la igualtat i combatre qualsevulla discrimina-

Darrerament s’està parlant d’una certa recuperació,

darrers 50 anys sense referenciar la contribució de

ció. L’avenç dels drets laborals i socials ha estat fruit de

però que encara no arriba a les persones. Per a con-

CCOO a reorganitzar el moviment obrer i sindical, co-

lluites i mobilitzacions, d’haver consolidat marcs de

solidar-la, cal impulsar una millora de la demanda in-

ordinar les lluites i mobilitzacions i donar perspectiva

negociació col·lectiva que avui encara donen cobertu-

terna i això requereix millorar la capacitat adquisitiva

política i social a les reivindicacions dels treballadors i

ra de drets al 90% dels treballadors i espais de diàleg

dels salaris i pensions. Per això, a l’hora de negociar

treballadores. Els canvis econòmics, socials i polítics

social que han dotat de contingut social a l’autogovern

la pujada salarial dels convenis sectorials, plantegem

han estat fruit de la capacitat d’exercir el conflicte so-

català, incorporant-hi elements com la renda d’inser-

que cal millorar la capacitat adquisitiva. Això vol dir

cial i de la correlació de forces existent. Aquesta histò-

ció o el Tribunal Laboral de Catalunya.

que els salaris han de referenciar-se a l’IPC i incorporar

ria ens parla de llibertat, integració i justícia. Franco va

els guanys de productivitat que s’estan produint en

morir al llit, però la dictadura va caure al carrer asset-

L’escenari actual dista molt de ser idíl·lic. Com

la majoria de sectors. Introduir la productivitat en la

jada per un procés creixent de mobilitzacions socials,

està afectant aquest escenari de crisi econòmica a

negociació necessita d’un canvi cultural en els sectors

amb un fort protagonisme dels conflictes laborals.

la negociació dels convenis col·lectius?

empresarials, que han de fer transparent tota la in-

La contrareforma laboral imposada amb els vots de

formació econòmica rellevant i assumir que cal deba-

Quines fites concretes destacaria en aquest procés?

PP i CiU, al marge del diàleg social i sense cap consens,

tre com distribuir els guanys i, per tant, acceptar que

Els alts nivells d’integració social i nacional assolits

és un greu atac al paper de la negociació col·lectiva i a

s’han d’actualitzar els drets de participació i informa-

per les diverses onades migratòries, d’arreu l’Estat els

l’eficàcia general del conveni col·lectiu. Aquesta mesu-

ció dels treballadors.
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L’altra gran peça del trencaclosques és el sistema
de pensions, que alguns economistes titllen d’inviable per l’envelliment de la població. Comparteix
aquest punt de vista?
És viable si recuperem uns nivells d’ocupació mínims i
es mantenen les cotitzacions socials corresponents.
La variable demogràfica no és estàtica, com s’ha evi-

El Consell d’Europa va establir que un salari mínim
just hauria d’arribar, com a
mínim, al 60% del salari net
mitjà del país, que al nostre
cas equivaldria a un SMI de
més de 900 euros mensuals”

denciat al llarg del temps amb els fluxos migratoris, i

L’avenç dels drets laborals
i socials ha estat fruit de
lluites i mobilitzacions,
d’haver consolidat marcs
de negociació col·lectiva
que avui encara donen
cobertura de drets al
90% dels treballadors”

el creixement de la productivitat ha de revertir també

Tornant a Podem, la formació acaba de fer-se en-

text global d’interdependències, on es reclama com-

en el finançament del sistema, mitjançant la millora

rere en la creació d’una renda bàsica universal en

partir estructures de govern supranacionals, capaces

de sous i cotitzacions. Si se’n vol garantir la viabilitat,

cas que arribés a governar. Quina opinió li mereix

de regular els fluxos financers, industrials, comercials

cal fer polítiques que estimulin l’activitat econòmica,

aquest plantejament?

i migratoris, establir solidaritats interterritorials i re-

promoure la creació d’ocupació i apostar per la seva

La darrera proposta està en la línia del que reivindica

nunciar a espais de sobirania.

qualitat, amb sous dignes i cotitzacions suficients. En

CCOO i que a Catalunya hem materialitzat en la de-

aquest marc, la participació sindical en representació

manda d’una renda garantida de ciutadania (RGC),

Com a secretari general de la CONC, quins reptes

dels interessos dels treballadors és imprescindible per

que ara es debat al Parlament gràcies a una iniciativa

té pendents?

a evitar qualsevol possible descapitalització.

legislativa popular. La RGC és diferent a la de renda

En destacaria tres: aconseguir que els governs i els

bàsica universal, i creiem que és possible assumir-la

empresaris donin resposta a les persones que estan

Podem planteja al seu programa tornar a situar

econòmicament. Aquesta iniciativa vol establir un

a l’atur i en situació laboral precària, impulsant mesu-

l’edat de jubilació als 65 anys per a tothom. Seria

nou dret de protecció social, per a garantir que tothom

res que consolidin el procés de recuperació econòmi-

factible?

estigui per sobre del llindar de la pobresa. La RGC ha

ca; forçar que es mantinguin vius els instruments que

La proposta de fixar l’edat de jubilació als 65 anys es

d’acompanyar-se de potents instruments de políti-

ens permeten disputar les respostes als problemes

reflecteix a l’acord signat pels sindicats el 2011. En ell es

ques actives d’ocupació i inserció laboral.

laborals i socials, els convenis col·lectius i els espais
de diàleg social amb empresaris i governs, i reforçar

preveu la jubilació a aquesta edat amb 38 anys de cotització, però introdueix la possibilitat de la jubilació

Quina seria la recepta per a millorar la competiti-

el sindicat, com instrument d’autoorganització dels

flexible des dels 63 anys, aplicant un coeficient reduc-

vitat de les empreses?

treballadors i treballadores a les empreses i centres

tor per a qui voluntàriament hi opti, i estableix els 67

Parlar de competitivitat és parlar d’innovació, de re-

de treball. Fins al proper congrés de la CONC, que se

anys per a qui no tingui encara els anys de cotització

cerca, de qualificació, d’estabilitat i qualitat del tre-

celebrarà en dos anys, ha de culminar el procés inici-

necessaris per a assolir el 100%. El problema rau en el

ball, de dimensió empresarial, d’infraestructures tec-

at d’adequar les estructures a les noves necessitats

funcionament del mercat de treball, ja que si la incor-

nològiques, energètiques, de distribució, de canvi de

del món del treball, donant resposta a la diversitat de

poració al mateix s’endarrereix i la vida laboral manté

model productiu, etc. Disposar d’una societat cohesi-

situacions en què es troben els treballadors i treballa-

períodes buits, assolir els anys de cotització necessa-

onada, educada i saludable és fonamental per a una

dores, fent un sindicat més transparent, proper, parti-

ris serà impossible. Per a garantir les pensions i ge-

economia competitiva. Un bon sistema educatiu, que

cipatiu i útil.

neralitzar la jubilació als 65 anys, hem d’apostar per

eduqui, formi i qualifiqui les persones, i que augmenti

millorar el funcionament de l’activitat econòmica, per

els nivells de coneixement científic i d’utilització dels

a crear prou riquesa, i del mercat de treball, per a ge-

avenços tècnics per a satisfer necessitats humanes,

d’Orient o als de l’Estat espanyol?

nerar ocupació de qualitat. Així mateix, cal combatre

és clau per innovar en processos i productes el conjunt

Als de l’Estat espanyol, segur que no, ja que sóc de la

la pèrdua de la capacitat adquisitiva de les pensions.

del sistema econòmic.

tradició que creu que la resposta als problemes terre-

S’acosta el Nadal: a quins Reis faria una carta, als

nals no està en déus o tribuns, sinó en l’esforç que siI la reducció de la jornada laboral a 35 hores

I per a combatre la precarietat laboral?

guem capaços de fer nosaltres mateixos. Per tant, més

setmanals, com defensen els partits de l’esquerra

Això requereix revertir la darrera reforma laboral, que

que demanar als reis, intentaré que avanci un marc

alternativa?

ha desequilibrat les relacions laborals i ha eliminat

polític on la ciutadania puguem exercir el nostre dret

Aquesta reducció es planteja com a resposta als alts

drets i garanties. Recuperar el valor de la negociació

a decidir sobre l’organització de la vida social i que les

nivells d’atur. De tota manera, no està demostrat que

col·lectiva i la tutela sindical és primordial per a garan-

polítiques s’orientin vers la dignitat personal i la justí-

això funcioni i correm el perill que pugui reportar un

tir que els treballadors disposin de certeses i qualitat al

cia social. Mentrestant, somiaré amb els Reis d’Ori-

empitjorament de les condicions de treball, augmen-

seu exercici professional i que participin dels processos

ent, convençut que si em mantinc ferm en l’esperança,

tant ritmes i disminuint salaris. La reducció dels temps

de modernització empresarial. Per això, cal recuperar

compromès amb els meus i responsable en l’acció, em

de treball pot ser absorbida per augments de produc-

el valor de la causalitat contractual, mantenir l’eficàcia

portaran il·lusió i ganes de seguir, tot i que potser una

tivitat, com va passar a França amb la implantació

general del conveni i promoure l’acció inspectora i la

mica de carbó caldrà, també, per omplir d’energia un

de la llei de 35 hores. Avui veiem com els alts nivells

lluita contra el frau.

camí llarg i costerut com el que ens trobem.

de destrucció d’ocupació s’han traduït en importants
Creu que la creació d’un Estat independent seria

I en qualsevol cas, què els demana per al 2015?

l’increment del treball a temps parcial (no voluntari)

beneficiós per a l’economia catalana?

Sindicalment, toca demanar que es creï ocupació i que

amb el conseqüent empobriment de molts treballa-

L’actual model constitucional, que determina les re-

sigui de qualitat, que construïm un entramat de pro-

dors: ja n’hi ha un 13% que són pobres. Hem de plante-

lacions entre Catalunya i Espanya, està esgotat i ne-

tecció social que eviti l’exclusió social, que es garantei-

jar-nos la reducció de la jornada laboral en el marc de la

cessita una revisió. Correspon a la ciutadania decidir

xin els drets de ciutadania i s’eliminin les desigualtats

proposta reivindicativa en la negociació dels convenis,

en quin sentit s’ha de fer, a partir d’un debat tolerant

i les injustícies. Consolidar els marc de negociació col·

garantint que aquestes reduccions no representin una

i respectuós on es disposi de la major informació pos-

lectiva i de diàleg social són la major garantia per asso-

transferència de drets a favor dels sectors empresari-

sible. Un o altre model polític no és garantia de res, ja

lir-ho. Disposar de sindicats autònoms i independents

als ni vagin en detriment de les condicions de treball o

la situació econòmica estarà condicionada per les polí-

com CCOO, més forts i millor organitzats, és el millor

de l’ocupació general.

tiques econòmiques i socials que s’apliquin en un con-

instrument per fer-ho. •

augments de productivitat en sectors econòmics o en
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La indústria catalana
es mereix un bon any 2015

instruments de creixement serien tant la demanda
externa, és a dir les exportacions que augmentarien
un 4,5%, com la inversió que augmentaria un 2,5%.
Tot i que les administracions estan molt endeutades

Sembla que el 2015 començarà amb cert optimisme per a la indústria a Catalunya. La recu-

i no poden gastar, de fet la seva contribució al creixe-

peració de la feina es produirà en bona part gràcies a l’augment de la productivitat i a la

ment és negativa, sí que repunta el consum privat en

voluntat de pacte d’empresaris i treballadors, seguint la línia de les empreses punteres.

un 1,8%. Els ciutadans prenen molt el pols a l’economia
per com va la feina. Per l’any 2015 l’ocupació creixeria un

A
Redacció

0,8% mentre que els preus creixerien un 1%, esquivant

ALSTOM, l’empresa de Santa Perpètua de la Mogoda,

de Catalunya, la Seat de Martorell, preveu fabricar

la deflació que és un clar indici de debilitat. Dins aquest

s’encarregarà de fabricar els 18 trens de la nova línia de

15.000 vehicles més el 2015, apropant-se a una pro-

escenari positiu la indústria és un dels sectors amb mi-

tren lleuger de la ciutat de Guadalajara a Mèxic. Recor-

ducció total de 456.037 unitats. Les previsions són

llor nota amb un creixement previst del 3,5% l’any 2015.

dem que l’estiu passat l’empresa s’enfrontava a un expe-

optimistes però l’augment de la producció previst és

Sembla que el 2015 començarà doncs amb bones

dient de regulació que es va saldar amb 89 prejubilacions

del 3,4%. SEAT ha incorporat aquest 2014 gairebé 800

perspectives. En bona mesura l’augment de la pro-

i 41 baixes voluntàries, de les quals només se n’han pro-

treballadors procedents de ETT per donar resposta a

ductivitat s’ha basat en els pactes entre empreses i

duït una vintena. A part dels acomiadaments, l’empresa

l’augment de la demanda. La planta de Nissan a Bar-

treballadors per acordar un cert abaratiment del cost

va pactar amb els treballadors un ERO temporal que li

celona anuncia també l’obertura de noves línies de

laboral i un augment de la flexibilitat a canvi de garan-

permet disminuir o augmentar la plantilla durant un pe-

producció pel 2015. En aquest cas l’empresa comenta

tir el treball. En les empreses més petites, tot i que els

ríode de dos anys. Tota la regulació es va fer per poder

que la competitivitat i la flexibilitat de la planta han

sous acostumen a ser més baixos, algun tipus d’ajust

preparar l’empresa per agafar més comandes i de fet no

estat claus per atraure nous models que garanteixen

d’aquest estil també s’ha produït. L’estratègia d’aba-

hauria d’interferir en l’aplicació de les condicions pacta-

inversions i creixement de l’ocupació per a la fàbrica

ratiment dels costos, però, té un límit i cal consolidar

des. De tota manera els sindicats pensen que l’empresa

de Zona Franca.

la productivitat via inversions i noves tecnologies. Es-

hauria de desistir de què es compleixi la quota d’acomi-

Aquestes dades encomanen optimisme. De forma

perem que les previsions es compleixin i que el 2015 la

adaments i consideren que les baixes voluntàries que

sorprenent sembla que l’economia a Catalunya es

feina i els beneficis realment arribin a tots els tallers

queden per cobrir ja no farien falta.

comportaria millor que l’europea, on França i fins i

per poder refer finalment el malmès teixit industrial

Pel seu cantó, una de les empreses emblemàtiques

tot Alemanya podrien patir certa desacceleració. Els

de casa nostra. •

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES
Pere Vilalta Verdaguer
C. Raimon Mas 5 / 08560 Manlleu
Tel. 938 513 050 / Fax 938 507 092
e-mail bobinatges@gmail.com
web www.bobinatges.cat

• Venda de motors A/C D/C,
d’aspiració, bombes d’aigua, etc.

• Reparació i fabricació transformadors
qualsevol mena.
• Aplicacions electromecàniques, Ventilacions
forçades, Encoders HTL 1024 I.

• Venda de recanvis per motors i
bombes, Escombretes, segells
mecànics, Ventiladors estàtics, etc.

• Reparació manteniment d’empresa,
càrnies, restaurants, etc.

DES DE 1987 DONANT QUALITAT I SERVEI

• Decoració interiors/exteriors de comerços,
oficines i aparadors, baranes inox.
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa / Tel. i Fax 93 850 22 45 / A/E efrasercon@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

Marc Solà / Eix professional

Construccions Mecàniques
i Planxisteria Industrial. Ferro - Inox.

• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

C. Remei, 12.
17500 Ripoll
Girona

Tel.
Fax
E-mail
Website

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com
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Experts europeus i nord-americans porten a Vic
les seves experiències en gestió de purins

E
Redacció

El recinte firal de Vic acollirà el simposi internaci-

legrí i comptarà amb una conferència a càrrec de

onal Reptes i oportunitats en la fertilització i gestió de

Marco Bonetti de la Direcció General de Medi Am-

les dejeccions ramaderes els dies 17 i 18 de desembre,

bient de la Comissió Europea.

on es preveu que hi assisteixin més de 400 professionals. Durant els dos dies d’aquesta trobada, ini-

Les sessions plenàries del primer dia estaran dedi-

ciativa dels Departaments d’Agricultura i Territori,

cades a la gestió de l’alimentació del porcí, l’evo-

es debatran les alternatives que podrien ser via-

lució de la problemàtica en la gestió dels nitrats a

bles a Catalunya, tant des del punt de vista tècnic

Catalunya i les experiències en la gestió de les de-

com mediambiental i econòmic, i també es pre-

jeccions ramaderes a Holanda, a la Bretanya fran-

sentaran diverses experiències que s’estan duent a

cesa, a la regió de la Llombardia, a Dinamarca, a la

terme en altres països on el potencial ramader és

regió de Flandes i als Estats Units.

un repte productiu i mediambiental.
El segon dia es debatrà sobre els costos associats
Segons el director general d’Agricultura i Ramade-

a la producció agrària, el model de gestió tant en

ria, Miquel Molins, aquest simposi és “un marc ex-

l’alimentació com els tractaments a la granja, la

traordinari per difondre les eines científiques i tec-

fertilització, la normativa i els costos ambientals,

nològiques i les tendències de gestió i tractament

i els aspectes emergents en la gestió i el maneig de

que s’utilitzen a Europa”.

les dejeccions ramaderes. •

El simposi l’inaugurarà el conseller Josep Maria Pe-

Més informació: www.ipcongressos.com

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es
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El Mercat Medieval,
cita turística per la ciutat antiga de Vic

E
Redacció

El Mercat Medieval de Vic, que va tenir lloc els

dies afirmant que “estem contents perquè el pú-

ge que ofereixen, la qualitat del seu producte i

dies 6, 7 i 8 de desembre, ha comptat un any més

blic continua donant suport a aquest mercat, els

la vestimenta dels venedors. Les tres parades

amb una afluència de públic que s’ha traduït en

expositors estan majoritàriament contents per

premiades podran tornar l’any vinent de manera

un alt grau de satisfacció per part dels expositors

les vendes realitzades i no hi hagut cap incidència

gratuïta, és a dir, sense haver de pagar el preu per

que hi van participar. El gran nombre de visitants

remarcable, tot i la complexitat que suposa orga-

posar la parada. Les parades premiades d’aques-

que acull la ciutat durant aquests dies la conver-

nitzar un esdeveniment d’aquestes dimensions, i

ta any han estat una de venda de garapinyades,

teix en una important cita turística, ja que el 80%

rebre tants visitants”.

una de venda de productes Lavanda i la tercera de

dels assistents són de fora de la comarca.

D’altra banda, l’organització del Mercat Medieval

venda de ceràmica. •

La regidora de Fires i Mercats, Montserrat Rovira,

de Vic ha decidit premiar les tres millors parades,

ha fet una valoració molt positiva d’aquests tres

tenint en compte diversos aspectes com la imat-

“Per aquestes festes fem sopars d’empresa”

Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …

Menú diari - Menú cap de setmana

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius

Bon Nadal!

R E S T A U R A N T

CLAR DE LLUNA
a Ca l’Enric

LA VIA ANNIA

Celebracions fins a
130 persones

a Ca l’Enric

Celebracions fins a
250 persones

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya - Tel. 972 29 00 15

www.serhshotels.com
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Entrevista a Isidre Tañà, gerent de Finques La Vall

L’assessorament basat en la realitat del mercat actual
caracteritza la immobiliària Finques La Vall
Finques La Vall, fundada l’any 2005, és una empresa totalment consolidada en el sector immobiliari amb una filosofia de treball
rigorosament estricta basada principalment en la responsabilitat i la transparència, amb absoluta sinceritat i amb un tracte
personalitzat cap al client. D’aquesta manera, el seu creixement ha sigut més que espectacular.

A

A què es dedica Finques La Vall?

mera línia de mar i cèntrics, respectivament.

A la intermediació immobiliària, oferint un ampli ser-

En què sou innovadors?

vei integral en la gestió corresponent.

Posem en pràctica un conjunt de tècniques que ens

Quin tipus d’immoble gestionen?

permeten adequar un habitatge amb un aspecte

De tot tipus. Majoritàriament immobles pràctica-

més atractiu. L’acondicionem i el personalitzem per-

ment exclusius de gamma alta, amb prestigi, a mida

què es pugui vendre més ràpidament i al millor preu.

i gust del comprador més exigent. Però amb els que

Si un immoble està molt carregat, el despersonalit-

estem més identificats són immobles exclusius o de

zem i si està buit, el decorem, és a dir, el preparem

gamma mitja-alta.

per posar-lo en escena.

Quina situació geogràfica abarquen?

Finques La Vall gestiona arrendaments?

Pràcticament tota la comarca d’Osona, però tam-

Sí. És bàsic poder evitar el fracàs i només hi ha una

bé amb immobles situats a la Costa Brava, la Costa

manera: intentant fer les coses bé. Per tant, la

Daurada i Barcelona capital perquè tenim deman-

qüestió és trobar un bon llogater. Per això dema-

da de l’estranger. Hem ampliat el nostre negoci en

nem una sèrie de requisits bàsics per estudiar la

aquestes zones perquè hem reforçat lligams amb el

solvència dels candidats i així assegurem el paga-

mercat internacional que busquen immobles a pri-

ment del lloguer. •

jordi cabanas

Redacció

Isidre Tañà, gerent de Finques La Vall.

plaça montseny, 1
08519 saNTa EuGENia DE bErGa
Tel: 93 885 02 18
info@finqueslavall.com
www. ﬁnqueslavall.com

ASSESSORIA
LABORAL I FISCAL

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119
E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

Marc Solà / Eix professional
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