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EDITORIAL

MIL ANYS DE TREBALL
DONEN SUPORT A LA

PROJECCIÓ VERS EL FUTUR
autoritat

és fruit precisament de l'es¬
hi ha viscut i treballat durant
molts segles. Mil anys de treball, doncs, que són mil
anys de creixement i consolidació de la identitat nacio¬
nal. En definitiva, com va assenyalar el President de la

Per resolució unànime del Parlament es va instar el
Govern de la Generalitat

a

celebrar de

forç de

manera

digna i solemne el Mil·lenari del naixement polí¬
Catalunya. Aquesta celebració, iniciada el 22 d'a¬
bril de 1988 amb la solemne cerimònia inaugural, clou el
seu
període commemoratiu el 31 de desembre de 1989Ha semblat, doncs, oportú al Consell de Redacció de
«Món Laboral», coincidint amb aquesta cloenda, de¬
dicar les planes del tema preferent del present número al
Mil·lenari del nostre país, i fer-ho des de l'òptica de
l'àmbit que ens és propi. Per això, el conjunt d'articles
que s'inclouen en el bloc corresponent, que ha coordinat
el Professor Casimir Martí, porten el títol genèric de
«Mil anys de treball a Catalunya».
Ens mou, únicament, la voluntat d'aportar una vi¬
sió, breu i condensada, de determinades èpoques històri¬
ques que van anar configurant el món de les relacions de
treball, de producció i de comerç a Catalunya, a través
d'un procés evolutiu derivat del desenvolupament eco¬
nòmic i polític de la societat catalana. No pretenem ofe¬
rir una panoràmica global, de caràcter exhaustiu, que és
més pròpia d'altres tipus de publicacions especialitzades;
sinó tan sols una ullada concreta a algunes de les etapes
importants en les que van emmarcar-se la vida i el tre¬
tic de

superior, sinó

tot un

Generalitat

en

poble

que

que

el mateix acte,

Aquest és l'esperit
cions del

ésser

ral» dedica al
i del treball;

—amb

hi

tema

dríem fer arribar
realitzada

que

han tingut les

commemora¬

Mil·lenari, i amb les pàgines que «Món Labo¬

som

a tots

va

implícit el missatge

els homes i les dones de

que vol¬
l'empresa

els hereus i els continuadors de la

tasca

pels catalans de deu segles, i

tota

la

seva

aquesta tasca és
senzillesa i amb tota la seva grande¬

la feina de cada dia, l'impuls de la iniciativa social,
la il·lusió orientada a un esdevenidor millor per al país i
sa—

per
ció.

als ciutadans. Perquè Catalunya no és una abstrac¬
Catalunya és la síntesi de tots els que han format i

formen la nació catalana, i és el resultat

global d'un

es¬

forç col·lectiu amb vocació de permanència i de
ció a través de les generacions que seguiran.

supera¬

Els titulars de les més altes institucions del

país ja

Catalunya, en frase de Ramon d'Abadal, fou molt llarga, perquè les nacions no neixen com
els homes en uns minuts, sinó en uns parts perllongats i

van

indefinits. El també historiador Manuel Mundó,

passat, que no tindria sentit una
commemoració dedicada a la nostàlgia; perquè els pobles

projectar-se amb fermesa

remarcar,

l'any

han de mantenir-se fidels als

seus orígens, però han de
al futur. La reflexió sorgida
de la celebració d'aquests mil anys de vida i de treball ha
de donar suport a la projecció de Catalunya vers el pro¬
grés, la modernitat i la convivència.

l'acte

inaugural de la commemoració del Mil·lenari, ressaltava
que Catalunya no és el fruit del caprici d'uns quants
idealistes, ni tampoc d'una concessió graciosa de cap

LABORAL

nostre

d'iniciativa industrial.

La formació de

MÓN

devem el

al treball de generacions i generacions que han
fet —i, a voltes, desfet i refet— Catalunya; un treball
tenaç de colonització agrícola, d'expansió mercantil i

ball dels catalans.

a

no

més que
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MIL ANYS DE TREBALL A CATALUNYA

NOVES TECNOLOGIES
I TREBALL
Ramon

Prujà i Noè

Institut Català de Noves

Tecnologies

En els darrers anys,

l'evolució dels sistemes de producció ha estat
pels ràpids canvis tecnològics, que han fet que la tecnologia
esdevingui un factor de producció amb un pes específic cada vegada més
elevat respecte d'altres, tecnologia a la qual en sentit ampli podríem
donar altres noms: informació, coneixement, saber. Aquest nou factor fa
canviar les relacions amb els altres i a mesura
que es va tornant més
assequible, més barat, s'ha d'anar cap a un procés de substitució dels

determinada

factors clàssics per
La primera qüestió que ens podem plantejar entre els
dos conceptes que componen el títol de l'article és la seva
relació amb l'atur. Si hagués de donar una resposta no

font de destrucció de llocs de treball

noves tecnologies
són la causa prin¬
cipal de la disminució de llocs de treball, respondria allò
que dóna títol a un article de Manuel Castells Noves tecno¬
logies i ocupació, elles no en tenen la culpa.
Si repassem els estudis i els treballs dedicats al tema
de la relació entre noves tecnologies i ocupació, ens ado¬
nem
que n'hi ha molt pocs que es dediquin a avaluar-ne
els efectes globals sobre l'estructura econòmica d'un
país. La immensa majoria es concentren a intentar quan¬
tificar els efectes de l'aplicació d'una sola tecnologia so¬
bre un sector econòmic determinat, amb la qual cosa és
gairebé impossible de tenir-ne una visió mínimament

en

litzat als Estats Units (EUA) sobre la base d'una taula

input-output

al període 1963-2000, es preveu una re¬
11,7% com a conseqüència de la
incorporació de la informàtica a la indústria i a les ofici¬
nes.
Cal tenir en compte, però, que en aquest estudi
hom considerava que la demanda final i els nivells de
producció eren fixos. En canvi, els treballs de Robert
Lawrence i Howell, també nord-americans, han demos¬
trat que les noves
tecnologies tenen un impacte molt
per

ducció del treball d'un

reduït sobre la demanda de treball.
Altres estudis realitzats per experts internacionals
demostren que l'estímul econòmic, que afavoreix l'incre¬
ment de la productivitat motivat
per l'avenç tecnològic,

global.
Un dels treballs més amplis que s'han fet sobre això
és el que étudia els efectes que produeixen la microelec¬
trónica i la robòtica sobre l'ocupació. L'Organització de

inversions i, per tant, més llocs de treball.
Aquestes opinions contradictòries mostren la com¬
plexitat que representa avaluar l'impacte real de la in¬
genera noves

Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha
analitzat una sèrie d'estudis provinents de tretze dels
països membres. La conclusió —amb les reserves que
calgui fer, tenint en compte que són sistemes d'elabora¬
ció diferents— és que les noves tecnologies no tenen
efectes significatius respecte a l'índex d'atur. Elements
econòmics com la competència internacional, el preu del
petroli, el valor del dòlar, etc., tenen una influència més

corporació d'elements tecnològics
laboral. També cal tenir
han sofert les economies
reres

el mercat
l'evolució que
desenvolupades durant les dar¬

en

avançats en

compte que en

dècades hi intervenen molts altres factors que com¬
seus efectes amb els
propis de l'avenç tecnolò¬

binen els

gic

a les activitats industrials.
La introducció de nous sistemes de

producció, d'au¬

tomatització i, en definitiva, de noves tecnologies, pro¬
dueix efectes que, al principi, poden ser negatius pel que

gran.

D'una

banda, l'augment de la productivitat derivat
tecnològic pot iniciar una nova fase de desen¬
volupament i, per tant, de creació de llocs de treball.
D'altra banda, però, la introducció generalitzada de les
tecnologies a les empreses sol ser vista com una eventual
del canvi

LABORAL

en un moment

què l'atur continua afectant, per bé que no tant com
alguns anys enrera, la població activa.
D'acord amb l'estudi del premi Nobel Leontieff, rea¬

matisada sobre si les

MÓN

aquest.

fa
es

a

l'ocupació,

comencin

els efectes

a

positius

da clar que es
7

a causa

del

percebre

temps que es

—per

bé

necessita perquè

que no

directament—

s'originen. No obstant això, que¬
manifesta una millora de la productivitat
que

SEGON SEMESTRE 1989

que, en

l'home

primer lloc, implica la substitució del treball de
pel de les màquines. Ara bé, productivitat signi¬

lar, almenys al començament, de l'ús restringit de les
màquines. D'altres pensadors com els socialistes «utò¬
pics» o «científics» van demanar-ne la propietat pública.
Ln un moment donat, la por va provocar
algunes revol¬
tes que
tingueren com a resultat la destrucció de la ma¬
quinària i de les fàbriques en els moviments anomenats
ludistes (l'Lspaña Industrial i les selfactines a Barcelo¬

fica també millorar les condicions de treball,
millorar els

productes i

crear-ne

Els efectes

de

nous.

positius

o de compensació de les noves
tecnologies són els següents:
D'una banda, tenen un efecte multiplicador. Les
millores en els sistemes de producció demanen
gairebé
sempre efectuar fortes inversions, les quals impliquen un
augment de l'ocupació en els sectors proveïdors, sobretot
—

els béns

en

na).

L'ASPECTE LABORAL CAP A L'ANY 2000

d'equipament.

D'altra banda, tenen un efecte sobre la renda.
L'augment de la productivitat implica la disminució
dels costos de producció, la
qual cosa pot conduir a un

A l'Lstat

—

abaratiment dels preus, a un increment dels salaris

o a

dels beneficis. LI fet que es produeixin tots
tres fenòmens alhora o només
algun d'ells dependrà dels
elements negociadors. La renda és un element estimula¬
dor de la innovació, bàsic en qualsevol
etapa d'expansió.
LI desenvolupament de les noves
tecnologies s'ha
produït com a conseqüència de la crisi industrial que al
començament de 1987 va fer que hi haguessin 31 mi¬
lions de persones a l'atur en la zona de l'OCDL.
Aquesta crisi es va produir en un moment en què es
manifestava un canvi profund de la societat industrial,
on
intervenien, a part de la innovació tecnològica, fac¬
tors com la liberalització dels mercats
competitius, la
davallada d'algunes indústries als països desenvolupats,
l'increment del temps d'oci i l'evolució de les relacions
un

augment

espanyol, durant el període 1977-87, no¬
professionals i tèc¬
nics van suportar amb taxes positives la caiguda genera¬
litzada de l'ocupació, que va ser especialment forta en el
sector
primari —amb una reducció de llocs de treball del
5,2 % anual—, i per a la resta dels treballadors manuals
—que perdien llocs de treball a un ritme del 3,1%
l'any. Lis directius d'empreses i del sector públic perdien
més el

els

sector

seus

serveis i els treballadors

llocs de treball

a

raó d'un

2,4% anual.

Entre el 1982 i el

1986, el creixement del grup de
professionals i tècnics arribà a assolir nivells superiors al
5% anual, mentre que els treballadors manuals dels
sectors primari
i terciari disminuïen entre el 2 i el 4%
l'any.
Les ocupacions que han davallat sistemàticament en
tot el
període estudiat són les relacionades amb activitats
agràries i mineres, així com alguns oficis que s'han mo¬
dificat dràsticament —i que
fins i tot estan en vies de

home-dona.

desaparició—

a causa

els inscrits

activitats industrials tradicionals que per¬

en

de la innovació tecnològica,

o

bé

den pes
una

«,..Vaugment de la
productivitat derivat del
canvi tecnològic pot iniciar
una nova
fase de

desenvolupament, i, per

els
els

gràfiques.
D'altres ocupacions també van patir fortament la cri¬
econòmica, però posteriorment es van reactivar, com
és el cas del personal de
transports i comunicacions, els
treballadors de la indústria química i determinats oficis,
com els muntadors, els vidriers i els
pintors.
Durant el període 1982-86, el creixement més im¬
portant es va observar en el sector serveis, amb un aug¬
ment de la demanda de treball del
7,5%. Des de l'any
77 cinc ocupacions s'han mantingut
constantment a l'alsi

tant,

de creació de llocs de treball».

Lis efectes de substitució de la mà d'obra
per

la mà¬
observar al començament de la Revolució
Industrial (a partir de la segona meitat del segle
XVIII).
Des d'Adam Smith —per bé
que aquest no es mostrava
massa
preocupat per la maquinària— fins a Malthus s'ha
fet palès en paraules seves
que «després d'haver inventat
una
màquina que, estalviant mà d'obra, fabrica un pro¬
ducte a un preu més baix que abans, l'efecte que es ma¬
nifesta és el de l'ampliació de la demanda, per raó de la
seva barator, a l'abast d'un nombre
més gran de compra¬
quina ja

es van

ça.

Són els

propietaris i directius d'establiments comer¬
d'hoteleria, els agents dels mercats financer i
immobiliari i el personal de serveis de protecció i segure¬
cials

o

tat.

L'any 1987 es realitzà una enquesta a l'Lstat espa¬
nyol destinada a estudiar amb quines perspectives socials
veia el futur. Lis resultats indicaven
que l'atur era una
de les preocupacions més
grans de la societat. Un 56%
es

dors».

dels enquestats

John Stuart Mill,
«tant

específic dins l'economia. S'han mantingut en
posició estable el personal que es dedica a la venda,
treballadors dels sectors primaris forestal i
pesquer,
treballadors de la demanda final de
paper i les arts

autor

la introducció de la

ment en

nombre i eficàcia

de On Liberty

maquinària

poden,

sens

va

com

admetre
el

seu

tur

que

va

superior

respondre

que

l'any 2000 l'índex d'a¬

l'actual i més d'un 21% afirmava
que augmentarien els llocs de treball. D'altra banda, un
35% dels enquestats considerava que les persones que

incre¬

dubte, reduir la

demanda

global de treball».
Aquesta preocupació per la introducció de nova ma¬
quinària també dugué a pensadors com J. B. Say a par¬
MÓN LABORAL

seria

a

treballessin ho farien

30% considerava

en

que, en aquest aspecte,

canviaria.
8
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la situació

un

no

Pel que

2000,

un

l'atur i les
En

fa als principals problemes del món l'any
48% dels enquestats contestava que serien
dificultats per accedir als llocs de treball.

general, les valoracions més negatives

del que

les expectatives indicaven. En aquest darrer cas,
l'avenç més notable s'ha produït en l'increment dels usos
d'aquests ginys i dels sectors que els poden utilitzar, més
que no pas en aspectes quantitatius. La influència sobre
l'índex d'atur ha estat mínima, perquè cada robot pot
substituir un màxim de dues o tres persones. A Catalu¬
nya cal tenir en compte que no hi ha gaire més de 300
robots, la seva influència en l'atur seria de poc més de
1.000 persones, i, malauradament, la problemàtica de

correspo¬

nien, la majoria, a persones amb formes de vida més
relacionades amb el passat que no pas
tur

obertes

cap

al fu¬

(com, per exemple, els propietaris agrícoles i les per¬

sones

d'edat).

l'atur és molt més greu.
Els efectes de les tecnologies

«La

implantació de les
tecnologies avançades
produeix canvis pel que fa
a l'aparició de nous
productes i a la manera de
produir».

sobre l'economia i la
inseparables de l'impacte social que
produeixen. La tecnificació afecta un gran nombre dels
aspectes que conformen la societat i la manera de viure.
demanda laboral són

Actualment,

per

l'aspecte laboral

imaginació, la iniciativa i l'autoocupació tenen perspec¬
tives més clares; els serveis a l'empresa, el turisme, la
tercera edat, els béns culturals,
el medi ambient, etc., es
troben en un procés d'expansió extraordinari. Al mateix
temps, demanen una sèrie d'especialistes i de tècnics que
no existeixen
encara, és a dir, que s'han de formar. Així,
doncs, la societat postindustrial s'haurà de caracteritzar
per la preeminència de la classe professional i tècnica,
motivada en gran part per una economia basada en la
producció de serveis.
El treball i l'oci tindran formes molt variades, i la
separació entre ells serà cada vegada més difusa si es va
generalitzant el treball des de casa amb l'ajut d'un ordi¬

activitats de lleure creixerà notablement i restarà relati¬
confós amb el temps dedicat al treball.

Evidentment, la societat dóna respostes ràpides a les
necessitats que comporta l'evolució tecnològica,
entre d'altres factors. Cal, doncs, dur a terme una
políti¬
ca laboral nova,
adaptada a les noves circumstàncies. Les
empreses, l'Administració pública i els treballadors han
noves

sistema de vida que es caracterit2a

pels canvis ràpids. Potser només d'aquesta manera els
temors de
gran part de la població no es confirmaran ni
abans ni després de l'any 2000, i el període
d'adaptació
serà

tan

prové dels altres dos, especialment
en
aquest camp on la

que

de la indústria més tecnificada. Es

vament

no

traumàtic.

nador

connectat

o

com a

EFECTES DE LA TECNOLOGIA

implantació i el perfeccionament de les tecnolo¬
gies avançades produeixen canvis de diversa naturalesa
pel que fa a l'aparició de nous productes i, sobretot, a la
de

A la
cada

tipus

més

gran

canvi

ve

producció. En molts

El temps que

que

hauran de canviar de feina amb

de la informàtica, de la informació i de

generarà una gran activitat eco¬
ja s'està manifestant actualment—, acti¬
vitat que es caracteritzarà per un avenç tecnològic molt
marcat. La producció i el consum d'informació de tota
mena creixerà
ràpidament, la qual cosa originarà l'apari¬

donat

per

sectors,

l'automa¬

el treball és

ció de

permeten ser tractades mitjançant l'ordinador i la trans¬
missió ràpida a gran distància (telemática). Actualment,

es

informàtics,

que permeten

bar

fer

possible enfrontar-se als nous reptes de les noves tecnolo¬
gies i, per tant, modifiquen sensiblement l'activitat in¬
dustrial dels sectors tradicionals, a més de garantir la
productivitat i la competitivitat.
Les màquines-eina de control numèric s'han implan¬
tat al teixit industrial d'una manera molt
ràpida. En
canvi, pel que fa als robots, la difusió resulta més lenta
LABORAL

els

aportin més valor afegit al Pro¬
Actualment, les telecomuni¬
cacions, incloent tots els equips que s'hi relacionen, re¬
presenten aproximadament el 3% del PIB dels països
amb una economia avançada.
La difusió de les noves tecnologies i el creixement
del sector terciari facilitaran l'aparició de petites i mitja¬
nes empreses basades en la iniciativa i en la
capacitat
d'innovació de petits grups de persones, més que no pas
en
grans capitals. La capacitat innovadora d'adaptació
a ser

sectors

que

ducte Interior Brut (PIB).

simulacions del comportament del producte en base a
models matemàtics d'elements finits, són els
que fan

MÓN

professions.

en diversos països industria¬
litzats, les telecomunicacions i la informàtica poden arri¬

representacions de la realitat. La C de

recursos

noves

Segons estudis realitzats

computer —CAD/CAM, CAE, CIM— és cada vegada
més present en les denominacions dels sistemes de
pro¬

Aquests

persones

En els camps

vegada més abstracte: les informacions, siguin del
que siguin (so, imatges o dades), es digitalitzen i

ducció.

pel

fa als horaris
període de contractació, serà molt
tant

nòmica —que

indústria, el

hom treballa sobre

treball,

freqüència.

les telecomunicacions

produir.

tització de la

la durada del

flexible, i les

La

telemàticament.

no

s'haurà de dedicar al

manera

un

serveis. La població ocu¬

és d'aquest sector que cal esperar l'absorció de la

població activa

contrasta

«societat de l'oci», on la
plena ocupació no serà necessàriament una de les fites
socials més importants. Si més no, el temps dedicat a les

un

sector

en aquest sector sobrepassa la dels altres. Vivim en
la pomposament anomenada societat postindustrial. Per

amb la tendència cap a una

de saber afrontar

la societat catalana s'hi manifesta

pada
tant,

Aquesta preocupació

a

procés de creixement del

individual i col·lectiva
cada cop

més importància

avançats.

9
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les

noves

per a

tecnologies tindrà

l'economia dels països

Són molts els industrials
una

—encara

que

avançades, està protagonitzat per la «vella classe mitja¬
na, ocupada en la producció i distribució del coneixe¬
ment simbòlic». El
capital d'aquesta segona classe seria
la capacitat científica, tècnica i innovadora, que serviria
per fer-se valer en el moment de la redistribució dels

desenvolupin

activitat tradicional— que es

plantegen la necessitat
de fer productes amb un valor afegit més elevat
que
comporta la millora del producte a través de l'R + D
(Recerca + Desenvolupament) o mitjançant la implan¬
tació del disseny industrial.
La producció de recursos amb un alt nivell tecnolò¬
gic té un doble efecte pel que fa al mercat laboral. Per
una banda,
s'observa un creixement continuat de les

béns.
Es pot preveure, sigui com sigui, que l'impacte
immediat de la tecnologia sobre l'ocupació, és a dir, la

pèrdua de llocs de treball no-qualificats motivada pels
canvis en els sistemes de producció, serà compensada

activitats relacionades amb la fabricació i els serveis d'as¬
sessorament

(implantació i manteniment directament

—sempre que

relacionats amb el component tecnològic dels sistemes
de producció). Per altra banda, cal tenir en
compte que
s'està

Les

produint la renovació dels

noves

tecnologies impliquen la pèrdua del

tradicional,
com

en

la

tant en

seva

la

manera

contacte

a

personal en el lloc de treball.» Foto: Mercè Taberner.

dir,

és

Per

teixit

exemple la

LABORAL

•

increment d'ocupació en
formació, atès que el
econòmic demanarà persones formades en els nous

sistemes de

una

MÓN

exemple, hi haurà

un

les activitats relacionades amb la

en tota

activitat bastant tradicional.
Actualment, les empreses més importants d'aquest sec¬
tor a
Catalunya (per exemple, el sector de l'automoció)
veuen la necessitat de
desenvolupar per elles mateixes les
peces que fins ara predeterminaven els seus clients, habi¬
tualment grans empreses multinacionals.
Tot això comporta un creixement notable de la de¬
manda laboral de persones dotades de coneixements, de
preparació i de capacitat creativa i innovadora, amb uns
perfils professionals molt flexibles i adaptats a unes ne¬
cessitats que canvien a un ritme accelerat.
Peter Berger, en la seva obra The
Capitalist Revolu¬
tion, diu que el conflicte determinant, a les economies
que

gradual reactivació

l'augment de la productivi¬

tat.

de fabricar els productes

concepció i naturalesa, és

l'activitat comercial de les
empreses. N'és un

forja catalana,

de l'economia, motivada per

de la indústria

sectors

altres elements, econòmics bàsicament, hi

contribueixin— per una posterior i

produirà

producció. Aquesta demanda de formació

tant

culars interessats

a

Un altre efecte

ball per

es

des de les

empreses com de part dels parti¬
accedir als nous llocs de treball.

positiu serà la creació de llocs de

tre¬

produir béns d'alta tecnologia. Als EUA, les

empreses que disposen de maquinària d'alta tecnologia
han creat, des del 1973 fins al 1983, 2,2 milions de
llocs de treball directes.

efecte expansiu en la
incrementant la demanda
un

Aquests

nous

llocs produeixen

globalitat de l'economia,
en

altres

tot

sectors.

A més, la tendència és de millorar els

productes d'alt
tecnològic existents, crear-ne de nous i, sobretot,
abaratir progressivament els factors de producció. Això
nivell

10-
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produirà

un nou

increment de la demanda i,

ment

per tant,

han

perdut sentit. Per tant, els recursos humans
poder renovar amb facilitat, bé sigui
substitució del personal o bé amb la modificació

més creació de llocs de treball als sectors relacionats amb

també s'han de

les

amb la

tecnologies.
L'augment de productivitat
sistemes de

nous

tius

producció farà

siguin més ben

ment

de demanda

de les

assolir els
els factors produc¬
produirà un incre¬

capacitats.
competència entre les empreses i la competitivitat
de cadascuna d'elles ja no depèn exclusivament de la ve¬
locitat de treball del personal ni del nombre de treballa¬
dors que hi ha, sinó que, a mesura que es generalitza la
tecnologia —i les empreses competidores utilitzen més o
menys el mateix tipus d'eines— la clau de l'èxit és la
capacitat d'iniciativa i la inventiva del personal. Així,
doncs, els coneixements no només han d'emanar de les
cúpules directives de les empreses, sinó que també han
de fluir dels estrats inferiors de la jerarquia professional
en una direcció ascendent en
aquesta escala.
El concepte de mobilitat és clau en el món de l'em¬
presa. Els productes aviat esdevenen obsolets. Això fa
que la dinàmica empresarial sigui molt ràpida: reconver¬

que permet
que

remunerats i es
els sectors de l'economia, fins i

en tots

en aquells que no requereixin l'aplicació d'elements
tecnològicament avançats, com són determinades ofertes
tot

de lleure.
Un cop

vist tot això, és ben evident que l'alta tecno¬
logia i el seu.trasllat als sistemes productius demana una
resposta ràpida a fi de reduir, tant com sigui possible,
els desajustos conjunturals que poden portar a la inadap¬
tació social de les persones i a la pèrdua de llocs de tre¬
ball per un
cap a

desplaçament de la mà d'obra no-qualificada

l'atur.

sions, necessitats de creació de

CANVI EN EL CONCEPTE DE TREBALL

horaris han de canviar

Les

i, fins i

noves

tot,

INFORMACIÓ

deter¬

professionals o, més ben dit, de l'empresa
que el canalitza; amb tot el que això significa d'estalvi de
temps en el transport, de diners per haver de menjar
fora. També, però, significa la pèrdua del contacte per¬
sonal en el lloc de treball amb l'enriquiment formatiu
que comporta.
Més que una

tecnologies, i només

Per

aquests

les activitats

productives

que, en¬

en

noves

marca

d'una

manera

clara l'ab¬

sència de

qualificació professional, cosa que confirma la
qualificació en molts sectors,
especialment a l'industrial. Podem dir, doncs, que ens
trobem al principi d'una era en què la informació i la
qualificació professional aniran molt lligades i seran fac¬
tors determinants per a la competitivitat econòmica. A
mesura
que la iniciativa i la creativitat guanyen terreny a
les feines més repetitives, neix la necessitat de més qua¬
lificació dels professionals. Aquesta capacitació només es
pot obtenir si es disposa de les fonts d'informació i de
demanda d'una més gran

gran

als obrers industrials

LABORAL

a

L'estadística de l'atur

es van

perfils professio¬

MÓN

noves tecnologies provoquen can¬
l'estructura, en l'organització i en la

treball».

nombre de persones, especialment per
qualificats en activitats que no te¬
nen un fort
component tecnològic, l'única sortida és des¬
plaçar-se cap a altres feines a través d'un reciclatge previ,
a fi de demostrar la
capacitat professional.
La forta acceleració dels canvis tecnològics també
comporta una vida més curta dels elements de producció
i, fins i tot, els terminis de reposició dels béns d'equipa¬
a un

FORMACIÓ

tecnologies també
faciliten l'autoocupació i
l'absència física del lloc de

trobar 8.400 persones amb les qualificacions professio¬
nals adients. Van restar sense cobrir, per tant, 13-000

requerien

en

impliquen canvis

«Les

pèrdua global de llocs de treball, cal
esperar un canvi sobtat d'aquells perfils professionals que
tenen una demanda més
gran. El perill és, doncs, la
inadequació de l'oferta del mercat laboral a les necessi¬
tats del teixit
productiu. Només cal esmentar un exem¬
ple: a l'Estat espanyol, entre el 1985 i el 1988 es van
necessitar 21.250 enginyers i llicenciats en especialitats

llocs de treball que
nals.

importants

sems,

minats camps

noves

I

les necessitats de formació i
de qualificació dels professionals. Aquests canvis, sens
dubte, els ha de tenir en compte la política educativa,
especialment la de formació professional, en un context
més ampli de política de treball i de mercat laboral.

tecnologies també faciliten l'autoocupació

relacionades amb les

Els

Com hem vist, les
vis

divisió del treball

en

a

professionals.

etc.

l'absència física del lloc de treball

noves empreses, etc.

fi que

hom pugui adaptar-se al
ritme de la demanda, als canvis tecnològics, a les in¬
novacions i a la competència. Així, doncs, les persones
s'han d'acostumar a una mobilitat professional més àm¬
plia i estar preparades per canviar diverses vegades de
feina —i diem de feina i no sols d'empresa— en el trans¬
curs de la vida laboral,
gràcies a la redefinició dels perfils

Es pot dir que, en bona part, l'impacte de les noves
tecnologies està canviant el concepte de treball. Per una
banda, cada vegada són més importants les feines rela¬
cionades amb el coneixement i la incorporació del valor
afegit al producte, proporcionat per allò que hom ha
anomenat «intangibles». Es a dir, els productes adqui¬
reixen un valor creixent per la seva concepció i pel seu
disseny, contràriament al que ha succeït fins ara (que
només comptava la mà d'obra o la matèria primera). Un
exemple clar n'és el xip, que té un valor al mercat d'un
99% més elevat que el preu dels materials amb què està
fet. D'altres exemples on això es dóna són la indústria

farmacèutica, l'electrònica,

seves

La

difusió necessàries sobre

Així, doncs, cal
11
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per

als treballadors
que
aquest

sentit,

forma

no

els permeti la formació contínua. En

per tant,

solament

en

la Formació Professional es trans¬
un
objectiu social o econòmic,

sinó, molt clarament,

en un objectiu polític.
tecnologia implica el coneixement, i, com és evi¬
dent, el procés d'accés al coneixement i la seva transmis¬

La

sió és la formació.

Actualment, doncs, la formació és el

primer factor de producció i més important que els altres
factors tradicionals. El gran problema dels treballadors
apareix quan resten al marge dels canvis socials i queden
exclosos dels coneixements tecnològics. Cal destacar
que
a
Catalunya més d'un 60% dels desocupats ha estudiat
com a màxim l'EGB i un 21,35% té més de 45
anys.
La necessitat de formació
D'una

banda, cal dur

ments

del

personal

a

diversos nivells.

reciclatge dels coneixe¬

ocupat, que ha vist canviar el

perfil professional, necessari
na,

dóna

es

a terme un

per

desenvolupar la

seu

seva

fei¬

de la innovació tecnològica. Les empreses
petites sovint no poden mantenir un departa¬
formació, com acostumen a fer les grans, i te¬

a causa

mitjanes

o

de

ment

per destinar recursos econòmics
finalitat. En aquests casos la solució és acudir
externs a les
empreses.
nen

problemes

En segon

lloc, cal

a

serveis

el sistema de formació profes¬
joves asseguri la realització per¬

que

sional inicial destinat als
sonal i la

a aquesta

possibilitat d'adquirir coneixements vàlids

accedir als llocs de treball. Es per

això

que

per

la formació ha

d'anar lligada a les noves necessitats socials, amb la de¬
manda

provinent dels sectors productius. En aquest
àmbit, és desitjable la corresponsabilització del món em¬
presarial en les tasques educatives. Les empreses són
l'àmbit d'adquisició i d'aplicació de la
tecnologia i on
primer s'acusen les necessitats de nous perfils professio¬
nals. Per tant, la col·laboració entre l'empresa i el siste¬
ma educatiu és cada
vegada més necessària. D'una altra
manera, un

sistema educatiu obsolet

ció als canvis seria

o

lent

en

«...els

Un

tercer

Hi ha tot un seguit de capacitats
generals que també
considerar, car són tant o més importants que les
purament tècniques. El personal d'ara i el del demà ha
de ser polivalent i adaptable als canvis; ha de tenir una
visió general i entendre el conjunt dels processos in¬
dustrials; necessita desenvolupar la seva capacitat d'abs¬
tracció, d'anàlisi i d'interpretació, de decisió i d'iniciati¬
va. També ha d'estar
preparat per treballar en equip i
posseir un nivell cultural que li permeti d'adquirir nous

per
nar

cal

àmbit de formació és el destinat als

tre¬

situació d'atur.

Aquesta formació ha d'estar
sobre de les necessitats de les empreses i proporcio¬
en

als treballadors

un

perfil professional versàtil i flexi¬

ble que

els permeti d'accedir a un nou lloc de treball
després d'un període d'adaptació. El sistema educatiu,
en molts casos, no hauria de ser vàlid
per a tota la vida
de cada persona. De fet, ja es parla de la necessitat
que
els títols universitaris tinguin caducitat
per tal d'obligar
a un continu
reciclatge, més necessari a mesura que els
canvis són més

Finalment,

coneixements amb facilitat.
Pel que
haurà de

ens

referirem

a un

fa

ser

altre aspecte formatiu
tracta de la formació

La mateixa

de tots els treballadors. Com ja hem dit, els
tecnològics, que cada vegada són més accelerats,
exigeixen l'actualització i la millora constants de la capa¬
citació professional dels treballadors.
A part de la transmissió de coneixements concrets,
la

per concretar

avenços

formació.

LABORAL

•

les tècniques específiques, la formació

el

grau

d'auto¬

rapidesa dels canvis dels sistemes de

pro¬

ducció determinen també els criteris que s'han de seguir

permanent

MÓN

a

més intensa

o
menys segons
matització de cada activitat professional.

ràpids.

relacionat amb el món laboral. Es

unes

professional continu.

superficial. Així, doncs, la formació

professional és de vital importància.
balladors

»

capacitats personals que van
simple comunicació de dades. Es tracta
de potenciar la intel·ligència tant o més que la memòria.
Cal transmetre noves maneres de pensar i d'enfrontar-se
al fet professional, així com fomentar el
perfeccionament

marginació social. El problema social possiblement més

molt

renovar...

més enllà de la

un

difícil de resoldre és el de les persones que no han arribat
mai al sistema educatiu o el d'aquelles
que hi han passat
manera

humans també s'han de

formació ha de facilitar

l'adapta¬

obstacle per al progrés del teixit
econòmic, i donaria com a resultat atur, inadaptació i

d'una

recursos

les característiques de cada iniciativa de

Qualsevol iniciativa de formació professional dema¬
activitat prèvia de prospectiva de les necessitats

na una

del sistema
12
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una

anàlisi contínua del

mercat

laboral que permetin l'adequació concreta en
la formació als perfils professionals requerits.

cada

cas

de

camp

Actualment, el sistema productiu demana el desenvo¬

DADES

la formació

indispensable

per a

quant

TRIADÚ, JOAQUIM, Les professions del futur. Tibidabo Edicions,
noves

S.A., Barcelona 1986.

professions. Generalitat de Catalunya,

Diversos autors.

Prospectives 2005. Explorations de l'avenir. Economie

Paris 1987.

altres, Nuevas tecnologías, Economía y Sociedad

Formación de técnicos

e
investigadores en tecnologías de la información. Co¬
documentos. FUNDESCO. Madrid 1986.
Europa 1995. Nuevas tecnologías y cambio social. Informe FAST, Colec¬
ción Impactos, FUNDESCO, Madrid 1987.

España. Madrid 1986.

lección estudios y

LEONTIEFF, WASSILY I FAYE, DUCHIM, The future impact of
Automation

altre element

professional. Flexibilitat
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Barcelona 1985.

en

un

als contin¬
guts i també pel que fa a les condicions exigides als
alumnes i als nivells de formació en què es divideix. A
més, la formació ha de ser versàtil i fer convergir les
àrees i disciplines que normalment s'estudien per sepa¬
rat, per tal que el treballador pugui tenir una visió de
conjunt i una millor comprensió de la globalitat del pro¬
cés de producció on intervé la seva feina.
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MIL ANYS DE TREBALL A CATALUNYA

EL TREBALL EN EL PERÍODE
DE LA INDUSTRIALITZACIÓ
Casimir Marti
Director de l'Arxiu Nacional de

Catalunya

Caracteritzem la industrialització

pels canvis tècnics introduïts en el
procés de la producció, per la mobilització de capitals que els
possibilitaren, i per les repercussions que aquells canvis tingueren en
altres espais de l'activitat econòmica, de les condicions de treball i del
marc sociopolític i legislatiu.
El sector humà que, en el procés de la producció, hi aporta la força de
treball va poder percebre, ja en els primers moments dels canvis
introduïts, la novetat de la situació que s'havia creat. L'incendi de la
fòbrica Bonaplata i el d'una altra de més petita moguda també per vapor i
instal·lada a Gràcia, el mes d'agost de 1835, són una mostra de la reacció
contra el daltabaix que la mecanització havia causat en les condicions
de la producció.
El ventall de les reaccions

situació i les

nova

possibles davant d'aquella
interpretacions susceptibles que en

feien els obrers s'anaren manifestant de
exhaustiva

en

Així,

es

XIX.

el

curs

pot

dir

manera

Bretanya, dir indústria

dir cotó. L'any 1900, la in¬
la segona del món després
de Lancashire, si es prenia en consideració la relació del
seu volum amb la
superfície del país i amb el nombre
dústria

gairebé

dels dos últims terços del segle
que el segle XX, per bé que ha

la

pràctica i

en

no s'ha distingit precisa¬
els plantejaments bàsics, en la
les doctrines, de la classe obrera organitza¬

novetat en

da.
Per

això, en l'exposició ens detindrem en les pà¬
gines dedicades al segle XIX, sense deixar d'assenyalar
tot
seguit el desplegament posterior de la industrialitza¬
ció, i de destacar-hi el paper, les lluites i les expectatives
tot

de la classe obrera.

el carbó de

IMPLANTACIÓ DE
INDÚSTRIA EN EL SEGLE XIX

ARRENCADA I

El

A

LA

de novembre de 1833

com en

d'altres

sectors.

Catalunya, durant el segle

XIX, com a la Gran

MÓN LABORAL

capdavanter,

que arros¬

a

Barcelona, resultava

un

més car que a l'origen. Per aquesta raó,
durant la segona meitat del segle XIX hi hagué un retorn
a
l'aigua com a font d'energia, amb la particularitat que
es substituí la roda tradicional
per la turbina, inventada
l'any 1827. L'adopció de la turbina fou efectiva a la in¬
dústria catalana a partir dels anys seixanta.
La dualitat de les fonts energètiques, carbó i aigua,
donà lloc a Catalunya, durant el segle XIX, a la configu¬
ració de dos models fabrils. D'una banda, el «vapor»,
amb la seva xemeneia característica, que s'intal·là en el
medi urbà i que concentrà els treballadors a l'interior de

Barcelona el

tèxtil

sector

Cardiff, traslladat

218 per cent

es posà en marxa a
primer establiment fabril accionat per la
força del vapor, Bonaplata, Vilarregut, Rull i Compa¬
nyia. La nova energia aplicada a la producció es pot
prendre com el símbol del conjunt de noves tècniques
que s'introduïren els anys consecutius, tant en el sector
mes

era

segà un conjunt d'altres indústries.
L'energia motriu de les primeres fabriques mecanit¬
zades de cotó va ser el vapor, la producció del qual s'ob¬
tenia gràcies al carbó. La conca hullera de Sant Joan de
les Abadesses oferí un producte de baixa qualitat i d'ex¬
tracció difícil. El lignit de Calaf tenia un poder calòric
escàs. Així, la Gran Bretanya, en concret Newcastle i
Cardiff, van proporcionar, fins al 1900, el 85 per cent
del carbó que consumia la indústria a Catalunya. El
transport marítim encarí notablement una mercaderia
que, a peu de mina, era relativament barata. L'any 1851

la vida econòmica,

en

per

ment

era

catalana

d'habitants. El cotó fou el

aportat canvis tècnics de gran transcendència i que ha
estat testimoni de formes diverses d'intervenció directa
de l'Estat

cotonera

15
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l'Arxiu Nacional de Catalunya, en desapareixen
pràcticament a partir d'aquell any les cartes provinents

banda, la «Compañía Catalana», propietària
primer vaixell de vapor, establí l'any 1836 els pri¬
mers tallers navals
«Nuevo Vulcano». Dos exemples,
entre d'altres, del suport de la siderometal·lúrgia, recla¬
mat originàriament per la indústria tèxtil i pel transport
marítim. La manca de primeres matèries de carbó i de
ferro, el volum reduït de la demanda i la competència
estrangera limitaren l'expansió d'aquell sector in¬
dustrial. No obstant aixó, «La Maquinista Terrestre y
Marítima», creada l'any 1856, i «Font, Alexander y
Compañía», de l'any 1857, romangueren com a mostres
d'un esforç empresarial en aquell camp, i la societat
«Planas, Junoy, Barné i Compañía», fundada també
l'any 1857 a Girona per fabricar turbines hidràuliques

de Nova Orleans i augmenta

amb patent

pondència datada

d'especialització existents
lúrgia.

la fàbrica

en

til. D'altra

horari exclusivament laboral. D'altra ban¬

da, la colònia, indústria creada
convenientment canalitzat,

en

del

la vora d'un curs fluvial
un indret deshabitat, que
a

poblat construït de planta al voltant

concentrava en un

de la fàbrica els treballadors amb les famílies

respectives.
Catalunya, com a la resta d'Europa, la matèria
primera de la indústria cotonera provenia del sud dels
Estats Units d'Amèrica. La guerra civil que s'inicià en
aquell país l'any 1861 provocà a Europa l'aparició de
l'anomenada «fam de cotó» i obligà a recercar altres
mercats per adquirir aquell producte. De la correspon¬
A

dència comercial

guarda

de «La España

Industrial»,

que es

a

correlativament la corres¬
Alexandria d'Egipte, i a Bahia i Per-

a

nambuco, del Brasil.

francesa, posà de manifest les possibilitats
en

el

ram

de la siderometal-

Processos tècnics similars als

aplicats a la indústria
adoptaren altres sectors industrials de
dimensions globals menors, com per exemple les papere¬
tèxtil també els

«Des del punt

de vista

res o

laboral, la mecanització

desplaçà les tècniques

de la indústria

cotonera va anar

es

La patent va ser

adquirida deu

anys

més tard

guanyant terreny de manera implacable.
En el ram dels tints, els primers productes

convisqueren amb els d'origen vegetal,

que

per

va

tenir,

per

sintètics

sucumbiren

Grabe i Liebermann.

entre

a causa

de la guerra civil

ameri¬

d'altres, la conseqüència de donar

l'empenta decisiva
rassa

com a

en la constitució de Sabadell i de Ter¬
ciutats llaneres. Els anys setanta van ser els

de la mecanització del
s'havia mecanitzat

nents o
sats

entre

annex

1850 i I860.

complí funcions d'arrosse¬

el

LABORAL

tracte

lleis

de reparació de maquinària tèx¬

MÓN
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que

els peticiona¬

de

mossos, remunerats

amb diners,

o compen¬

de

desposseir les petites uni¬
tats familiars de la
propietat dels mitjans de producció, i
a concentrar el treball al
peu de les màquines, instal·la¬
des en grans locals fabrils. El mateix treball humà rebé

gament d'altres especialitats industrials. El 1833, la fà¬
brica Bonaplata, Vilarregut, Rull i Companyia estava
dotada d'un taller

i

amb l'alimentació, l'allotjament o l'aprenentatge

l'ofici. La mecanització tendí

tissatge de la llana. La filatura ja

La mecanització del tèxtil

troben al fons

les cartes de Narcís
Bonaplata posa en relació aquella gestió amb el viatge
que Josep Bonaplata i Joan Rull feren a Anglaterra, el
primer semestre de 1830, al qual es refereix i documenta
Jordi Nadal.
Els nous mitjans tècnics, a més a més, d'augmentar la
productivitat, és a dir, la relació entre quantitat produï¬
da i treballador ocupat, contribuïren no sols a rebaixar el
cost dels productes, sinó que forçaren la creació d'un
mercat potencialment il·limitat, en substitució de la si¬
tuació d'autoconsum predominant, típica de les econo¬
mies pre-industrials. Des del punt de vista laboral, la
mecanització desplaçà les tècniques manuals; en les
quals l'operari disposava d'eines molt simples, prolonga¬
ció del braç o de la mà. El taller familiar havia estat la
unitat típica de producció de l'època pre-industrial, que
canalitzava la força de treball dels membres de la famí¬
lia, sense excloure l'ajuda eventual d'oficials, d'apre¬

ram

L'escassetat de cotó
cana

cartes que es

que la resposta rebuda va ser evasiva,
ris cercaren altres suports. La data de

dels estampats, els motlles tradicionals
foren substituïts per cilindres mecànics arran del triomf
dels tints químics sobre els tints vegetals.
En el

fer menció de dues

l'objecte d'adquirir maquinària a Anglaterra per un valor
aproximat de 4.000 lliures esterlines. En una carta con¬
secutiva datada el mateix dia, dirigida als mateixos des¬
tinataris i signada també per Narcís Bonaplata, hi consta

des¬

definitivament amb la descoberta de l'alitzarina, feta

l'any 1869

pot

Bonaplata dirigí el 24 de març de 1830, en nom propi i
dels seus germans, Josep i Jeroni, als financers Ortenbach, Castañer i Companyia, sol·licitant fiança amb

l'empresa Lister and Co., de Mauningham, que aplicà
l'enginy al tissatge de velluts de seda i el propagà arreu
del món. En la filatura, les selfactines constituïren l'es¬
forç més notori de mecanització. S'introduïren a Catalu¬
nya en els darrers anys de la dècada dels quaranta, i ana¬
ren

en

Castanyer de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que Narcís

plaçant progressivament els telers tradicionals, la bergadana, la Mule-Jenny i el teler «a la Jacquard». L'any
I860, dues cinquenes parts dels telers eren ja mecànics.
Com aportació típicament catalana a la mecanització del
tissatge cal esmentar el teler mecànic de vellut de cotó,
patentat l'any 1857 per l'industrial reusenc Jacint Bat¬
ran.

conjunt d'innovacions tècniques repercu¬

altres aspectes de l'activitat económica i de la vida
laboral. En primer lloc, reclamà una notable mobilitza¬
ció de capitals. En aquest sentit, a tall de simple indici,
tí

manuals, Voperari disposava
d'eines molt simples,,,»

La mecanització

les farineres.

Tot aquest
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i

mercat.

es ven sota

les

DEL TREBALL ARTESANAL AL TREBALL

treballador, i el fet de l'explotació, amb la indicació, poc

INDUSTRIAL
La

novetat

els protagonistes actius i
individuals, sinó unes
determinades classes socials. Aquest últim factor de l'en¬
frontament de classes, innegablement insinuat en la ti¬
pificació del fabricant com a adversari, portava els signa¬
explicitada, però clara,
passius n'eren,

de la situació s'estengué a les relacions

els productors. Un text signat pels representants
dels filadors de Barcelona, el 26 de juny de 1836, que es
entre

refereix

a

l'anomenada «qüestió de la mitja hora», és

se

verifica bajo

obrers de

tot implicant així el con¬
els problemes creats per la in¬

indústria,
en

normes

PRÀCTIQUES COL·LECTIVES I
INTERPRETACIONS DOCTRINALS
ENTORN DEL TREBALL INDUSTRIAL
L'absència de normativa legal que prengués en consi¬
deració

l'especificitat del treball humà entre les altres
no impedí que els obrers industrialitzats de

mercaderies,

los que con sus

Barcelona i d'altres localitats fabrils de

Catalunya cer¬
quessin molt aviat respostes globals als nous problemes
creats
per la mecanització de la producció. Pel maig de
1840, els teixidors de Barcelona establiren la primera
organització obrera de l'època industrial, la «Sociedad de

y nos

Protección Mutua de

Tejedores de Algodón». Oficial¬

associació de

socors mutus, que s'emparava
legalment en la reial ordre de 28 de febrer de 1839, però
responia alhora a la voluntat de constituir un front comú
dels teixidors davant els fabricants. Els obrers patrocina¬
dors d'aquella iniciativa precisaren, quan els interroga¬
ren les autoritats
municipals de Barcelona, que els fabri¬
ment era una

dos.»

«De

tenien els

regular les rela¬

decret llei de 29 de desembre de 1868.

exigencias han abierto
han obligado a buscar la causa de
nuestros males, y de raciocinio en raciocinio hemos lle¬
gado a comprender que nuestros males cesarán cuando
las Cortes se interesen por nuestra causa, y las Cortes
estarán a favor nuestro y en favor de la justicia al mismo
tiempo cuando nosotros nombramos (sic) los diputa¬
ojos,

a

legals específiques, relatives als treballa¬
hagué dues durant tot el
segle XIX, si és que la segona es pot considerar pensada
pròpiament per a una indústria: la llei de 24 de juliol de
1873, sobre el treball dels infants, de durada efímera
com el
règim republicà en què va ser promulgada, i el
reglament sobre salubritat i seguretat en les mines («po¬
licia minera»), de 15 de juliol de 1887, aplicació d'un
De

tirano.

«Ellos

nuestros

disposicions legals destinades

dors industrials, només n'hi

lejos de ser el fabri¬
cante nuestro igual, es el ojo vigilante y espía de nues¬
tras acciones: nunca trabajamos bastante; siempre des¬
contento de nosotros, no podemos menos de ver en él
son

afirmar la necessitat que

dustrialització.

hacemos lo mismo. Para nosotros,

nuestro

a

junt de la societat

unas

que

unes persones

cions laborals dins la

condiciones tan poco hi¬
giénicas y tan repugnantes como el nuestro. Nuestro tra¬
bajo nos acaba física y moralmente. El obrero artesano,
en general, comparte su trabajo con el
maestro; hay en¬
tre ellos relaciones de igualdad, algunas veces son ami¬
gos; su trabajo, tal vez de más difícil ejecución que el
nuestro, tiene el aliciente de la variedad y el atractivo de
la aprobación de los demás. Nuestro trabajo se verifica
bajo opuestas condiciones. Metidos en grandes cuadras
donde impera una severa disciplina, parecemos un reba¬
ño de esclavos sujetos a la vara del señor; colocados junto
a las
máquinas, somos los servidores de éstas; desde las 5
de la mañana hasta las 7 y media de la tarde siempre
pesado, ni

ja

taris del document

explícit en aquest sentit:
«No comparéis nuestro trabajo con el de la generali¬
de los artesanos, porque ni es tan monótono, ni tan

summament

dad

no

legals
específiques, relatives als
normes

cants,

com que eren pocs en

fàcilment d'acord

en un

balladors tenien necessitat

treballadors industrials,
només n'hi hagué dues
durant tot el segle XIX»,

nombre, podien

dinar, i

posar-se

canvi, els
d'organitzar-se per tal de
que, en

tre¬
po¬

der

prendre decisions col·lectives i dur-les a la pràctica.
L'objectiu pràctic de la nova societat de teixidors era
aconseguir dels fabricants la signatura de convenis collectius, que fixessin els preus dels salaris i les condicions
de treball.
La resistència dels fabricants

a

subscriure els

conve¬

nis i la inconsistència

condicions higièniques i

d'aquells acords mancats en reali¬
tat de força jurídica conduïren posteriorment els obrers,
com hem vist, a plantejar-se
la necessitat d'enviar repre¬

consten, en

sentants a

Aquí,

a

més de generalitzacions sobre la manca de

sobre la fatiga física i moral, hi
primer lloc, la racionalització, o si més no,

les Corts, és

a

l'enduriment de les relacions laborals, la desaparició de
l'ambient familiar i amistós en el lloc de treball, el pre¬

tica per

domini de la màquina sobre l'home, la monotonia del
treball mecanitzat, la renúncia de l'obrer industrial a l'o¬

mada afavoria només el
als obrers el

riginalitat de l'activitat artesana i a la satisfacció profes¬
aquella activitat proporcionava, la
annexa a

la

grandiositat dels locals fa-

brils, la massificació, la distància

entre

el fabricant i el

MÓN

LABORAL

en

la vida polí¬

sector

dels més forts i tenia per

significat de poder morir-se de gana sense
cap impediment. Així mateix ho havien dit un grup d'o¬
brers que signaven amb les inicials una carta publicada
pel diari barceloní, «La Corona de Aragón», a finals de
maig de 1855, en el context d'una campanya periodísti-

sional i estètica que

deshumanització

dir, d'intervenir

que les lleis regulessin un camp d'interessos i
de relacions entre persones, en el qual la llibertat procla¬

tal
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ca

contra

que se
no

els convenis col·lectius

com

a

incompatibles

ser

ralesa similar

greus

amb posterioritat,

primer

propagandistes teòrics presentaven aquella opció com ca¬
paç de reformar el capitalisme des de dins, tot acceptant-

mer

a

la llei del lliure

mercat.

Ln realitat, fou

posada

gener

Rafael

com

d'utòpiques.

a

tro

treballadors, i no exclusivament als obrers
industrials, i també a altres estaments de la societat.

Aquelles doctrines foren elaborades pel cercle de perso¬
nes influenciades pel comunisme de Cabet i
per grups
que tenien afinitats amb opcions polítiques republica•

Lederal de las Sociedades Obreras de Barcelona», del

qual Larga era secretari.
LI contingut d'aquell tomb quedà reflectit en les
conclusions del Primer Congrés Obrer, que tingué lloc a
Barcelona la segona quinzena de juny de 1870, sobre
societats i caixes de resistència, cooperativisme, organit¬
zació social dels treballadors i actitud davant la política.
Ln resum, en aquell Congrés s'hi propugnà un programa
de liquidació social i de substitució de la societat injusta

ralitat dels

LABORAL

Larga i Pellicer, fou l'inici de les relacions, pri¬

Larga i Pellicer i la del metge Gaspar Sentiñón en el IV
Congrés de la Internacional, celebrat a Basilea el setem¬
bre de 1869, marcà una inflexió clara en las orientacions
no sols dels participants
catalans, sinó també del «Cen¬

en

per sectors
secundaris de la

MÓN

de 1869, amb alguns dirigents del «Centro Lede-

amb Bakunin, en el terreny personal, i després amb
la Internacional com a organització. La participació de

minoritaris de la classe
producció.
Simultàniament amb el desplegament de la línia
pràctica de reivindicació per part de les organitzacions
obreres, es difongueren a Catalunya, al final de la dècada
dels anys quaranta i principis de la dels cinquanta, pro¬
postes doctrinals de signe igualitari, dirigides a la gene¬
a

en rams

les de Cabet

ral de las Sociedades Obreras de Barcelona», entre ells

Catalunya

pràctica
obrera i

a

que n'arribà notícia a Catalunya fou del bakuninista. LI contacte de Giuseppe Lanelli, a la darreria de

pràctica, difosa a Catalunya so¬
partir de la dècada dels anys seixanta, fou el
cooperativisme, que es proposava superar l'explotació ca¬
pitalista de l'obrer mitjançant la creació d'empreses de
les quals eren propietaris els mateixos treballadors. Lis

ne

in¬

problemes Uibontls... »

Una altra alternativa

bretot

consideració ni el treball

Catalunya de dos altres cossos de doctrina
que es projectaren sobre el món obrer: el bakuninisme i
el marxisme. La Primera Internacional, fundada l'any
1864, fou la plataforma primer de convivència, i després
d'enfrontament radical, entre Marx i Bakunin i els seus
respectius seguidors. La guerra a mort entre les dues ten¬
dències significà el fracàs de la Primera Internacional.
D'aquests dos corrents de pensament i d'acció, del
nir notícia

desplegava lògicament en termes polítics. La força po¬
lítica en la qual els obrers organitzats dipositaren la con¬
fiança fou el partit demòcrata o republicà.

producció creit

en

Al final de la dècada dels seixanta, es comença a te¬

es

l.íi ///ecdi/itZíiL/ó de Ui

prendre

dustrialitzada, i cercar les solucions en condicions idea¬
litzades, Marx qualificà les propostes doctrinals de natu¬

siempre el rico».
Aquesta era una alternativa pràctica de caràcter rei¬
vindicatiu, que es plantejava en un primer moment en
exclusivament laborals, i que,

no

industrial ni els dinamismes reals de la societat

imprescindible necesidad de doblegarse a todas las exi¬
gencias que quiera imponerle el dueño del capital. No;
con este
principio nunca será libre el pobre; lo será, sí,

termes

Pel fet de

nes.

principi de llibertat en l'activitat econòmica: «El
ve apremiado por el hambre no tiene libertad, a
la de dejarse morir de inanición. Tiene, sí, la

amb el
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per una

altra de basada

en

el treball. L'organització de la

aconseguir

avantatges per a la classe obrera, i els altres,
de la destrucció violenta del sistema establert, i arrelats

societat treballadora del futur havia

tadans-obrers
nal i el local.

l'organització
dividus d'una

d'enquadrar els ciudes d'un doble punt de vista, el professio¬
En el pla professional, la peça bàsica de
era la secció d'ofici, que agrupava els in¬
mateixa professió en una localitat determi¬

nada. La federació de les diferents seccions d'un ofici

preferentment en el món rural andalús.
La repressió governamental es va reactivar a partir de
1883, arran dels atemptats de la «Mano Negra», a
Andalusia. L'acorralament repressiu que en resultà i el
caos
organitzatiu van crear el clima propici en el qual es
desplegà els anys ulteriors el terrorisme. Sobre aquest
punt, però, cal fer notar que el radicalisme, en la ten¬
dència bakuninista, no era una característica conjuntural, sinó congènita. La necessitat ineludible de la trans¬

en

les localitats d'un

país constituïa la denominada
qual requeia la responsabilitat
d'organitzar la resistència, és a dir, l'activitat reivindica¬
tiva. En el pla local, les diferents seccions de cadascun
dels oficis integraven la Federació local, a càrrec de la
qual s'havien d'organitzar els serveis locals de cooperati¬
totes

Federació d'ofici, sobre la

Bakunin, des de 1842,

instrucció, etc. Les Federacions locals, fede¬
elles, constituïen la Federació regional espa¬

ves, socors,

rades

formació radical de la societat havia

entre

estat

formulada per

hegelians:

a

la immo¬
radigaire

bilitat de l'ordre establert (tesi), calia oposar-hi la
calitat destructora de l'antítesi, sense preocupar-se

nyola, integrable, juntament amb les altres Federacions
regionals, en una Federació mundial.
Per tal d'arribar a establir aquella nova societat, era
indispensable practicar una ruptura categòrica i incondi¬
cional amb la societat constituïda, mitjançant l'absten¬
ció en la vida política i la lluita en el terreny social,
orientada a suprimir l'Estat burgès «para establecer en
su lugar la libre federación de
las libres asociaciones de
obreros agrícolas e industriales», «un nuevo sistema eco¬
nómico (...), un estado social cuyo único agente sea la
representación directa del trabajo».
En la realitat dels fets, les aspiracions dels bakuninistes toparen, d'una banda, amb la resistència notable¬

de
«La
és

configurar amb rigor el desenllaç ulterior (síntesi).
passió de la destrucció —digué ja llavors Bakunin—
passió creadora.» Els

catalans del proleta¬
heretaren les referències hegelianes del seu plantejament revolucionari. Alguns pe¬
tits grups, en canvi, sí que van assimilar la convicció que
la destrucció física de l'ordre establert era la
premissa
indispensable de la revolució. El terrorisme de l'última
dècada del segle XIX va ser fruit d'aquella convicció i
d'altres ingredients de la situació del proletariat, com és
ara la pressió brutal
que els grups dominants en la vida
social exerciren sobre el moviment obrer organitzat, la
inconsciència o el cinisme amb què aquells mateixos
grups justificaven les irracionalitats estructurals de la
una

riat influïts per

difosa dels ambients obrers catalans que estaven

ment

en termes

Bakunin

sectors

no

principalment

vida econòmica i de la societat i els donaren la patent

mostraven

normalitat, i les condicions culturals

preocupats per l'acció reivindicativa, i es
distanciats dels plantejaments radicalitzats.

Les «Tres Clases de

Vapor», organització obrera creada

probablement l'any 1869, i altres
mantenir-se

a

la defensiva

contra

grups

d'obrers,

de

què es debaté el
proletariat, inclinat inevitablement a interpretar de ma¬
nera
simplificada i contracultural els mecanismes com¬
plexos d'una societat que es trobava sota els efectes dels

van

la influència bakuni-

nista. La «Unión

en

dinamismes de la industrialització.

Manufacturera», creada l'any 1872 en
Vapor», va experimentar
fluctuacions en aquell sentit. D'altra banda, els segui¬
dors catalans de Bakunin, es van veure sotmesos, junta¬
ment amb altres grups d'obrers, a
la repressió dels go¬
verns del sexenni, arran de la insurrecció
parisenca de la
«Commune», el març de 1871, i a tensions interiors
degudes a discrepàncies estratègiques i ideològiques de
gran envergadura.
Durant el temps de la clandestinitat, entre 1871 i
el si de les «Tres Clases de

1881,

es van

criteris

estratègics

com

Pellicer, Pellicer i Peraire, Llunas, Tomàs,

etc.,

contraposats:

establir

incondicional amb la
societat constitu ïda ».

Farga i
aspira¬

la reconstrucció d'un moviment obrer de masses,
La tendència marxista comptava amb una herència
sens dubte molt més coherent i rigorosa que la

legalment, i el dels qui, com Anselmo Loren¬
pretenien mantenir l'anarquisme en la clandestini¬

reconegut
zo,

a

aquella nova societat, era
indispensable practicar una
ruptura categòrica i

enfrontar dins la tendència bakuninista dos

el dels qui,

ven a

«Per tal d'arribar

tat, en

doctrinal

actituds insurreccionalistes. La primera tendència

s'imposà

el congrés

dels
vitat

pel setembre de 1881, liqui¬
dà la «Federación Regional Española de la Internacio¬
nal» i constituí la «Federación de
Trabajadores de la Re¬
gión Española». A partir, però, de 1882, un altre con¬
flicte intern, que reproduïa en part l'anterior i el revestia
amb l'aparença d'una confrontació
ideològica, va posar
de manifest posicions
profundament divergents: la dels
en

anarco-col·lectivistes

que,

i

la dels

l'enumeració, ni d'encert

en

l'ordre proposat,

transformadora de l'entorn natural i social, i del mateix

subjecte humà, i

com a origen de la plus-vàlua, la de¬
propietat privada com a sistema que possi¬
bilita l'explotació de l'home per l'home i l'apropiació de
la plus-vàlua generada pel treball per part dels capitalis¬
tes, la propietat col·lectiva dels mitjans de producció

núncia de la

anarco-comunistes, els

LABORAL

en

característiques principals de la doctrina marxista eren
l'anàlisi de les contradiccions internes del capitalisme, el
paper teòric i pràctic atribuït al treball com a activitat

primers implantats predominantment en el món urbà i
decidits a actuar en el marc de la legalitat amb vista a
MÓN
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exigida

per

la divisió del treball típica de la industrialit¬

zació, i el protagonisme de la classe obrera,

generadora
de la plus-vàlua i objecte principal de l'explotació capi¬
talista, en la lluita contra el capitalisme minat per les
seves
pròpies contradiccions internes.
En la pràctica, una situació de clandestinitat, idènti¬
ca a la
que afectà entre 1871 i 1881 els obrers de tendèn¬
cia bakuninista, van haver de suportar els de tendència
marxista. El radi d'influència del marxisme
en

les

entre

tres

últimes dècades del

les classes treballadores

segle XIX
com

a

va ser

Catalunya
escàs, tant

els cercles

en

on se

practicar el debat ideològic. En tot cas, Izard ha
assenyalat una certa predisposició benèvola de les «Tres
Clases de Vapor» cap al marxisme, i que seccions d'a¬
quella entitat obrera, de Vic, Manlleu i Mataró, van par¬
ticipar en el congrés fundacional de la UGT, sindicat
propiciat pels seguidors de Marx, durant el mes d'agost
de 1888, a Barcelona. La força d'aquella central sindical
en la
primera dècada de la seva existència va ser notable¬
solia

ment

minsa. Manuel Pérez Ledesma

en

subratlla

poderosa

l'àmbit peninsular.

en

Finalment, cal
camp de les lluites
l'encíclica «Rerum

«Hispano Suïssa» d'automòbils, a Barcelona). La
(Tremp, Camarassa) urgí
l'obtenció del ciment artifical, la primera fàbrica del
qual es construí a Castellar de N'Hug, l'any 1901. Els
recursos de la indústria química (fundació de la Societat
Anònima Cros l'any 1904) permeteren de satisfer la de¬
manda d'adobs sintètics en l'agricultura, donaren lloc a
l'aparició de succedanis tèxtils com la seda artificial i
originaren un ventall molt ampli de productes electroquímics, com el carbur de calci i la sosa electrolítica,
que intervé com a primera matèria en la fabricació del
sabó, del vidre i del paper. Les indústries del gènere de
brica

construcció d'embassaments

punt,
taps,
curta

de la

de la guerra no es féu

esperar,.,»
Al final del

comercials

Novarum», l'any 1891, es va accen¬
això signifiqués l'abandonament de l'o¬
rientació benèfica i interclassista que havia caracteritzat
l'acció caritativa de l'Església. El protagonista principal
va ser el P. Antoni Vicent, jesuïta, amb els «Círculos de
Obreros», estesos sobretot per les comarques de València
i Castelló i per les de Castella la Vella, i amb una im¬
plantació pràcticament nul·la a les zones urbanes i in¬
dustrialitzades.

part del consum colonial fou absorbida per les tropes
població que retornaren. D'altra banda, l'amenaça de
sobreproducció va ser conjurada, a la segona dècada del
segle XX pels dinamismes econòmics desencadenats per
la primera guerra mundial. Tots els sectors industrials
de

veure's alliberats de la competència
bel·ligerants, els quals, obligats a
reconvertir el propi aparell productiu en indústria de
guerra, tingueren necessitat de recórrer a la importació

possibilità
múlti¬
ples, que estimularen la producció d'un ventall molt
ampli de béns de consum. Els forns alimentats per l'elec¬
tricitat produïren, d'ençà de la seva instal·lació l'any
1908, acers especials, útils per a les indústries de cons¬
truccions mecàniques del sector naval, de la maquinària
habitatges familiars

en

per a usos

MÓN
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van

estats

no involucrats en el
L'increment de la demanda exterior i la

productes industrials dels països
armat.

d'equipament procedents
bel·ligerants estimulà la producció interior.

La crisi econòmica del final de la guerra no es

forma d'energia procedent de les

llum, calor i moviment,

Catalunya

industrial dels

dels països

aigua i carbó, i d'una font nova, el
petroli, constituí el segon gran impuls del procés d'in¬
dustrialització. Permeté, d'una banda, un estalvi d'ener¬
gia, una millora en els productes obtinguts i la instal·la¬
ció d'indústries de gran consum energètic, en els sectors
de la metal·lúrgia, del ciment i de la química. D'altra
banda, la versatilitat pròpia de l'electricitat, que pot
en

sobtada i perquè

reducció de l'entrada de béns

fonts tradicionals,

transformar-se

manera

i la

conflicte

LA

s'estroncaren de

no

una

de

la introducció als

les repercussions negatives que li havien estat
en l'economia catalana, perquè els intercanvis

socials. A partir de la publicació de

en

segle XIX i al principi del XX, la conjun¬

econòmica creada per la pèrdua de les colònies ame¬
ricanes i de Filipines no tingué, segons els estudis més
tura

atribuïdes

nova

i els

«La crisi econòmica al final

recents,

la intervenció catòlica

EXPANSIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE
INDÚSTRIA EN EL SEGLE XX

suro

producció industrial.

el

esmentar

tuar, sense que

L'electricitat,

dels aliments, dels cuirs, de l'edició, del

i d'altres sectors del consum de béns de llarga i de
durada completen el quadre sintètic de l'evolució

tres ca¬

racterístiques: l'absència d'una definició ideològica rigo¬
rosa, l'actitud moderada en les lluites reivindicatives i la
tendència centralista de l'organització, que passà l'any
1899 de Barcelona a Madrid, on residia ja el Comitè
Nacional del PSOE per decisió del congrés fundacional
de l'any 1888, celebrat també a Barcelona. Xavier Qua¬
drat ha fet seva la interpretació d'Antoni Eabra i Rivas,
segons el qual, abandonant Catalunya, amb el pes espe¬
cífic que li era propi com a espai industrialitzat, el socia¬
lisme no podia aspirar a constituir-se com a força real¬
ment

tèxtil, de les construccions ferroviàries i de la naixent
indústria automobilística (creació, l'any 1904, de la fà¬

féu

sobretot en el sector cotoner i en el metal·lúr¬
gic, i coincidí amb la crisi internacional dels anys 1920 i
1921. J. L. Martín, quan interpreta l'abast i el significat
d'aquella crisi, creu que es pot descartar l'opinió tòpica
segons la qual els guanys derivats de la guerra no es van
aprofitar per fer moderna, pròspera i competitiva la in¬
dústria catalana, i subratlla que la crisi postbèl·lica va
obligar a un important canvi d'orientació. El sector tèx¬
til va retrocedir comparativament, i el sector metal·lúr¬
gic va créixer. Les societats anònimes, que tenien una
presència escassa en l'economia catalana, passaren a re¬
presentar-hi un paper molt destacat: del total de capitals
esperar,

desemborsats

entre

representen un

·20·
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La crisi mundial
lana de manera
en

de 1929

va

afectar l'economia

diversa,

segons els
emigratori i

frenar-se el corrent

nents

cata¬

en

produir-se el

re¬

til,

en un

d'una economia que, per una
banda, encara arrossegava l'herència de les seqüeles de la
política autàrquica i, per l'altra, aspirava a caminar, en
el context de la naixent Comunitat Econòmica Europea,
cap a l'homologació amb la prosperitat dels països occi¬
dentals, obligaren a implantar l'any 1959 un pla d'esta¬
bilització que, seguint les recomanacions del Fons Mo¬
netari Internacional i de la OECE, es proposà la conten¬
ció del deute públic, el control de preus i salaris i la
liberalització de les inversions estrangeres i de les impor¬
tacions, entre altres objectius.

va cessar

primer

moment, no

notà la crisi, ja

que

l'ex¬

portació del
cent

sector cotoner representava només un 10 per
del total de la producció, i que les bones collites

agrícoles dels
En

terior.

1934-1936

anys

1932-1934

canvi,
va

fer-se

baixa

la

notar en

de la construcció i de la

van

animar el

mercat

in¬

dels

salaris dels anys
sentit contrari. Els sectors

metal·lúrgia

van ser

la modernització de la

maqui¬
petites dimensions de la majoria de les
en

empreses.
Els desajustaments

l'efecte corrector que l'emigra¬
ció representava sobre l'excés de mà d'obra i augmentà la
dificultat per trobar treball. En particular, el sector tèx¬
d'emigrats,

torn

del retardament

nària i de les

sectors. En general,

els més

segon d'aquells sectors, l'any 1932 el
volum de vendes va baixar entre un 30 i un 60 per

perjudicats. En el
cent.

globalment ascendent del conjunt de l'eco¬
va ser interromput
brus¬
cament
per la guerra de 1936 i per la línia autàrquica
adoptada per l'Estat tal com els vencedors el van organit¬
El ritme

nomia i de la industrialització

zar.

La voluntat d'autosuficiència econòmica

era una ma¬

nifestació de la

política totalitària del règim franquista,
que exterioritzava a través de l'economia el seu refús al
sistema liberal i la pretensió d'evitar les influències eco¬
nòmiques exteriors que poguessin condicionar aquell re¬
fús. L'autarquia comportà una intervenció aclaparadora
de l'Estat en el subministrament de les primeres matè¬
ries, en la producció i distribució dels productes, en el
control dels preus, en la regulació de les relacions labo¬
rals i en la fixació dels salaris. Els resultats de la política
autàrquica foren la subordinació de l'activitat econòmica
a la burocràcia estatal, el desinterès de
l'empresariat pel
reequipament i per la productivitat, que quedà reduïda
en tots els sectors
econòmics, el col·lapse del comerç
exterior, el retrocés de la capacitat adquisitiva i del ni¬
vell de vida de la població, la sobreexplotació dels assala¬
riats, i l'augment del marge de beneficis dels empresa¬
ris, i sobretot dels especuladors —els «estraperlistes»—
que s'aprofitaren de l'escassetat dels productes, de l'in¬
tervencionisme estatal i de la corrupció dels funcionaris.
L'inici dels anys cinquanta marcà una inflexió en la
política econòmica del règim. L'ajut econòmic dels Es¬
tats Units, la
conjuntura expansiva de l'economia occi¬
dental i la pressió interna exercida per sectors industrials
i financers afavoriren l'evolució cap a una economia de
lliure

mercat.

buïren

a

Les bones collites de 1951-1933 contri¬

«...elpredomini de la màquina sobre l'home...»

incrementar la demanda interior, estimularen
A

l'augment de la capacitat productiva i propiciaren al¬
guns esforços de renovació de la maquinària industrial.
La renovació tecnològica durant la dècada dels cin¬
quanta

donà

un gran

metal·lúrgic i químic

impuls, particularment als

període el volum de la producció del
patents

de creixement

es

pogueren

sector

aquell

tèxtil. Signes

observar també

en

les

indústries de l'alimentació, del paper, de les arts gràfi¬
ques i de la construcció (habitatges i edificació in¬

tes

dustrial). S'expansionaren també els serveis, especial¬
ment el turisme. En canvi el sector
tèxtil, tot i que l'any
1954 recuperà l'índex de producció d'abans de la guerra
civil, experimentà les dificultats de creixement proviMÓN
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eco¬

multiplicaren, sobretot en el sector siderometal·lúrgic, en el químic, en el de la construcció i en el
dels serveis. El tèxtil hagué de sotmetre's a diversos
plans de reestructuració i hagué de suportar una crisi de
llarga durada.
L'èxit global dels plans d'estabilització (1959) i de
desenvolupament (1964) no fou capaç de corregir defec¬

sectors

que, sumats, superaren en

partir de I960, els símptomes de reactivació

nòmica

es

estructurals

dustrial, el

grau

com

l'obsolescència

d'atomització de les

excessiu representat per

de

l'equip in¬

empreses,

el

pes

la construcció i el tèxtil, la de¬
pendència exterior especialment en l'energia (l'any
1973, el 72 per cent de les necessitats energètiques a
21
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Espanya depenien del petroli). Fou precisament

els murcians i els

sobtada dels preus

alts.

la puja
del petroli, l'any 1973, la que desen¬

En les circumstàncies

cadenà, sobre la totalitat de l'activitat econòmica, una
crisi
que
no
quedà contrarestada fins als anys

forces obreres

SOBRE EL SEGLE XX DELS

El

a

inacció,

sense que certes

bles de la UGT al

progrés de la indústria exigí en cada cas l'adapta¬

tades

possibili¬
individual. Però la situa¬
ció del conjunt de la classe obrera es mantingué idèntica
a la del període anterior, malgrat el nombre creixent de
disposicions legals que tractaren de regular certs aspectes
de l'activitat laboral en els camps del treball femení i
infantil, dels accidents del treball, de la malaria, de la
vellesa, de la invalidesa, de la higiene en el treball, de la
regulació dels salaris i de l'atur forçós. No és possible
fer-ne aquí un recompte, ni tan sols sumari. Només re¬
cordarem que l'Institut Nacional de Previsió fou creat el
27 de febrer de 1908, que el caràcter obligatori de l'asse¬
gurança de jubilació va ser establert el 1919, el de ma¬
ternitat el 1929 i el

la CNT

tada per

Alaiz,

aquest

faístes

feren

pel

amos

de la situació durant

«Les forces

en

El

nista,

marxisme,
va

com

les línies revolucionàries de fons foren assumides

tres, com a

seva

interpretació leninista-stali-

el Bloc Obrer i Camperol, fundat l'any

Miravitlles, entre d'al¬

dirigents. Un altre grup, l'Esquerra Comu¬
nista, de signe trotskista, es formà entorn d'Andreu
Nin. Cal enumerar també el Partit Comunista de Cata¬
lunya i el Partit Català Proletari.
També dins la tradició marxista, la UGT era im¬

centrals sindicals, la CNT i la UGT. La

Catalunya sobretot entre els ferroviaris, i
gràfiques i a correus, i arribà a comptar
amb uns 30.000 afiliats. El socialisme democràtic va fer
acte de presència a través de la Unió Socialista de Catalu¬
nya. Noms destacats d'aquella formació política foren
Gabriel Alomar, Manuel Serra i Moret, Rafael Campa-

plantada
també

a

a

les

arts

lans i Estanislau Ruiz i Ponsetí.

dels sindicats i de la patronal. La UGT,
per la seva banda, es mantingué com a força sindical
d'inspiració marxista i intervingué de manera decisiva en
la crisi econòmica, política i militar de 1917.
Fou en els anys del boom econòmic de la primera
guerra mundial quan es produí la gran empenta immi¬
gratòria a Catalunya. Des del final del segle XIX, la pro¬
porció de residents no nascuts a Catalunya anà en aug¬
ment: el 1887 eren l'I,25 per cent de la població; el
1897, el 3,33 per cent; el 1900, el 4,22 per cent; el
1910, el 5,44 per cent; el 1920, el 14,03 per cent; i el
1930, el 19,61 per cent (o el 23,64 per cent, segons
d'altres). Si en les primeres onades immigratòries domi¬
naren els valencians i els aragonesos, entre 1923 i 1930
a sou

MÓN LABORAL

la

1930, amb Jordi Arquer i Jaume

primera, de signe llibertari, fou fundada l'any 1910, re¬
collí en la seva fundació els esforços desplegats per obrers
socialistes, anarquistes i d'altres inspiracions en l'orga¬
nització de «Solidaridad Obrera», l'any 1907, i es con¬
solidà en el cèlebre Congrés de Sants de 1918, on els
petits sindicats d'ofici foren substituïts pels sindicats de
branca o d'indústria. En el context de la depressió econò¬
mica del final de la primera guerra mundial, la lluita
social degenerà altra vegada en terrorisme, executat per

pistolers

en

inspirar la creació de partits obrers d'extrema

vaga

la vaga

desembocaren

l'Aliança Obrera de 1933»-

esquerra, com

grans

La línia

desplaça¬

d'inspiració

processos que

general de febrer de 1902, i en la
de la Canadenca, de 1919- Tant les reivindicacions

dues

una setmana.

marxista tendiren a crear

ventall d'assegurances, i

Els plantejaments reivindicatius de la classe obrera
tingueren manifestacions precises, no exemptes d'espectacularitat, en els conflictes socials de 1901-1902, que

per

manifestar estrepito¬

gener

moderada, representada pels trentistes, es veié
da dels llocs de comandament del sindicat.

el 1963 la llei de bases de la Seguretat Social va

en

reconeguts, es va

de 1932, en la proclamació del comu¬
nisme llibertari als pobles de la conca minera de l'Alt
Llobregat. A Sallent, Fígols i Cardona els anarquistes es

presentar-se amb la pretensió de dur a terme el trànsit
des d'un conjunt no cohesionat d'assegurances socials a
un sistema de seguretat social.

culminaren

numèrics, fins a re¬
línia insurreccional, represen¬

grans progressos

Durruti, Ascaso, Cano Ruiz, García Oliver,

etc.

sament

d'accidents del treball el 1932, que
va incloure dins l'Institut
tot

República, el moviment sindical es reféu i

aconseguí

clutar 800.000 afiliats. La

el Fur del Treball de 1938
Nacional de Previsió

com a

aproximacions de responsa¬

règim dictatorial puguin ser interpre¬
modificacions substancials de la situació.

Durant la

indiscutibles de promoció

que

la

setembre de 1923. Les

organitzades quedaren reduïdes al silenci i

PLANTEJAMENTS DEL SEGLE XIX
ció de la mà d'obra i oferí als obrers més dotats
tats

intolerables, hi respongué el cop d'Estat

a extrems

general Primo de Rivera, el

del

PROJECCIÓ

generalitzada, portada pel terrorisme

d'una crisi

rasme

fins

dels darrers anys de la primera

mundial i dels immediatament posteriors, al ma¬

guerra

1984-1985.
EL TREBALL INDUSTRIAL:

andalusos oferiren els contingents més

Les forces

d'inspiració marxista tendiren

a crear pro¬

d'unificació, que desembocaren parcialment en
l'Aliança Obrera de 1933 (Bloc Obrer i Camperol,
UGT, PSOE de Barcelona, Unió Socialista de Catalu¬

cessos

juntament amb la Unió de Rabassaires i els Sindi¬
d'Oposició). Més endavant, convergiren en dos
blocs: el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM), al
final de 1935, fruit de la fusió d'Esquerra Comunista i
Boc, i el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
pel juliol de 1937, amb la confluència del Partit Comu¬
nista de Catalunya, Federació Catalana del PSOE, Unió
Socialista de Catalunya i Partit Català Proletari.
La guerra civil constituí una interrupció traumàtica
nya,
cats
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El

tots els processos de l'activitat política, econòmica i
sindical. En ella, l'enfrontament entre la tendència lli¬
bertària i les altres forces d'esquerra tingué com a motiu

de

de fons l'atenció

preferent concedida pels anarquistes

a

primer d'aquells factors, és la crisi del petroli al
de la dècada dels setanta, i el segon, les
noves
tecnologies incorporades en el procés de la produc¬
ció, sobretot a partir de la dècada dels vuitanta. Tant un
factor com l'altre, tot i que desencadenen dinamismes
econòmics de sentit aparentment contrari, el primer de
contracció i el segon de desplegament, tenen una in¬
començament

la

revolució abans que a la guerra, i culminà de manera
sagnant en els fets de maig de 1937.
Els vencedors de la guerra civil

establiren

per

via

autoritària les relacions laborals. Als treballadors els fou

cidència acumulativa

negat el dret de vaga i de lliure associació. La setmana
laboral passà oficialment de 40 a 48 hores, i els ingressos

lització dels llocs de treball. El volum de l'atur i la in¬

salarials suposaren per a
tat

adquisitiva

prop

la classe treballadora

d'un 40

per cent menor

obrers d'una mane¬
amb la pretensió de
ser l'estructura
organitzativa superadora de la lluita de
classes. En aquells sindicats oficials, la classe obrera,
més que organitzada, estava enquadrada i controlada.
La situació repressiva no pogué impedir ni les vagues
de 1946, localitzades en 47 fàbriques del tèxtil, 17 del
metall i 7 del químic, de la província de Barcelona, ni la
prolongació d'aquell moviment durant el primer semes¬
tre de 1947, ni, sobretot, les vagues del mes de març de
1951, veritable desafiament al règim i principi d'una
nova
etapa de resistència popular, en la qual els sindicats
oficials foren utilitzats pels obrers, per primera vegada,
com a
plataforma de reivindicació, a desgrat dels diri¬
gents imposats pel govern.
En aquella activitat de resistència, les petites cèl·lu¬
les clandestines dels sindicats històrics, UGT i CNT,
resultaren desbordades per la iniciativa de dirigents
obrers no afiliats que es valien del seu càrrec dins el sin¬
dicat oficial per encarrilar la lluita reivindicativa. La llei
de convenis col·lectius de març de 1958 facilità la multi¬
plicació d'actes informatius i d'assemblees a l'interior de
les empreses i la constitució de comissions cada
vegada
més estables per al seguiment de les negociacions. La llei
de conflictes col·lectius de setembre de 1962 hagué de
reconèixer, no sense matisos restrictius, la legalitat de
les vagues per motius econòmics. En aquests anys, l'arri¬
bada al treball d'obrers joves que no havien pres part en
la guerra civil i que no estaven marcats per les tradicions
ideològiques, infongué un nou dinamisme al moviment

va en

final del

panorama

responsables

com a punt

esmentats

pràctica econòmica basada

és el rebrot virulent d'una

en

criteris de la més

pura tra¬

dició individualista liberal: llibertat absoluta de

contrac¬

tació laboral, desmantellament dels sistemes de protec¬
ció del treballador recolzats per l'Estat, enaltiment i mi¬
tificació de la iniciativa individual

com a motor

de l'eco¬

nomia.
Davant

d'aquest panorama de realitats, algunes de
quals difícilment poden ser interpretades com a fenò¬
mens merament
conjunturals, les forces sindicals que ca¬
les

nalitzen l'acció col·lectiva dels treballadors,
en

es debaten
contradiccions, insuficiències i dificultats de gran

magnitud. No han aconseguit arribar a plantejaments
que s'adeqüin a les dimensions supraestatals pròpies de
molts problemes que afecten els treballadors. Compten
amb el suport d'un volum restringit d'afiliats, que els
entesos situen al nostre país entre l'H i el 20 per cent de
la massa treballadora. En aquest sentit, és molt probable
que la vaga general del 14 de desembre de 1988 calgui
interpretar-la no precisament com un acte de recolza¬
ment

indiscriminat

caren,

a

sinó més aviat

les centrals sindicals que
com una

aprofitaren

per manifestar la
situació descrita més amunt.

laboral fins al

cals

Finalment, les forces sindi¬
un

doctrinal, heretat del segle XIX i

no

dors.

inspirats

presenten,

bagatge estratègic i
sotmès bàsicament a

renovació. La reivindicació continua
l'ús del

qual

no es prenen

essent un recurs en

ordinàriament

els factors estructurals

nous.

haurien de

esperances

I l'horitzó

en

consideració

revolucionari,

on

finals de la lluita obre¬
ra, es manifesta summament imprecís i emboirat, per¬
què no s'ha fet un balanç rigorós ni el replantejament de
les utopies en funció de les realitats econòmiques del
final del segle XX ni pel que fa a les crisis dels sistemes

23

figurar les

convo¬

inquietud popular davant la

proximitat dels esdeveniments com els lí¬
mits d'aquest escrit aconsellen no detenir-se en la des¬
cripció detallada de la reconstitució, de les orientacions i
de l'estratègia de les centrals sindicals durant el
període
democràtic. En canvi, cal consignar, a manera d'epíleg,
sis factors de l'activitat econòmica i política,
que intro¬
dueixen nous condicionaments per al treball humà,
d'una part, i de l'altra, algunes consideracions sobre l'o¬
rientació que caracteritza l'acció col·lectiva dels treballa¬

Tant la

es

la

ocasió que els ciutadans

sobretot, amb

LABORAL

de referència

ara

sisè dels factors

franquisme.

MÓN

la inestabi-

qüestionat per causes internes al mateix
model. En cinquè lloc, hi ha una tendència en el món
occidental a la concentració del poder econòmic en mans
d'un nombre de persones relativament escàs, amb capa¬
citat per prendre decisions que afecten diversitat de paï¬
sos per damunt de les estructures estatals. Finalment, el

UGT, de la CNT i d'obrers de procedència cristiana, en
l'Aliança Sindical Obrera, per l'octubre de 1962, i des¬
prés, d'ençà del mes d'octubre de 1964, en les Comis¬

dominaren el

molts obrers

sòlid, resulta

obrer català. La necessitat de coordinació de les iniciati¬
ves donà lloc,
primer, a la confluència de dirigents de la

que

en

formen el tercer dels factors esmen¬
crisi polivalent dels règims polítics
inspirats en el marxisme. El marxisme, en realitat, ha
estat l'únic corrent doctrinal i pràctic, basat en l'anàlisi
del treball en l'economia capitalista, que ha aconseguit
plasmar-se en estructures estatals a diversos indrets. La
crisi que, de múltiples maneres, experimenten molts es¬
tats inspirats en el marxisme, és la crisi de l'únic model
alternatiu històricament existent als desajustaments con¬
gènits del sistema capitalista. Aquell model, que actua¬

calista (CNS), que englobà patrons i
ra més aviat obligatòria i es presentà

Obreres,

la creació d'atur i

seguretat del treball
tats. El quart, és la

capaci¬
que els in¬

una

gressos salarials d'abans de la guerra. Els sindicats foren
desarticulats i substituïts per la Central Nacional Sindi¬

sions

en

en

aquelles utopies.
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MIL ANYS DE TREBALL A CATALUNYA

FORÇA DE TREBALL I MERCAT
LABORAL A LA CATALUNYA
DEL SEGLE XVIII
Llorenç Ferrer i Alós
Universitat de Barcelona

Segons P. Vilar, la població de Catalunya es va doblar del 1718 al 1787, és
a dir, va passar de
406.274 habitants a 899.532 (1). Aquestes xifres han
darrerament molt discutides. Des dels que creuen que la taxa de
creixement era tan alta com impossible i fan una revisió del punt de

estat

partida, fins als que dubten de la validesa del punt d'arribada i el situen
més amunt (2). A. Simón, després de recollir les diferents revisions, dóna
pel 1718 entre 681.000 i 767.000 habitants i pel 1787, entre 1.060.000 i
1.236.000. La conclusió que s'extreu de la revisió és òbvia: Catalunya
estava molt més poblada del
que s'havia dit en un principi, però no
canvia una altra de les apreciacions de Vilar, confirmada en l'evolució
dels baptismes de qualsevol parròquia: el creixement fou important i
constant al

Les
des i,
0

causes

d'aquest creixement

romanen

llarg de la centúria.

desconegu¬

XVIII. El cert és que

l'interior.

aquest increment es va produir sen¬
vinguessin pobladors d'altres indrets i sense que
s'hagués d'emigrar a buscar feina a altres llocs. El creixe¬
se

les

menys poblades (Solsonès, Alt Urgell, Pallars,
Berguedà, etc.). La població era més nombrosa a la costa
i anava disminuint a mesura que ens endinsem cap a
re,

sempre, és confós saber si fou la conseqüència
el motor del
desenvolupament econòmic del segle
com

que

ment

econòmic vuitcentista fou capaç

«El creixement és important a
les comarques gironines,

d'ocupar la mà

d'obra que l'augment de la

població generava: les crisis
subsistència, que sovint indiquen trencament de l'e¬
quilibri població/recursos, foren escasses i de poca in¬
tensitat en el segle XVIII i cal esperar els anys
1809 i
1812, en plena Guerra del Francès, per trobar la més
important.
de

El creixement dels efectius humans

Osona, Ripollès i en altres de
Lleida; el menys important
es

produeix al Nord-oest.,.»

fou igual a tot
altes
Les densitats més
del 1787 (més de 50

La distribució

habitants/km^ segons els recomptes oficials que hem

durant la centúria

qüestionat)

menys

Catalunya.

es

situaven

a

la

costa:

no

al voltant de Barcelona

km^ les comarques gironines (de la Garrotxa a la Selva),
Osona, el Vallès Oriental i l'Occidental i ja cap al sud,

Penedès, l'Alt Camp, el Priorat i l'Urgell.
Una altra línia de
comarques, darrere d'aquest front que
s estenia de costa a
costa estava
per damunt dels 18 habitrants (Ripollès,
Bages, Anoia, Segarra i Segrià). Darre¬
•

poblades

i sud de

1 Alt i el Baix

LABORAL

no

que es

produí

té correlació amb les àrees més

o

abans hem descrit. El mapa n." 1
mostra que és al sud i al sud-oest de Catalunya on els
habitants es multipliquen per tres i per quatre (comar¬
ques de l'Ebre, comarques tarragonines, terres de Lleida

(Maresme, Baix Llobregat, Garraf) i al Baix Camp i al
Tarragonès. Seguien després, amb més de 25 habitants/

MÓN

espaial de creixement

que

Barcelona). El creixement és important

a

les

comarques gironines, Osona, Ripollès i en altres de Llei¬
da. El menys important es produeix al Nord-oest, allà
on

la

població ja era escassa. Alguns índexs de creixe¬
podien assolir si no era per la via de les mi-

ment no es
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dent de Reus i comarques tarragonines... Vi
del Maresme... Avellanes i ametlles del Baix

aquesta
ció.

el segle XVIII i que poden explicar
distribució i el creixement desigual de la pobla¬

mercat

peninsular

que era menys

en

conegut:

nació: els cereals de les terres

COMERÇ EXTERIOR I MERCAT INTERIOR

abasten la

produí

XVIII es

els

a

a

per

complexa xarxa
complementen.
Barcelona —que desenvoluparà sobretot les fàbriques
d'indianes— és el punt de confluència de les diverses
activitats, dels capitals de l'interior i dels homes que s'hi

especialitzant-se per abastar el mercat català que
ingressos del comerç i amb l'augment de
població, els altres produint el que s'havia d'exportar.
uns

Gairebé

totes

les

zones van

trobar el

producte

que

es venen

la

porten a d'altres indrets. Es tracta d'una
de produccions que s'interrelacionen i es

creixia amb els
la

de Lleida i de l'Urgell

els vins del Bages

del Principat,

resta

Catalunya interior i els teixits de llana de Moià,
d'Anoia, d'Osona o del Berguedà vesteixen el país i s'ex¬

Catalunya durant el segle
la tibada de les exportacions cap a
Amèrica i per la conquesta progressiva del mercat in¬
terior espanyol. Pràcticament tot el país hi va participar:
El creixement econòmic

de Sitges,
Camp...

tampoc es pot oblidar, tot i
els teixits catalans s'estenen per
tot l'estat i hi compren llana, seda i altres primeres ma¬
tèries. Al mateix temps, el mercat interior també creix i
alguns productes tenen fonamentalment aquesta desti¬
El

diferents mecanismes d'absorció de la mà d'obra que van

desenvolupar-se

d'Anoia, seda de Manresa i de Reus... Aiguar¬

comarca

gracions: les terres verges de Lleida foren ocupades per
nouvinguts d'altres indrets.
En les planes següents intentarem fer una síntesi dels

han

encai¬

enriquit.

xava en

aquest esquema.
La llista del que va

sortir l'any 1787 del port de

«Elpaisatge rural de la
Catalunya Vella es
caracteritzava pel predomini

Barcelona cap a Amèrica és un exemple del que diem.
Normalment hom s'ha fixat en els productes tèxtils, però
hi ha molts altres

i de

tona

productes que eren de fabricació autòc¬
allunyades del port de la capital.

ben

zones

dels masos. La masia era
habitada per l'amo...»

productes que van sortir del port de
Barcelona el 1787 i el seu valor (resum), (3)

Llista de

1.656.734
4.577.640
46.083

24,4

Ametlles i avellanes

93.022

0,5

Fideus

82.570

Altres fruites i comestibles

86.504

0,4
0,4

Vi blanc i negre

Aiguardent i rosolis
Altres licors

126.132
460.960

Cera

Sabó

22.537

Altres mixtes

2.625.584

Seda

força de treball, que s'ha anat incrementant contí¬
al llarg de la centúria, trobarà ocupacions di¬
verses en aquest creixement policèntric. Les característi¬
ques d'aquest creixement sovint estaran condicionades
per les estructures agràries i socials que hi havia en les
diverses zones del país. Vegem quines foren aquestes
ocupacions i els seus trets en cada situació concreta.
La

8,8

nuament

0,2

0,6
2,5
0,1

LA CATALUNYA DELS MASOS:
RABASSES I ESTABLIMENTS

14,0
4,0

Lli

753.345
566.505

Cànem

226.289

1,2

paisatge rural de la Catalunya Vella es caracterit¬
pel predomini dels masos. La masia era habitada per
l'amo (4) que explotava les terres del voltant. Una part
del mas es dedicava al conreu de cereals, una altra a vi¬
nya, hort, oliveres i la major part eren erms i boscos. Hi
treballaven els fills mentre eren joves i solia haver-hi

312.602

1,7

mossos

139.679

0,7

Llana

(barrets,

gorres,

mitges)

El

zava

3,0

(espases, destrals.

Ferro

tisores, ganivets, hams.
ferro

en

barres i obrat)

Metalls (coure i

estany)

Paper
Pells (sabates, botes...)
Llenços pintats (indianes.^)
Altres

289.092

1,5

345.123
6.026.424

1,8
32,2

302.844

1,6

permanents.
El sistema hereditari que

històricament s'havia desrespondre a les necessitats d'aquest grup
social de pagesos de mas, consistia a elegir el fill mascle
primogènit com a hereu i successor del patrimoni i pagar
la legítima als altres fills a fi de col·locar-los el millor
possible. Les noies es solien casar amb hereus d'altres
senvolupat

masos

Total

18.739.669

per

i als nois se'ls procurava un

algun benefici
Habitualment l'atenció s'ha

centrat en

tèxtil

les grans par¬

•

o

a

la ciutat

obrint

o

rectoria),

o

al poble veí (en algun ofici

botiga).

iguals ni reaccionaven de la
conjuntures, ni els passaven les
mateixes coses: alguns eren més grans que altres, d'altres
estaven en llocs
que tenien més avantatges per comercia¬
No

tides (aiguardent, vi i indianes) i s'ha prescindit dels
productes que no eren tan rellevants. Els hem anotat
perquè moltes d'aquestes produccions menys significati¬
ves provenen de l'interior del país; gorres i mitges d'O¬
lot, ganivets de Solsona, claus de Ripoll, paper de la

MÓN LABORAL

ofici: ja fos

(de notari, d'advocat, d'apotecari), a l'església (ocupant

mateixa

litzar
26

•

tots

els

manera

productes,

masos eren
a

les

etc.

El resultat fou
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que,

històricament.
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alguns masos s'enriquiren i acumularen terres, mentre
d'altres s'empobriren i perderen el domini útil que
posseïen. Aquests darrers passaren a engruixir el munt
de petits pagesos que des del s. XVI havien anat cons¬
truint pobles al voltant d'algunes
esglésies.
La mà d'obra que provenia del creixement de la
pobla¬
ció (tant dels masos com dels habitants dels
pobles) havia
de trobar, per
respondre a l'expansió de la demanda de
productes agrícoles, ocupació en els masos que monopo¬

zones

que

litzaven la

terra en

la

noves terres en conreu
no es

fa servir. A la

parcel·la de

seva

totalitat. Una via

era

es

nes

dret

preferí cedir

però
una

terra a

(segar i veremar). Les causes d'aquesta
opció són diverses: tradició d'explotar la terra per la via

establiments, els masos endeutats del clima de
del segle XVII podien transferir els deutes als
petits pagesos que no tenien recursos per abordar l'entra¬
da, i, finalment, perquè la productivitat era més elevada
guerres

si hi havia estabilitat

en la possessió de la terra.
Segons els indrets, l'accés a la terra de la nova mà
obra va prendre formes diferents. A les
comarques i

LABORAL

construir-s'hi

una casa.

Així, al voltant del

mas

de la collita (normalment

un

—simbòlica

segons

27

o

important

quart), pagava

una

entrada

la conjuntura— i pos¬
seïa la terra mentre els ceps eren vius. Hi havia altres
condicions (desboscar la parcel·la, plantar en un temps
determinat, portar la verema a la tina de l'amo, etc.). El
tret fonamental del contracte era
que proporcionava esta¬
bilitat i més quan la vinya no es moria mai gràcies a la
pràctica dels colgats i capficats.
Amb aquest contracte el mas va anar parcel·lant
aquells boscos i els donava a conrear a petits pagesos que

dels petits

MÓN

a

principal, apareixien petites masoveries que sovint s'a¬
nomenaven casetes,
disperses en el paisatge. Es possible
que aquestes zones no absorbissin tot el creixement de¬
mogràfic i que fornissin de mà d'obra altres indrets.
Allà on es va estendre la vinya —Bages, Anoia, Pe¬
nedès, Maresme, Vallès, etc.— hi predominaven els
masos i els seus propietaris optaren
per cedir la terra
mitjançant el contracte de rabassa morta. Era un con¬
tracte d'emfiteusi: el petit pagès
pagava de cens una part

canvi del pagament d'una part dels
fruits de la collita i reservar-se els
jornals per als puntals
del treball agrícola

d

poblades (Berguedà, Solsonès, algunes zo¬
Bages, etc.) els masos cedien al petit pagès, a
d'una part de la collita, una parcel·la de terra amb
menys

del

canvi

posar

utilitzant el treball assalariat;

majoria de llocs

POBLACIÓ DE 1718 A 1787
ÍNDEX DE CREIXEMENT
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exemple) apareixen
i d'ocupació de la mà
d'obra que, en definitiva, coincideixen amb les fórmules
apuntades anteriorment. Són els boïgaires que a canvi
d'una part dels fruits posaven en conreu durant cinc anys

tota o

per augmentar

endeutant-se amb censáis),

a

més tenien

un

altres formes

hort

complementar els ingressos i les vinyes en els masos
voltaven el poble on vivien. Tot i així, hem pogut
demostrar en un altre lloc, que la terra que podien arri¬
insuficient per assolir la sub¬
sistència de la família. El treball assalariat a temps par¬
cial era una solució i ho era també endeutar-se amb els

fia

per

que

rabassa

tenien diners (l'església i els masos) i

ajudar així,

d'aquells. Finalment,

en

altres

no una
a

emfiteusi, però la filoso¬

l'apuntada més

amunt per

als

possible ocupació

en aquestes zones

de

ma¬

la masoveria. Ja fos per la compra d'un mas a un
pagès arruïnat, o bé pel casament hereu-pubilla o perquè
sos, era

a

moltes

mas se n'anava a ciutat, el nombre de masos
buidaven perquè no hi vivia el propietari aug¬
mentava lentament però continuadament.
A Girona,
que els masos eren més petits i els hisendats rurals en

d'aquestes

qui vivia al

fou

que es

zones vitícoles, el treball tèxtil de les dones
altre complement per a la reproducció familiar.
El tema de la protoindustrialització el retrobarem més
un

endavant.

concentraven

l'amo

eren

més, els

masos en

més nombrosos. La

els quals

figura del

no

hi vivia

masover apa¬

immediates d'explotació di¬
canvi d'una part dels fruits
(un quart sense participació de l'amo en les despeses i a
mitges quan es comparteixen), de menar l'explotació i

«Els senyors feudals tenien a
les seves mans el domini
directe i útil de la terra a

reix quan

i les

terres

recta

a un

pagès

el mas
són cedides

de residir

a

a

la masia, ell i la seva família. Els masovers

al llarg del segle XVIII i ho feren
l'amo que encara residia al mas, va decidir
intensificar-ne l'explotació compartint l'habitatge amb

diferència de la Catalunya
dels

i

(6).

contractes

Una altra

amb alts rendiments. I el siste¬

amo

consistia a posar en conreu una par¬
pagar fruits i posseir-la durant cinquanta

una parceria
molt semblant

era

masos

que

Era

anys.

era

mantenir els fills segons

rompuda

cel·la de terra,

que

a conrear a

de

d'explotar els

del bosc del

un tros
ma

bar

indrets (el Solsonès, per

En altres

al màxim la producció. Si es
collia més, el pagès se'n quedava més, però l'amo també.
El paisatge que en resultava era diferent de l'anterior: els
petits pagesos feren créixer els pobles iniciats al segle
XVII o abans perquè hi adquiriren una casa (pagant-la
s'esforçaven

van anar

més,

masos».

agumentant

quan

un masover.

No està clar que ser masover

¿On

es

moment

de creixement

nismes hereditaris

eren

demogràfic notable? Els
idèntics als

solidesa i més vulnerabilitat: l'hereu

masos
es

amb

quedava

nès i

menys

(7) i

a casa

que, en aquesta

tot hi havia institucions (Causes Pies per donzelles
pobres maridar) que pagaven el dot a les noies pobres
perquè poguessin casar-se i reproduir el cicle. En una

època d'expansió, molts fills, després d'un període com a
mossos, aconseguien terres a rabassa i recomençaven el
mateix procés que els seus pares. D'altres potser marxa¬
ven
cap a les ciutats que tenien activitats industrials en
expansió (Manresa amb la seda, Barcelona, Reus, etc.).
Tot i així, aquests moviments migratoris són molt poc
coneguts.

Aquest esquema correspon a una zona de vinya, però
n'hi havia d'altres amb predomini de masos que s'espe¬
cialitzaren en la producció de cereals, bestiar, fusta o

productes. El mecanisme d'accés a la terra de la
població pagesa fou el subestabliment, ben estudiat a les
comarques gironines (3). Era igualment un contracte
emfitèutic: l'amo del mas cedia al petit pagès el domini
útil de la terra de nua percepció i per un temps indefinit,
a canvi del pagament d'una
quantitat fixa en diner o en
espècie. L'estabilitat era també garantida com en la ra¬
altres

cens, tot

i

ser

fix,

era

més difícil de devaluar

elevada i de poca terra.
també s'utilitzés aquest
informació sobre això.

es partia d'una quantitat
A la Plana de Vic és possible que

sistema, però tenim molt poca

MÓN

LABORAL

a

mostren

dificultats i deutes

petit
Solso¬

que ser
envers

l'amo

mas. Es possible
centúria, ser masover formés part d'un
cicle que solia acabar retornant a la categoria de petit
pagès. Al delta del Llobregat i a Barcelona, en canvi, la
categoria de masover era sinònim de riquesa i d'ascens
social, per raó de les rendes diferencials que generava la
proximitat de la capital.
Finalment, els mossos i les criades. Els masos d'una
certa
importància tenien fixos pastors, bovers i mossos.
Residien al mas, se'ls feia la vida, rebien una mica de
roba i una quantitat de diners al cap de l'any. S'ocupaven
de les feines quotidianes de l'explotació agrícola. El seu
nombre no devia variar gaire al llarg del segle XVIII o
potser va disminuir perquè els masovers que ocupaven
els masos que quedaven buits, procuraven espavilar-se
amb la mà d'obra familiar. Sembla, però, que eren joves
i no solien quedar-s'hi gaire temps a l'explotació. El just
per estalviar uns quants diners i intentar recomençar una
vida com a petit pagès en algun poble.
On predominava el jornaler agrícola enfront del pe¬
tit pagès en aquesta àrea de masos era a Barcelona i al
delta del Llobregat. La pressió urbana i una agricultura
més orientada al mercat urbà va permetre el ressorgi¬
ment d'un col·lectiu de masovers poderós que explotava
la terra amb treball assalariat. Són els comparéis de J.
Codina (8) que, malgrat posseir algun tros de terra, de¬
penien dels masos de la zona.
Rabassa, subemfiteusi i altres formes de petita ex¬
plotació són les fórmules que van permetre absorbir el

Fins i

perquè

Girona

meca¬

però hi havia dificultats per generar els recursos necessa¬
ris per col·locar els germans i s'havien d'obtenir a fora:
mosso, criada, treball tèxtil per a les noies i els nens...

bassa i el

fos millor

pagès. Totes les dades del segle XVIII al Bages, al

col·locaven els fills dels petits pagesos en un

28

una escassa

durada al capdavant del
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Alambins

■3..^

Quantitat exportada:
escala dels cercles
en

pipes de vi.

^■fln 2.300
^^1^9 33.000
8.000

123.000

ALAMBINS PER A LA

FABRICACIÓ D'AIGUARDENT

I EXPORTACIONS DE VI PELS PORTS CATALANS

creixement de la
nya

dels

taven

masos.

població i de la mà d'obra a la Catalu¬
Les produccions de les diverses àrees es¬

orientades als

mercats

que

grup social innovador, capaç d'introduir la comarca en
els nous circuits comercials i acumular capital per trans-

s'havien d'abastar.

formar-la. El resultat és
cia

cel·les

ALGUNS ASPECTES DE LA CATALUNYA
NOVA
Sabem que en
creixement de la

força zones de la Catalunya Nova el
població al llarg del segle XVIII fou

espectacular, però en sabem molt poc de com fou ocupa¬
da. Dues precisions prèvies: el creixement es realitzà en
el sector agrícola sense gairebé
activitats protoindustrials
i que podem
distingir diversitat d'àrees geogràfiques.
A la Segarra,
per exemple, el domini útil de la terra
apareix molt fragmentat i hom té la impressió d'una so¬
cietat de

petits pagesos propietaris que tenen moltes di¬
reproduir l'explotació agrícola i han de re¬
córrer a l'endeutament
per tirar endavant. Aquest aspec¬
te es tan
important, que els hisendats rurals, ciutadans
ficultats

per

honrats, comerciants i eclesiàstics obtenen bona part
dels ingressos
que per interessos han de pagar els campe¬
rols

d'aquesta
La

zona

(9).

conseqüència d'aquest model és l'absència d'un
LABORAL

els

una

petits propietaris
mica de

agricultura d'autosubsistènconreen en

les mateixes

par¬

els interessos dels cen¬
sáis i a Cervera hi ha pocs indicis d'activitats no agríco¬
les. En aquest marc, el creixement de la població sols
podia provocar un creixement extensiu de la producció i,
per tant, limitat. No és d'estranyar que el creixement
d'aquesta zona fos dels més baixos a la Catalunya del
segle XVIII. No sabem si van haver-hi corrents migratò¬
ries cap a altres llocs.
Un cas diferent són les comarques de Lleida on es
produí el creixement de la població més important. No
podem oblidar que les terres de Ponent estaven gairebé
despoblades i foren posades en conreu al llarg del segle
XVIII.

una

Els senyors

tot

dels

masos.

les

seves mans

el do¬

terra a

seria d'ells.
tipus de contractes: les llicències

i els establiments emfitèutics

Les llicències consistien

·29·

a

diferència de la Catalunya
La iniciativa i els beneficis de l'ocupació d'a¬

questa zona despoblada
Es van utilitzar dos
conreu

per pagar

feudals tenien

mini directe i útil de la

de

MÓN

on
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en un

permís del

a

perpetuïtat.

senyor per con-

rear

Reus, per

canvi de pagar del(una quinzena o una vintena part de la colli¬
Després d'un temps la llicència es convertia en una
la

terra mentre

aquell volgués

a

ta).

possessió indefinida de la terra amb el

emfiteusi clàssica:
pagament

d'un

més

que

petita

el quart

havia de viure al

construir

en una part de fruits
cobraven els masos. El pagès
poble i se li proporcionava terreny per

cens que

una casa

i

un

consistia

que

productes que permeteren absorbir una
del creixement de la població en aquesta zona i
atreure pobladors d'altres llocs.
Les possibilitats agrícoles de les comarques de Tarra¬
gona feren possible el creixement de Reus amb oficis que

hort.

eren petites i en d'altres eren grans.
comerciants de Barcelona van ser receptors de

tenien

quantitats notables de terres. La constatació de la hetero¬
geneïtat dels establiments

dificulta conèixer si

es va

terra

pel

nismes de diferenciació

de

directament amb els

for¬

pagesos

L'especialització agrícola generalitzada volia dir
la costa per dur-hi els productes que

apareguessin pagesos grans o comerciants que con¬
trolessin els excedents agrícoles que es generaven en els

també comerç cap a

pobles (10).

ductes que

arreu

mercat

s'exportaven i comerç intercomarcal per

dir que el
en algunes

diferents

expandir

del Pirineu
especialitzaren), traginers, fabricants de recipients
per al transport (boters, basters, ferrers, etc.). I també
els mestres d'aixa que fabricaven vaixells per anar a
Amèrica o pel cabotatge entre ports peninsulars i que
algunes vegades participaven en les parts en què es divi¬
dien les barques quan anaven a ultramar. El transport és
un sector poc conegut però, tant pels productes manu¬
facturats com pels agrícoles, ocupava un col·lectiu im¬
portant encara que a vegades només era un complement
estacional de les feines agrícoles.
rar

Tota aquesta àrea colonitzada s'especialitzà en la pro¬
ducció de cereals que eren enviats bé cap a Barcelona, bé

Tarragona. També era una zona intermediària dels
venien a Catalunya.

blats aragonesos que

Així, les

terres

despoblades de Lleida

pol d'atracció important. Per bé

es

els criadors de mules

del país va permetre ocupar en

ARTESANAT I ACTIVITATS

l'agricultura

un

PROTOINDUSTRIALS
No sols

altre

El

l'expansió d'alguns

conreus per exportar

productes manufacturats, especialment els tèxtils.
quadre del comerç del port de Barcelona cap a Amèri¬
ca del 1787 mostra la importància dels teixits pintats
(cal suposar que eren indianes, tot i que no s'especifica) i
la seda (respectivament el 32,2% i el 14,4% del valor
dels

d'altres, figuren també entre les comarques que

els seus habitants de manera més
destacada. L'especialització agrícola en fou també el mo¬
tor: vinya, ametlles, avellanes i potser garrofes. El vi era
convertit majoritàriament en aiguardent que s'exportava

El

principalment cap a Amèrica tal com hem vist en el ba¬
lanç de les sortides del port de Barcelona. El mapa n.° 2
mostra la geografia dels alambins per destil·lar vi i el
volum d'aiguardent exportat des dels diferents ports.
Tres quartes parts de les pipes embarcades surten dels
ports tarragonins i més de la meitat del de Salou.
En aquesta zona tampoc hi havia masos i les explota¬

total). Hi ha també diverses menudalles que no hem

van

veure

augmentar

també contribuïen al comerç, que, com veurem, es tro¬
baven en ciutats de l'interior i que són la font d'enriqui¬
de burgesies locals alguns individus de les quals
després retrobem a Barcelona.
No podem posar totes aquestes activitats en un ma¬
teix sac. No era el mateix produir ganivets a Solsona que
ment

agrícoles estaven formades per multitud de parcel¬
les disperses. No en sabem gaire més: ni si les vinyes
eren treballades per jornalers o si
es consolidava algun
tipus de petita explotació com a les àrees de rabassa. A
LABORAL

de

perdre de vista: teixits de llana, de lli, barrets, mitges,
ganivets, paper... que fan pensar que, a més del tèxtil,
hi havia altres produccions menys importants però que

cions

MÓN

i

per al mercat interior va contribuir a engolir part del
creixement demogràfic; també ho va fer el creixement

important de persones.
Camp de Tarragona, Alt i Baix Camp, el Priorat,

col·lectiu

entre

comarques

convertiren

que poc conegut,

cal suposar que va atreure individus de les comarques del
Pirineu i de tot l'interior de Catalunya. El paper de gra¬
ner

(algunes

s'hi

proporcionaven determinats
oficis».

en un

d'origen dels socis: ciutats especialitzades en
produccions (11). El transport va veure prospe¬

els llocs

en

per lafeina que

cap a

proveir dels pro¬

s'havien deixat de produir. Algunes compa¬

nyies s'especialitzaren en aquest tràfic com la Companyia
d'Aragó fundada el 1777 amb el nom de Soler, Bosch,
Eigarola i Cia. Els socis eren vuit: quatre de Calaf, dos
de Manresa, un de Reus i un de Barcelona. Cal fixar-se

de treball

comarques es va

boters,

de la ciutat.

social permetessin que a tot

«Així podem

nous conreus:

La burguesia local no sols
acumulà part dels beneficis derivats de l'especialització
vitícola, sinó que desenvolupà activitats industrials (com
els teixits de seda) que expliquen l'important creixement

amb petits pagesos que conreaven

seu compte o

a veure

fusters, pipers, manyans, etc.

la
mitjans i grans que
utilitzaven mà d'obra assalariada. Es possible que al co¬
mençament trobéssim les dues vies, però que els meca¬
mar una estructura

freqüent el contracte de concessió a

bona part

Aquesta colonització agrària fou desigual. En alguns
tot

era

foren els

ners

pobles les parcel·les
Fins i

exemple,

plantar que consistia a cedir un tros de terra a un campe¬
rol perquè hi plantés vinya per un període de 8 a 13
anys. Durant aquest temps pagava la meitat de la colli¬
ta, després, la vinya plantada retornava a l'amo. D'una
manera o d'una altra, la vinya, els ametllers i els avella¬

i terratge

me

indianes
30

a

Barcelona

o
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seda

a

Manresa. Hi ha diverses

*,\í

«

•

ík

♦

♦♦
É.

*

•♦.

...C"

•

•

Nivell segons

♦

a

100

♦

de 41

a

80

*

de 16

«

de 0
•

..

DISTRIBUCIÓ

el nombre de telers

de 81

a

40

15

a

Límit

entre

Límit

entre zones

àrees

d'una mateixa àrea

DELS TELERS DE LLANA A CATALUNYA CAP A 1764

(segons Jaume Torras Elias).

maneres

d'organitzar el treball

que

intentarem precisar.

Abans però, voldria fer notar que la major part
tes

i molts homes per continuar-hi els nego¬
havien començat a l'interior. S'hi produïa de tot,
però a l'interior s'era més àgil i més flexible. Tot i així,
la producció més important i a la qual s'ha prestat tradi¬
tes

per exportar

cis que

d'aques¬

activitats

van
sorgir i es van desenvolupar en el marc
Catalunya de masos (si n'exceptuem Reus). Així
podem dir que el mercat de treball en algunes comar¬
ques es va expandir per la feina que proporcionaven de¬
terminats oficis. Un intent precari de geografia de les
diferents produccions a finals del segle XVIII podria ser el

de la

cionalment més atenció és la fabricació d'indianes (tei¬
xits de cotó pintats).
Voldria

distingir, almenys, quatre nivells en les
protoindustrials, a Catalunya, que

activitats artesanals i

següent:

tenien

una

incidència diferent

en

el

mercat

de treball:

produïen per al mercat interior i per a
l'exportació. Algunes produccions artesanals trobaren
també un forat en el desenvolupament comercial que en
a) Artesans que

Ripollès
Osona
Anoia

Bages

fargues, claus,

armes de foc.
llana, pell, sabates, cordes i espardenyes.
paper i llana.
seda i llana.

Garrotxa
Maresme

gorres.

Solsonès

dagueria.

Vallès

llana.

Berguedà

llana i cotó.

seda,

Expressament
rència de

tota

puntes i

provocà un creixement important. Això, suposà que en
les respectives ciutats s'incrementés el nombre de tallers
i per tant d'aprenents i mestres en aquell ofici. No es
produïen canvis en l'organització tradicional del treball.
Com a molt, algun mestre s'enriquia i podia ascendir
socialment mentre feia treballar altres tallers per a ell.
L'ocupació s'incrementà però no de manera espectacular
perquè per si sola no generava gaire feina auxiliar com
passarà en el tèxtil i la complementarietat amb les activi¬
tats agrícoles era difícil que es produís.
A Solsona, el 1788 l'ocupació principal era la dague-

mitges.

hi falta Barcelona. Era el punt de

la xarxa, on anaven

a

parar

MÓN

refe¬

molts produc¬
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drets, pagès al mateix temps— organitzava el procés
productiu. S'encarregava de comprar la llana directa¬

de 4 a 10
aprenents cadascun. Enviaven la producció a Castella,
les índies i
Catalunya (12). A Ripoll, els claus, les
ria, de la qual hi havia 24 tallers que ocupaven

l'Aragó si tenia capacitat o als comerciants in¬
—o ho donava a fer a altres pa¬
raires—, la repartia a dones i nens per filar-la, la feia
tenyir i/o la donava al teixidor per teixir-la. Un cop aca¬
ment

a

armes

farga que proprocionava el ferro per a aquestes
metal·lúrgiques. Un clavetaire de Ripoll, en

i la

activitats

a 4 milions de claus petits a l'any
Catalunya, València, Múrcia, Ara¬
gó, Castella, Andalusia, Cuba i Mèxic (13). Els molins
paperers es van triplicar en cinquanta anys. El 1775 n'hi
havia 301, concentrats sobretot a Capellades, a l'Anoia,
a la Riba i l'Alt Camp. I així podríem anar seguint.
Molts gremis van augmentar la seva activitat per
subministrar el que necessitava una població en aug¬
ment, sense que això impliqués canvis en l'organització
del treball. A Vic, per exemple, entre 1716 i 1753, els
candelers i adroguers van passar de 17 a 53, els argenters
de 16 a 32, els sabaters de 45 a 107, els sastres de 31 a
49, els traginers de 26 a 177 (sic), els paraires de 27 a
52, els teixidors de llana de 9 a 18, els de lli i cànem de
26 a 145, els blanquers de 12 a 50 i els corders i espardenyers de 32 a 128 (14). Creixement per l'ampliació del
mercat local, però també per exportar cap a fora.

Jordana, fabricava de 3
i venia la

producció

a

directament. La cardava

bat el

a

procés, la venia directament o mitjançant in¬

termediaris.

paraires generaven ocupació per a molta
al mateix temps, podia continuar treballant en
ocupacions agrícoles. A Artés (Bages) els parai¬
sempre viticultors, els teixidors tenien horts o

Uns quants

gent que,
les

seves

res eren

que conreaven a temps parcial i les dones i
obtenien uns ingressos que complementaven

vinyes
nens

els
els

vinyes. Algunes informa¬
la importància de la in¬
Sallent, el 1763, per fer funcionar

que els homes obtenien a les
cions poden ajudar a copsar

dústria de la llana. A
un

falta 14 dones
Castellterçol hi havia 140 telers que dona¬

teler de teixits barats (cordellats) feien

i 5 homes. A
ven

feina

a

2.300 persones,

de les quals 2.030

eren

do¬

1763, hi havia 48 fàbriques i cadascuna

A Moià, el

nes.

3 homes, 22 dones i 2 vailets. Amb aquestes
proporcions de 10 a 15 dones per teler, al Bages, les que
filaven oscil·laven entre el 57,3% i el 86% del total de
ocupava

dones. N'hi havia que

algunes ciutats sorgien
potents companyies que es
dedicaven a la producció i
«En

filaven

per

als paraires de Castell¬

terçol que vivien a 3 i 4 hores del poble (15).
Aquesta trama d'activitat llanera va contribuir a en¬
golir el creixement de la població, però, en alguns casos,
va

comercialització de

el manteniment d'unes determinades explo¬
que no s'hagueren pogut reproduir sen¬
complementarietat procedent de les activitats tèx¬

permetre

tacions
se

manufactures tèxtils».

la

agrícoles

tils.

c) Les grans

companyies tèxtils. En algunes ciutats (per

exemple, Manresa i Reus) sorgiren potents companyies
Així, bona part de les ciutats de la Catalunya

dedicaven a la producció
manufactures tèxtils. En tots dos

dels

que es

s'especialitzaren en determinades produccions
artesanals. La multiplicació de tallers amb mestre i apre¬
nents, conjuntament amb el gremi fou la manera d'inte¬
masos

grar aquesta

seda. El

el

tres

activitat artesanal.

s'havien passat a

cànem,

a

interior i

una

part

de la

resta

de velers de la Ciutat, el qual
Des dels anys trenta del segle
XVIII, la seda es convertí en una fibra molt rendible so¬
bretot quan s'exportava cap a Amèrica. La seda venia de
València i de l'Aragó, de primer comprada per interme¬
diaris i després directament. Separar la seda del capoll
s'havia fet en el lloc d'origen. Quan arribava a la ciutat,
es distribuïa a dones que
la debanaven, després era torçada pels torcedors i tenyida pels tintorers. L'ordit es feia a
casa del mestre veler, com també el teixit. A mesura,
que, per la via de la comercialització, el negoci s'engran¬
dia, teixir era feina de velers que cobraven a tant la peça.
Els tallers sovint depenien de les grans companyies.
Cap al 1760, sorgiren a Manresa les companyies. Els
velers més poderosos s'associaren entre ells per abordar la
producció massiva i l'exportació cap a Amèrica. De 1777
a 1782, Manresa va exportar 176.578 dotzenes de
moca¬
dors (423-600 unitats a l'any) i la Companyia de Pau
Miralda va arribar a tenir un capital de 625.000 lliures.
L'acumulació de capital per part dels fabricants manre-

de l'Estat. El

més, també servia per fabricar espardenyes,

cordes i utensilis per al transport de bast.
Ens fixarem sobretot en la llana perquè en tenim més
informació. Al llarg del segle XVIII, els teixits de llana
van

viure

una

gran

expansió dirigits al mercat local i

conquerint també mercats a la resta de l'Estat. El
n.° 3 elaborat per J. Torras sobre el nombre de
dedicars a la llana cap al 1764 mostra com aquesta

català i
mapa
telers

activitat

estava

situada

a

l'entorn de Barcelona, Vallès

(Terrassa i Sabadell), Anoia, Bages, Berguedà, Osona,

Ripollès, Solsonès, algunes comarques pirinenques i, en
recessió, a Tarragona. Insistim en la coincidència amb la
Catalunya dels masos.
L'expansió, diversa segons els indrets perquè el tipus
de roba que es

produïa

no era

el mateix, tenia efectes

importants sobre l'ocupació que les altres activitats
artesanals. L'esquema gremial continuava funcionant
però de manera més flexible. El paraire —en alguns in¬
més

MÓN
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la producció de mocadors de seda. For¬

part del gremi
controlaven i dirigien.
maven

primeres eren les més populars i les que proveïen

mercat

l'entorn de la

de Manresa, potser més conegut, permet

analitzar aquest nivell d'organització de la producció.
Els socis de les companyies eren antics blanquers que

b) Paraires i manufactures tèxtils. La producció tèxtil
utilitzava diverses fibres: llana, lli, cànem, seda i cotó.
Les

cas

i comercialització de
casos, a

sans
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ta-

inpa-

feia
ica-

in-

Simultàniament als mocadors de seda es desenvolupà
indústria de menuderies de seda (passamans, galons,

una

etc.), controlada també per algunes companyies que
contribuí igualment al creixement industrial de Manre¬
sa.

De 1722

1788, els velers, perxers i passamaners,

a

passaren de 76 agremiats a 637. El 1780
telers que consumien 100.000 lliures de
vivia de la seda. El 1780, segons

olta
t en

rai¬
ts 0

els
els
ma-

in-

hi havia 1.200
seda. La ciutat

el P. Caresmar, la seda

per

6.000 persones 3.000 hombres y muchachos para
tejer, retorcer y tintar y 3 ■ 000 mugeres y niñas que se emplean
en devanar seda, hacer redecillas y otras manufacturas (16).
Equivalia al 60% del total d'habitants de la ciutat.

llarg del segle, aquesta activitat
les dades de A. Sánchez, citades

creixent segons

J. Fontana (17).

Anys

Telers

Fàbriques

semblant. Un informe de

1736-1740

3

parla que aquell any es produïren 36.000 dotzenes
de mocadors de seda, 12.400 canes de faixa, 1.100 pa¬
rells de mitges de seda, 7.350 peces de lli i cànem i

1746-1749

9

1753-1759
1768

12

29

1.017

1778

71

1.299

1784

80

2.102

1794

150

1804

230

La situació de Reus

era

1783

de tafetà i cintes. Amb aquestes pro¬

1.252.800

)nes

duccions l'estructura industrial i els mecanismes d'acu¬

do-

els teixits indis. Al

tar

va anar

ocupava

)nar

)na-

d) Les fàbriques d'indianes. Fins no fa gaire, l'expan¬
explicava el creixement econòmic del
segle XVIII sense considerar les altres activitats que hem
exposat. La primera fàbrica es construí el 1738 i tenia
com a
objectiu teixir roba de cotó per estampar-la i imi¬
sió de les indianes

mulació
crit per

no

canes

podien

ser

gaire diferents dels

que

hem des¬

Manresa.

Treballadors

400
4.000
6.500

8.638
12.000

4.000

16.000

una

stes.

que

de
tell-

en-

sos,

plosen-

tèx-

(per
yies
de
le la
met

3.
que
For-

qual
egle
^

so-

a

de

:me-

poll
itat,

)rça-

eia

a

Plató

on es

uta,
ran-

)eça.

.

Els
ar

la

777
loca-

Pau
ares.
inre-

veuen

sis

La dinàmica

parelles de nobles

d'aquestes

o

burgesos

en un

banquet

Catalunya del

a

Fou

companyies lligades
principi a la producció i a l'esquema gremial,
tenia un efecte
multiplicador molt més important que
els paraires dels pobles
i tindria conseqüències més im¬
portants perquè l'acumulació era més considerable. Ocu¬
pava molta mà d'obra urbana, tot i que, en part, va
proletaritzar el personal dels gremis. Individus dels vol¬
tants d aquestes ciutats s'havien de sentir atrets
per la
nova dinàmica industrial:
cabalers de masos per incorpo¬
rar-se a
l'acumulació, fills de petits pagesos, perquè hi
des del

grans

briques
al

LABORAL

•

a

9

s. XVlll.

fenomen barceloní. El 1768 hi havia 22 fà¬

Barcelona,

una a

1800, comptant les

n'hi havia 5
a

Olot i 1

a

a

Manresa i dues

que

a

Mataró. Cap

filaven cotó i feien mitges,

Manresa, 15 a Mataró, 4 a Vic, 6 a Reus,
Vilanova. De fet, en aquestes altres ciutats

hi havia altres activitats industrials

perfectament

conso¬

lidades.
Les indianes

la introducció massiva del
Malta, però a par¬
tir del 1765 s'intentà filar aquí. El cotó feia la compe¬
tència de la llana. A mesura que s'anava introduint, les
van

suposar

cotó. Primer s'utilitzava cotó filat de

havia feina.

MÓN

un
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d'ajuda als pobres,
acollir-los, etc.
Això permetia que existís la figura del pobre institucio¬
nalitzada, que podia sobreviure sense cap problema ope¬

preferien a aquella perquè era més net i sortia
compte. Cal insistir en aquesta idea, perquè el
cotó utilitzà la mateixa xarxa que havien construït els
paraires per filar la matèria primera.
dones el
més

les parròquies tenien fundacions

tat,

les ciutats

a

rant

disposaven d'hospitals

amb els mecanismes

per

assenyalats. Sovint apareixen

els recomptes, persones que declaren d'ofici pobre de
solemnitat. Amb una frontera gens clara amb aquest tipus
en

«En els moments de crisi

pobres hi trobarem els murris, delinqüents i altres

de

personatges similars.
En els moments de crisi econòmica, quan les collites
eren dolentes o els preus de
les noves produccions dava¬

econòmica, quan les collites
eren dolentes, apareixia la

l'empobriment generalitzat

llaven, apareixia la gana i

gana,,,»

en

alguns dels col·lectius que abans hem assenyalat. Uns

podien llançar-se a mendicar o anar a les ciutats
subsistir. J. Fontana cita que l'any de la fam de 1764
pobres que regularment se replegan en Girona los tres dies

quants
per
La fabricació d'indianes

va

ocasionar

los

l'aparició d'una

Barselona passan de quinse
trobem institucions que
tenen com a funció mitigar aquestes puntes de crisi per
evitar que la conflictivitat social pugui agreujar-se, tot
esperant que la situació es normalitzi.
Com a conclusió es pot afirmar que la producció vití¬
cola (i la destil·lació d'aiguardent com a activitat deriva¬
da d'aquella) i la diversa producció artesanal i tèxtil (es¬
pecialment seda i indianes) orientades cap a l'exportació
i, com a conseqüència, la dinamització del mercat in¬
terior (en produccions de teixits de llana, cereals, bestiar
de transport, construcció, etc.) van permetre absorbir
tot el creixement demogràfic que es va produir al llarg
del segle XVIII. No va venir gent d'altres comarques ni
els catalans van haver d'emigrar (llevat d'alguns mari¬
ners i de parents de comerciants que
construïen la xarxa

manera

d'elmoyna passan de deu mil,

y en

seria la fabrica. A

mil los

nou

d'organitzar el treball semblant al que després
Manresa, l'estampat es feia al costat de
telers per teixir. Era una nau i els treballadors estaven

50

sota

el mateix

sostre.

No són tallers que

depenguin del

sinó tre¬
coneixe¬
rem al
segle XIX, apareix a les fabriques d'indianes. Tot i
així, no sembla pas que fos el sector industrial que ocu¬
pés un major nombre de persones.
comerciant els que teixeixen o estampen cotó,
balladors assalariats. El proletariat, tal com el

dos

Els

darrers

nivells

de desenvolupament

in¬

dustrial que hem analitzat provocaren una emigració se¬
lectiva d'individus (sovint parents dels socis de les com¬

panyies) que s'instal·laren a les principals ciutats espa¬
nyoles i de l'Amèrica colonial com a representants direc¬
tes o comissionats de les empreses comercials del Princi¬
pat.

Cal

paper

suposar que no

clau

en

fou gaire nombrosa però jugà un
xarxa comercial del

pobres forasters. De

de relacions amb l'exterior).

la constitució de la

segle XVIII.
Els quatre sectors d'activitats no agrícoles van con¬
tribuir també a absorbir el creixement de la població i
van

començar a preparar

el camí

per a

l'aparició del

«„,la dinamització del

pro¬

mercat interior va permetre

letariat industrial que va

prendre diverses vessants: els
treballadors de les fàbriques d'indianes que eren els més
propers a la nova figura; el paper bàsic de dones i nens en
les feines preparatòries del tèxtil que tindrà continuïtat
en les fàbriques de riu durant el segle XIX i el debilita¬
ment dels gremis des del moment que molts tallers aca¬
baven treballant per als mestres més poderosos.
Creixement de població i absorció de la nova mà d'o¬
bra per les noves activitats, no és una equació perfecta

absorbir tot el creixement
al
És però
diferents

pobres, murris, vagos i altres col·lectius de marginats. La
sociologia d'aquests col·lectius és poc coneguda. D'en¬

talunya dels

corrien

a

moltes dificultats als

una maneres

i industrials

di.

d'assistència instituciona¬

tenia la societat catalana del segle XVIII.
De fet, hem de distingir dues situacions diferents: hi
un col·lectiu que fa de la caritat
el seu modus vivenAlgunes cases de pagès, una vegada a l'any feien cari¬
MÓN
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base d'estendre petites explota¬

les terres
al pla de

els

es van

estendre sobretot allà

i sovint la feina que van

on

predomina¬

proporcionar era
complementària de les petites explotacions rurals. Algu¬
nes es limitaren a
augmentar el nombre d'artesans que es
dedicaven a l'ofici, d'altres introduïren canvis en l'ocu¬
pació de la mà d'obra: des del treball generalitzat de
dones i nens, primer en la filatura de la llana i després en
la del cotó fins al treball assalariat de les fàbriques d'in¬
ven

litzada que
ha

fou

del creixement. A la Ca¬

Barcelona amb treball assalariat. Les activitats artesanals

escàs i

les mil i

masos

moment

cions que pagaven renda a les cases de pagès; a
de Lleida a costa d'ocupar terres despoblades; i

de les famílies més pobres. El patrimoni de
no generava recursos per als altres fills.
Difícilment un hom es podia fer amb un peculi que li
permetés casar-se. En aquest nivell era fàcil que apare¬
guessin els personatges que demanaven caritat o que re¬
era

absorció complexa i amb mecanismes
quins indrets del país, i la manera
veure amb les estructures agràries i

artesanals anteriors al

fills segons
l'hereu

s, xvill».

segons
realitzà té a

com es

creava

una

en

tot i que va funcionar durant bona part del segle XVIII.
Al nivell més baix de l'escala social s'hi troben sovint

trada, el sistema hereditari

que es va produir

demogràfic

masos

dianes.
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(4) Per

a

més informació sobre el funcionament econòmic de la
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Catalunya Central (s. XVIII-XIX), Publicacions de

Catalunya dels

masos vegeu
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a
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altres. Anàlisi d'unes rela¬
d'explotació. La regió de Girona ( 1768-1862), Memòria de Docto¬

Universitat Autònoma de Barcelona, 1988.
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(7) V. Ll. FERRER, Notas sobre las estructuras agrarias catalanas
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(16) Aquestes dades estan extretes de Ll. FERRER, Els orí¬
Obra cit. p. I4 i ss.
(17) J. FONTANA, La fi de l'Antic Règim i la industrialització
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MIL ANYS DE TREBALL A CATALUNYA

EL TREBALL ARTESANAL A LA
CATALUNYA MEDIEVAL
Joaquim Borràs
Llicenciat

Història Medieval

en

Al

llarg del segle xil el nostre país experimentà una gran transformació
dels oficis i del comerç; durant els segles EX i x els menestrals
estaven adscrits als grans dominis senyorials. A partir d'ara, amb la
represa del comerç marítim, les noves condicions polítiques i, sobretot,
amb el ressorgiment de les ciutats, s'afavoreix que els homes d'oficis es
concentrin als nous burgs i a les zones urbanes destinades a les activitats
menestrals (1).
en

el camp

Segons l'enumeració de l'any 1079 només
barcelonins són

dedicats

sans

a

la indústria tèxtil. Molt

probablement els

oficis relacionats amb el tèxtil són els més antics i esde¬

pellissers, dos sabaters, un ferrer, un
que consta com a jueu. Una altra
notícia ens informa que el comte posseeix a la porta del
seu
palau unes cases on hi viuen i treballen: un sabater,
un bataner, un
flequer i un fabricant d'escuts, tots sot¬

vindran la indústria per excel·lència ja que el país dispo¬
sava de primeres matèries en abundor, a més dels altres

flequers,

tres

cisteller i

un

mesos a cens

Referent

menestrals:

catorze

moliners,

censats com a

tres

tres

blanquer,

recursos

(2).

per a

la fabricació dels draps

ca¬

el safrà. Tenim documentada la venda de
a Vic (1139), Prats de Molló (1151) i
Barcelona (1193). També durant aquest segle les con¬
questes de Lleida i Tortosa impulsaren els recursos d'a¬
tintòria,

la indústria barcelonina del

segle XI tro¬
bem la família de Bernat Udalard, qui juntament amb la
seva
esposa Persèdia, el 1068 comprà al Mont Tàber
unes cases o
solars, on l'any 1095 ja hi havien fet edificar
obradors (operatorios) que continuaren explotant els seus
a

indispensables

talans: la llana, els corrents fluvials necessaris per a les
diverses fases de la fabricació del teixit i alguna matèria
com

draps fabricats

questa indústria, cal pensar en la significació estratègica
de Tortosa i les vies de comunicació obertes vers la recer¬

descendents (3).
Trobem també documentada l'existència d'obradors

de la llana aragonesa a

del Penedès (1191) i Lleida (1196). A Barcelona els

través del riu Ebre. També
progressivament apareixen esmentats molins
drapers (molendina draparia): a Girona (1153), Salt
(1161) i el projecte de construir-ne al territori de Lleida

obradors

(1191) (6).

a

Girona

(1161) Berga (1162), Besalú (1171), Vilafranca

al

multipliquen al segle

XII. Així doncs es po¬
indrets: al Mont Tàber, a
plaça del Mercat (actualment plaça de l'Àngel), tocant
Castell Nou, a l'extrem del carrer del Call i pel
barri
es

den arribar
la

ca

veiem

a

de la Ribera
La

distingir

o

quatre

Segons Núria Coll els principals centres drapers a
Catalunya al segle XII eren Banyoles, Barcelona, Berga,

de Santa Maria del Mar.

pinyà, Prats de Molló, Puigcerdà, Ripoll, Sabadell, Sant
Joan de les Abadesses, Terrassa, Tortosa, Valls, Vic i
Vilafranca del Conflent. Tanmateix, sembla que la pro¬
ducció era insuficient per abastar el mercat interior, de
tal manera que calgué comprar teixits d'alguns països

informació

Girona, Granollers, la Bisbal, Lleida, Moià, Olot, Per¬

multiplica si ens atenem als sobre¬
professionals, sobretot els que es refereixen als ofi¬
del cuir i de la pell
(Sabater, Pellisser), de la llana
es

noms

cis

(Paraire, Teixidor), i de la fabricació d'armes i accessoris
de l'equipament del cavaller
(Ballester, Escuder, Frener)
(4). Aquests homes els podem trobar en operacions
immobiliàries, signant documents de compra-venda de
propietats, bé com a testimonis o testimoniant com a
petits propietaris.
Durant el segle XII s'observa una gran diversitat d'o¬
ficis i la

si bé

ja

manca

es pot

com

d'una indústria

detectar

un

netament

estrangers

LES CONFRAMES I LES CIUTATS
Les

cions
de la

predominant,

nombre considerable d'arte¬
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corporacions anomenades confraries eren associa¬
religioses i assistencials, antecedents dels gremis
baixa edat mitjana, que assoleixen una gran expan¬
tot l'occident a partir dels segles XII i XIII. A Cata-
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d'aquesta associació urbana dels oficis aparei¬
com la Draperia, la Blanquería, l'Adoberia a
moltes ciutats. També els oficis que causaven molèsties
als veïns, foren amb el temps apartats de les ciutats; així
el 1255 un decret del Batlle de Barcelona assignava a
bataners, tintorers i cotoners uns llocs adequats per ins¬
Fruit

lunya tenim notícies avançades de confraries el 986, en
«fraterna» a la parròquia de Sant Pere
de Llorà, prop de Girona, o el 1035 en fundar-se la
«carita que vulgo fratrías vocant» de Sant Pere de la

xen

esmentar-se una

Portella (7).

Aquestes associacions tenien finalitats diverses entre
quals l'organització del culte diví ocupava un lloc
preeminent, a més de l'assistència i ajut al malalt, la
caritat als pobres i altres serveis de caràcter cristià que

tal·lar les

les

assolien

una

dimensió real dins

un

tegren en

prop

del

indústries fora del recinte emmurallat.
cas dels fusters que treballaven

amb les sorolloses serres i martells, motiu
batejà el carrer on treballaven amb el nom de

mar

pel qual

espiritual i
d'artesans s'in¬

es
la Fusteria

o

Aviat els

algunes confraries de tipus benèfico-assisten-

les Voltes dels Encantats.

municipis intenten legislar sobre els

pro¬

blemes que causen els oficis; reflex d'això el trobem en
diferents capítols de les monumentals «Ordinacions d'en

confrares no-professionals,
també anomenats de devoció, sense que de moment es
puguin distingir els aspectes religiosos dels purament
professionals. Així doncs, no podem encara parlar dels
oficis com a grups independentment organitzats, sinó
agrupats en confraries.
cial, juntament amb altres

«Per molts autors,

seves

Semblantment trobem el

entorn

d'alts ideals solidaris. Molts oficis i grups

zones

Santacília» de Barcelona, com el que fa referència als
telers dels teixidors: «Ningú pot afiançar telers de teixir

ninguna espècie de drap de llana, ni de lli, ni de cànam,
ni de cotó en paret que sia mitgera, ab son vehí ans bé
deu apartar-se'n un palm, a fi se que lo colp dels telers
no feresca la dita paret» (11).
El 1258 el rei Jaume I consolida el govern de la

el

ciutat de Barcelona atorgant a
escons

segle XIV es defineix
com el segle d'or del negoci

en

el Consell de

cada

Jurats,

on

estament uns quants

hi havia

representats

vint-i-quatre oficis. L'estament més elevat aconseguí
vuitanta-dos

els mercaders

escons,

catorze

i

cent quatre

els oficis.

català,,,»

Podem creure que entre la data de 1200 de l'Assem¬
blea de Pau i Treva i aquesta de 1258, es formaren mol¬

organitzacions corporatives d'oficis que per ara en
contingut. Tanmateix ens tro¬
bem ja en un moment històric de reconeixement del tre¬
ball artesanal per part de les autoritats públiques (12).
El mateix monarca Jaume I concedeix al batlle juris¬
dicció sobre els oficis el 1266, per tal de controlar-los i
protegir-los, com les atribucions que assoleix sobre els
actes de carnissers, moliners, flequers, etc. (13). Més
endavant s'incrementaran els privilegis i les prerrogati¬
ves sobre altres oficis, fins
que l'any 1339 el rei Pere el
Cerimoniós creà el càrrec municipal del Mostassaf a Bar¬
celona, que després s'estén a la resta del país; aquest nou
tes

desconeixem la forma i el

la formació dels grups d'oficis
representa l'Assemblea de Pau i Treva de 1200, on el rei
Pere el Catòlic (1196-1213) estén la seva protecció als
Un pas

en

de les viles i ciutats catalanes, concretament diu

artesans

«cavadors
menestials
sar»

important

e

lauradors, pellicers, sastres, teixidors e tots

sots

aquella

pau e seguretat

rem com a

a po¬

constituïts.

El 23 de desembre de 1203
ció de la
mateix
un

constituïm

(8). En nombrar aquests grups d'oficis els conside¬
es

confirma la

construc¬

o altar de Sant Marc de la confraria del
al claustre de la Catedral de Barcelona. En

capella

nom

principi la confraria

agrupava
amb el treball del cuir, així

funcionari tenia

diversos oficis relacio¬

doncs signen el docu¬
ment esmentat, dotze prohoms (cinc especifiquen llur
ofici o porten cognom d'oficis, tres són sabaters, un és
pintor i un altre és corretger, els altres set no indiquen
res
respecte als oficis). La composició social de la confra¬
ria evoluciona fins que els sabaters, per raons desconegu¬
des, esdevenen els únics confrares de Sant Marc (9).
També el 1211 els mestres de cases obtenen el seu pri¬
mer privilegi
de Pere el Catòlic.
Ja al segle XIII detectem en casos com el de Barcelo¬
nats

na una

concentració de cada ofici

en carrers

servien

per a

la

I LA

el segle XIV es defineix com el
segle d'or del negoci català. Cronològicament, del 1280
Per molts autors,

al 1380 s'observa

aquells que presenten major desenvolupament
organitzatiu i/o aquells que necessiten recursos naturals;
per exemple a Girona, els oficis del cuir tenien una forta
necessitat d'aigua, als paraires els calen grans extensions
per tal d'estendre-hi els draps aprestats. Però els oficis de
menys prestigi i consideració, s'instal·len a la perifèria:
al Mercadal de Girona, els assaonadors i tots els que par¬
ticipen en l'acabat dels draps, al burg de Sant Pere, els
blanquers i els pedrers, etc. (10).
•

jurisdicció la vigilància i el

mesures que

EVOLUCIÓ DELS OFICIS
REGLAMENTACIÓ

i barris, so¬

LABORAL

seva

i les

l'oli i les robes, sancionar els infrac¬
tors, comprovar en els mercats la bona qualitat dels que¬
viures, els productes i llurs preus; i vetllar per les obres
fetes pels particulars en llurs cases (14).

bretot

MÓN

la

sota

dels pesos
venda del pa, el vi,
contrast

geses,
en

un

notable

ascens

de les fortunes bur¬

els mercaders catalans conquereixen

l'àmbit de la Mediterrània i els

posen a

ciutats importants

com

nous mercats

productes s'im¬
Alexandria, Bruges,
seus

Beirut, Constantinoble... i neixen institucions de pres¬

tigi

com

la Llotja de Mar i la Taula de Canvi.

una
significativa evolució en el
dels oficis, ja que al començament del segle XIV es
poden distingir els principals oficis, així apareixen les

Paral·lelament hi ha

camp

38
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quatre industries típicament catalanes en el següent or¬
dre: el tèxtil i el cuir en primer Hoc, i el metall i el

corall,

o en

algunes ciutats la construcció,

en

el

segon.

l'extensió dels

A

principals oficis ja comptaven amb la confra¬
corresponent: del cuir, els blanquers i els sabaters;

Girona els
ria

teixidors; de la construcció, els pedrers;

del tèxtil, els
més dels

moliners, els

moners o

Les confraries d'artesans

poden dividir

dos

a) Les més senzilles agrupen treballadors d'una

ma¬

professió,

com

que
ra

en

tots

genet i la

els

De fet és molt habitual que
no

l'ofici, fins i

agrupen tots

el

tot en

la confraria

cas

artesans

coincidei¬

de les confraries simples

els membres de la professió sinó

o

sota

d'ells hi havia els Homes Bons

mès

que

a

un

dica, només la confraria és

llur acció als

considerada

com

la

una veritable organització, ha
representació oficial de l'ofici.

era

L'admissió de confrares ha d'obtenir el consentiment
de

la comunitat. Les garanties més

tota

freqüentment

al sexe, les confraries barcelonines ho són més
pel
fa a la raça i a la religió. Es planteja, així, la qüestió
dels jueus i dels moros, el
problema dels jueus és difícil
de resoldre, però el dels moros encara ho és més. Com
que la major part d'ells són esclaus o antics esclaus, la
o

entrada

a

la comunitat estarà subordinada

a

és el

ment,
a

cos

la confraria

es

un

cos

la confraria:
poders d'administració, de
policia, de justícia, de
direcció de pressupost de la

dels

mestres de l'ofici. Fins i tot l'entrada
confon amb l'accés al mestratge.

La

pertinença a la confraria era quasi obligatòria per
professió, llevat d'alguns casos que toleren una
pertinença facultativa a la confraria i la cotització obliga¬
com

(18). De

comunitat, etc,»

els paraires, teixidors de lli, calceters, etc.

tota manera,

tots

grés s'ha de manifestar amb

coincideixen que aquest in¬
actes

i cerimonials

el

pública¬

Finalment al lloc inferior de la

jerarquia hi ha un
comú a totes les confraries, les tasques del
qual són particularment humils: els Andadors o Cerca-

jurament i la inscripció al llibre de confrares. El
jurament que es presta sobre els quatre evangelis davant
els cònsols i, de
vegades, davant l'assemblea de confra¬
ment:

res,

en

presència d'un notari, revesteix

un

caràcter

personatge

dors, anunciaven les reunions del Consell General, els
enterraments dels confrares, i fins i tot les
quotes. Sem¬
pre el seu treball és retribuït (20).

so¬

lemne. Per molts oficis el
jurament representava l'ingrés
efectiu a la confraria
després d'haver superat la prova de
1 examen, i al mateix
dia.
A la base de l'administració de la confraria hi
ha
1 assemblea de
confrares. Són les seves decisions les

formaran
en

per aquesta

que posseeix

racial. A partir del
exclusivista, essencial¬

exercir la

tòria,

funcionaris especials

«,,,revestits de tots els poders

conside¬

racions d'ordre social més que no
pas

segle XV la confraria és

càrrecs. Molt sovint aquesta memòria

examinada per uns

els Oïdors de comptes. Hi ha altres càrrecs subal¬
terns i ocasionals: els
Majorals dels argenters, s'encarre¬
gaven d'obres de caritat; els Procuradors, cobraven els
fons de la comunitat; els Examinadors nomenats
pels
cònsols, de vegades escollits, s'encarregaven de fer passar
les proves de l'examen als futurs mestres.

que

seva

nous

funcionaris eren escollits pel període
del qual havien de passar comptes de

tasca,

reclamades i les menys subjectes a fiança són les de mo¬
ralitat. Poc exigents pel que fa a l'origen del futur mem¬
bre

també dits

l'autoritat dels cònsols.

Tots aquests
d'un any al final

ser

o

grup

accepten tot un seguit de persones d'un origen social
diferent (17). L'ofici com a tal, no té cap existència
jurí¬
de

volien.

de consellers escollits entre els mes¬
tres més
respectables de l'ofici. Vigilen l'acció dels còn¬
sols i actuen en casos concrets.
Després hi havia un càr¬
rec molt
important que era el del Clavari, el tresorer de
la confraria, que
s'encarregava del cobrament dels in¬
gressos i de portar els comptes. Estava absolutament sot¬

seva muntu¬

no

quan

sastres

Prohoms,

(16).

xi amb

els

Per

barreters, naipers, bossers, cinters,

l'equipament del

volien i

de la jerarquia estaven representats pels còn¬
Prohoms; es pot dir que estaven revestits de tots els
poders que posseeix la confraria: poders d'administració,
de policia, de justícia, de direcció de
pressupost de la
comunitat, etc.

l'advocació de Sant Julià hi ha tots els treballadors

treballen

on

vegada l'any, amb caràcter

Els caps

relacionats amb la merceria barcelonina (mercers, guan-

etc.). La confraria de Sant Esteve reuneix

una

sols i

b) Les grans confraries, com federacions d'oficis:

corretgers,

prèvia, al lloc

reunien

pale¬

reunien

d'iniciativa.

la de Santa Maria Magdalena dels

de Barcelona, Sant Marc dels sabaters o Sant
Antoni i els paraires. Són les més unides de les ciutats.

ters,

es

es

més vegades, amb caràcter extraordinari,
que es reunien quatre vegades l'any (19).
L'absentisme era castigat amb multes
per aconseguir el
quòrum satisfactori. Els debats no seguien un ordre esta¬
blert, amb nombroses alteracions els cònsols tenien drets

sastres

sota

autorització

com

grups:
teixa

aquesta autonomia es fa

sense

obligatori,

a

en

poders;

la convocatòria de les assemblees. Així

Normalment

(15).

mercers, etc.

es

seus

sa en

La

principal dels cònsols era la inspecció de les
a dir, tasques de policia. Podien efectuar les
seves rondes, tant de dia com de nit,
acompanyats d'al¬
tres funcionaris o sols,
pels tallers i les cases dels artesans
on sospitaven que hi podia haver
alguna irregularitat o

que

del corpus legislatiu, dels privilegis que
formar part, i que junts
configuren la regla¬

part

passen a
mentació de la confraria.

S'anomena

gairebé

indici de frau (21). Si

es confirmava el frau se sancionava
l'infractor mitjançant multes i la confiscació del produc¬

sempre

Consell General.
Aquestes assemblees sobten per la in¬
dependència que tenien respecte dels poders públics i per
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tasca

botigues, és

te

il·legal. Els afers més

blica.
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greus passaven a

la justícia pú¬

mació de milícies artesanals

Una altra funció

important dels cònsols és l'arbitrat¬
els membres de la confraria. Sobre¬
tot, els conflictes augmenten en el transcurs del segle
XV, emmarcats en l'ambient general de crispació que viu
el
país, fins la consecució de la Guerra Civil
(1462-1472), temps de crisi i d'esfondrament de les es¬
ge en

conflictes

tructures

També

oficis

en

activitats

immobles:

el

a

l'administració dels béns mobles i

privilegis fiscals, propietats diverses;
múltiples negocis, alguns més visibles
que d'altres (usura i préstec). El diner corporatiu es
guardava en l'anomenada «caixa de la confraria», gene¬
ralment dipositada a la capella, o bé a casa del confrare
censos,

el diner circula

en

més vell i més endavant

a

la Taula de canvi. Tenia

tants

i prohoms hi havia a la confraria.
reial com el municipal es disputen la
jurisdicció sobre els oficis: el poder reial concedeix privi¬
legis i l'autoritat municipal ordinacions (22). Mentre els
privilegis reials només poden ser modificats pel rei, les
ordinacions municipals poden ser derogades o canviades,
no tan sols pels
magistrats que les han atorgades sinó
també pels funcionaris de la corona. De fet el conflicte
no és perpetu perquè el monarca deixa la resolució dels
conflictes corporatius al consell de la ciutat.
A canvi de les prerrogatives econòmiques, els oficis
s'integren cada vegada més en la vida de la ciutat i en el
seu
govern (23). A la vida pública de les ciutats, la con¬
fraria acostuma a tenir protagonisme en dos moments
diferents: polític i militar. La presència de trenta-dos
artesans al gran Consell de la ciutat de Barcelona i d'un
panys com cònsols
Tant el poder

menestral

entre

a

principals forces de

lleva

en massa era una

en peu de guerra de les confraries.
El control de la ciutat sobre les corporacions

provocà

molts casos els cinc consellers de la ciutat de
Barcelona, prèvia presentació de candidats, elegissin els
cònsols de les confraries més importants, i en general.
que en

la Barcelona d'avui.

segle XV els cònsols incrementen les

en

com

sometent o

posada

medievals.

Carrers de vells

seves

defensa de la ciutat. El

entre

els cinc consellers, sobretot

arran

es

basaven
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qui seleccionaven els artesans que ha¬
l'estament inferior en el Consell dels

jurats.
Algunes categories d'artesans eren més submises que
d'altres al control dels magistrats municipals. Els carnis¬
sers i els forners estaven més estrictament vigilats,
per¬
què la seva professió tenia un interès públic i a més per¬
què pesaven forts impostos sobre la carn i el blat (24).
La intervenció de l'autoritat pública a la vida de la
cent

confraria sembla més aviat

dirigida

a

moderar-ne més

limitar-ne veritablement el poder. Es tracta
d'un control, no d'una subordinació estreta. El gremi és
autònom en el si de la ciutat, com la ciutat ho és dins la
que no pas a

corona.

LA

JERARQUITZACIÓ

DE LES

CATEGORIES SOCIALS
La comunitat de treballadors
mestres,

els

seus amos

A.

i subordinats

encapçalada pels

a

l'ofici, i

aprenents sempre al servei dels
les feines més ingrates (25).

Els Mestres
Els

dor

·40·

estava

els administradors i els representants de

seguien els oficials i els

mes

gremi

els consellers

vien de representar

de les

reivindicacions buscaires.
Les funcions militars del

eren

privilegis d'aquests els podem trobar en dos ter¬
continguts en gairebé tots els estatuts, «parar obree haver
senyal». Els mestres podien obrir un taller (o
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una

botiga) i tenir

un

«senyal»

per marcar

els

dicionat

seus pro¬

d'obrir taller només la tenien aquells
que havien assolit el mestratge, i la prohibició s'estenia
fins i tot al cas que el comprador eventual d'un obrador
no pensés treballar-hi sinó que el volgués arrendar. Recí¬
ductes. La facultat

evidentment, de proscriure el

treball extra dels oficials.
Són els comerciants, sobretot, els compresos en aquestes
clàusules. Aquests casos es donen en gran part en la in¬
drap, els

que

fornien la llana

en

la

superació de l'examen, talment

brut als tria-

dors, als arquejadors, als carders o pentinadors i pagaven
successivament llur treball a les filadores, als teixidors,

paraires i als tintorers (26). Alguns menestrals són
tot contractats directament pels mercaders, nor¬
malment a un preu baix, però amb unes característiques
especials, ja que no es tracta de mestres, sinó d'oficials.
Això xocarà amb la mentalitat oposada a la lliure empre¬
sa, que és el monopoli corporatiu. Tanmateix, aquest fet
mostra que
el monopoli corporatiu mai no fou tan estric¬
tament aplicat, com es podria despendre dels capítols i
privilegis, i això encara més en època de crisi. La rigide¬
sa dels mestres menestrals en
aquests moments de dava¬
llada econòmica, estigué més aviat adreçada als assala¬
riats, més que no pas als mercaders. Era l'esforç per
mantenir una oligarquia dirigent per sobre de les capes
als

nyava

gairebé

rien de dues

d'una quantitat determinada acompa¬
les proves pràctiques. Els drets va¬
maneres:
segons els oficis o segons els in¬
sempre

dividus. Així oficis

com

els de

forners-flequers, sabaters,

teixidors de llana i fusters pagaven taxes fortes. Pel que
fa als individus, freqüentment es feia una discriminació
amb els forasters.

«La

major part d'asquests

tallers tenien

públic, és

un

na,

és

a

dir,

sota

en

ciutat

casos es

fortu¬
prohibeix la possessió de

recerca

de les

compres».

Entre els

s'exercia

mestres

hi havia

un

mal

universal,

que era

la

competència. Per això es limitava el nombre d'obrers,
aprenents i esclaus. Aquestes mesures s'estenien igual¬
ment
pel que fa al repartiment equitatiu de primeres
matèries i també al repartiment del treball. Si un mes¬
tre rebia un encàrrec
important, havia de notificar-ho als
cònsols de l'ofici, que s'ocupaven de fer-ne partícips els

tallers tenien un caràcter pú¬
dir, estaven oberts al públic que es passejava
pels carrers de la ciutat a la recerca de les seves compres.
manera

la

a

el control d'individus de gran

molts

a

D'aquesta

a

seves

més d'un taller per mestre.
La major part d'aquests

blic, és

caràcter

dir, estaven
oberts al públic que es
passejava pels carrers de la

donar el cas que alguns oficis davant
amenaça, aixequin una sèrie de prohibicions
de cara que cap mestre, ni oficial, puguin cedir a les
invitacions de treball fora del marc legal, sota penes de
fortes multes. El sistema corporatiu cerca un equilibri
difícil d'aconseguir perquè cap dels seus membres s'enri¬
queixi per sobre dels altres; a aquestes expectatives res¬
ponen les orientacions que prohibeixen la concentració
pot

d'aquesta

de la indústria

es

El pagament

inferiors.
es

si

cions, relacionades amb l'exercici de l'ofici.

fins i

També

com

A partir del 1389 els ollers-gerrers de
Barcelona
implantaren l'examen per accedir al mestratge, són els
primers, segons podem documentar, d'aplicar aquesta
prova per als seus membres. La seva generalització, però,
se situa en les dècades anteriors a la
guerra civil, i de
manera totalitària, llevat de
pocs exemples, podem dir
que a finals del segle XV, tots els oficis l'adopten. L'exa¬
men s'efectua davant d'un
grup de mestres del gremi: els
cònsols, o els clavaris i els cònsols, o de vegades davant
d'uns funcionaris especials, «Examinadors». El candidat
té com a comesa efectuar una sèrie de
proves i opera¬

procament cap mestre no podia exercir un ofici qualsevol
fora del taller d'un mestre d'aquest ofici. Es tractava,

dústria del

a

tractés d'una investidura.

un

control del treball dels

artesans, tant en la producció
1 observança del personal i

de la manufactura, com en
del treball extra.
El segon tret distintiu del mestre era la
possessió del
«senyal». Podem considerar el «senyal» com la signatu¬
ra
que l'artesà estampa als seus productes. La marca que
imprimeix a cadascun dels objectes que fabrica, això en¬
cara més al
segle XV, quan no hi ha cap dels mestres de
1 ofici que
no tingui el senyal propi: que no cal confon¬
dre amb el
senyal del gremi, distint però amb intenció
semblant de validar l'obra fabricada. El
senyal era priva¬
tiu de cada
mestre, propietat personal. Als llibres gre¬
mials es registra el
senyal de cada mestre, un dibuix que
sovint, es reduïa a una lletra o a l'esquematització d'un
objecte qualsevol. Estava prohibit de prestar-lo o canviar-lo, i encara més n'estava la falsificació. Aquest se¬
nyal acostumava a ser hereditari, de pares a fills, que
exercien la mateixa professió
i sempre i quan el fill dis¬
posés del mestratge que l'acreditava per a l'exercici
pro¬
fessional. El fet d'acreditar el senyal, estava doncs, con¬
MÓN
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altres

artesans.

Aquesta limitació de la competència té conseqüèn¬
econòmiques, ja que impedeix l'acumulació
de negocis, i molt sovint això provocarà que es facin
inversions en el comerç, molt més lliure i avantatjós.
S'interessaven sobretot pel comerç d'ultramar i figuren
en els registres de comandes marítimes amb destinació a
Sicília i a l'Orient Mitjà, Constantinoble i Alexandria.
cies socials i

B. Els Obrers

Aquest

grup es caracteritza per

l'existència de molts

denominatius: joves, obrers, macips, costurers, quartaners, mossos,

manobres, bergants... Aquesta diversitat

correspon, també, a la denominació pròpia de cada ofici.
Generalment no se'ls pot considerar com un grup homo¬

geni, ni podem definir
contractats en una
tura

•

un obrer únic. Molt sovint són
plaça pública sense cap tipus d'escrip¬

notarial.
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Els

acostumaven a fer-se de
paraula. De
general es poden dividir els obrers de Barcelona
en dos
grups: el de joves o oficials, per una banda, i el de
bergants i peons, per l'altra. Mentre sembla que els pri¬
mers gaudien
d'una certa qualificació i treballaven gene¬
ralment al taller, els segons eren simples bracers, utilit¬
zats per qualsevol feina.
La contractació es feia a la plaça pública, en els llocs
assignats per a cada ofici. El patró considera tots els
obrers que allà s'ofereixen i contracta el més convenient,
o bé, es contracten obrers
que en acabar la feina a casa
d'un cofrare, estan lliures per tornar a treballar
per un
altre confrare que s'ha assabentat de la qualificació d'a¬
quell. Aquests contractes acostumaven a ser orals, per
un
període d'un any o de mig, o fins i tot per un dia o
per una setmana. El treball es pot fer per peces, o bé
també amb repartiment de beneficis.

En els

contractes

manera

Els obrers

estaven

estretament

subordinats als

casos

podien exercir. Els problemes

obrers subsistien
El

en

tió

bergant és

no

de

cumstanciada de la

i

un

cases, per

Aquests

encara que

se

alguns

parlar d'una classe

tenir

uns

tre¬

semblants i

de la cadena

productiva: són assalariats, teòricament
lliures, però socialment desiguals.
C. Els aprenents

Ocupaven
l'acostumava
ment

un rang
a

inferior

anomenar

en

l'escala del treball;

fradrí, macip

o

se

més general¬

Aprenent.

Tenim dues fonts documentals per a

l'estudi: els ca¬
pítols de les ordinacions i els estatuts, és a dir, l'aparell
oficial dels gremis, i d'altra banda els contractes
d'apre¬
nentatge.
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man¬

aconsegueixen la

seva

majoria

començar

el

seu aprenentatge entre

els

que

originaris de la ciutat, i entre els 18
fora, en aquest cas podia esdevenirl'aprenentatge fos com un curs de perfecciona¬

No sembla que existís una durada normativa sobre el
període de l'aprenentatge, almenys en teoria, perquè ala
pràctica es requeria un termini mínim per poder ascen¬
dir, previ el pas de l'examen o sense ell, a la categoria
d'oficial. Una norma general a tots els oficis no es dóna
mai, cada ofici anà marcant la seva pauta. Així per a
sabaters, sastres, giponers, cinters, tintorers, fusters i
batifullers, aquest termini era de quatre anys. Sembla
que el mínim d'anys es respectava en els contractes dels
aprenents en el cas de ser de la ciutat. Per contra, els de
fora indiquen, períodes inferiors als anys imposats pels
reglaments. Sovint, però, en ambdós casos la duració
real de l'aprenentatge és superior a la duració mínima
fixada pels estatuts. No cobren cap remuneració econò¬
mica, s'acontenten amb veure assegurades la casa i l'ali¬
mentació durant tot aquest temps. Una vegada
dins la
casa del mestre, sabien
que no els esperaven hores fala¬

particulars els podem considerar jurídica¬
professionalment el graó indispensable

trets

d'edat, i sovint la

ment.

balladora organitzada al segle XV; però sí que pel fet de
ment

minoria

10 115 anys, si eren
i 25 anys, si eren de

familiar per provar
fortuna en altres camps».
encara

aprenents

l'aprenent podia

abandonen la professió

podem

seva

i

absoluta als vint-i-cinc anys, edat a partir de la qual
tenien llibertat absoluta per pactar. En edats anteriors,

mateixa classe dels

no

tutors

camps.

«La gran majoria dels futurs
artesans procedien de la

doncs,

de

procuradors, testimonis del compromís i
representants de l'aprenent. Tots aquests elements són
variables i no necessàriament obligatoris (28).
Segueix
després el pacte, que precisa algunes vegades el temps de
la duració del compromís per la pràctica de l'ofici i el
compromís formal per part de l'aprenent.
L'origen d'aquests aprenents era divers, a Barcelona
una tercera
part són de la mateixa ciutat i les dues terce¬
res
parts de fora de la ciutat: d'indrets propers com Sant
Cugat del Vallès, Sabadell i Martorell o de comarques
més allunyades com el Penedès, Osona, Anoia, la Gar¬
rotxa i el Camp,
o bé d'altres zones molt més allunyades
del país.
La gran majoria dels futurs artesans
procedien de la
mateixa classe dels menestrals, encara que alguns aban¬
donen la professió familiar per provar fortuna en altres
ca

s'havien de mantenir ells mateixos.

Així

1.

Compromís de l'aprenent: en primer lloc tenim
l'aspirant a aprenent, és a dir, s'esmenta
junt amb el nom, l'origen, el domicili, la declaració cir-

diferents condicions.

menestrals,

(27).
c.

obrer poc especialitzat. Entre els
exemple, se'ls acostumava a ano¬
menar peó i manobre, sector en el
qual eren majoritaris.
Els barquers també n'acceptaven l'ajut,
perquè el seu
gremi no era gaire nombrós. La contractació a Barcelona
es feia a la
plaça dels Bergants, on tota una població de
necessitats havia d'esperar un treball infreqüent.
Durant les setmanes de menys feina, la situació d'a¬
quests era alarmant i desastrosa: moltes vegades, s'acon¬
tentaven amb treballar un
parell o tres de dies a la set¬
mana. La
majoria havia de mantenir una família i els que
mestres

general¬

un

la filiació de

seus

entre mestres

d'aprenentatge hi trobem,

compromís de l'aprenent o d'un
parent seu amb el futur patró i mestre, i en contraparti¬
da un compromís del patró i mestre a ensenyar-li el seu
ofici. La major part d'aquests contractes segueixen una
tipologia comuna, tanmateix hi havia la possibilitat que
alguns elements no figuressin en el contracte. No es
veien obligats a repetir cada una de les clàusules, i en el
seu lloc
posaven els «etcètera», que no suprimien, sinó
que substituïen. Tot això era a criteri del notari en qües¬

patrons, tot i les mesures de defensa, que en segons

quins

contractes

dues parts:

ment,

gueres,

subjectes

a

les conveniències i els capricis

del

qualsevol hora del dia i de la nit. L'aprenentat¬
ge esdevé en molts casos una manera de col·locar els filb
que les famílies pobres no podien mantenir ni alimentar.

·42·

mestre a

SEGON SEMESTRE 1989

C.2.

Compromís del

mestre:

primer

es

comprometia

ensenyar el seu ofici tan bé com pogués a l'aprenent,
així com a donar-li menjar i beure, tant en la salut com
en la
malaltia, i com hem vist, en
a

algunes ocasions

bé li lliurava vestit i calçat.
En

tam¬

l'aprenent fugis el pacte convingut auto¬
a
cercar-lo, prendre'l i reduir-lo, i
havia de tornar amb el seu
patró.
En cas d'existir un pagament a
l'aprenent pels seus
serveis, tant en espècies com en quantitats fixes de di¬
ner, l'amo es compromet a pagar-lo. El mestre com a
garantia de tot el que s'havia estipulat en el contracte,
obligava els seus propis béns. En cas d'incompliment per
part d'una de les dues parts, es podia rescindir o anul·lar
el contracte, o més
freqüentment s'imposava una pena
pecuniària.
cas

ritzava el

LA

que

seu

amo

REGLAMENTACIÓ TÈCNICA

I LA CRISI

DE FINALS DE SEGLE
El regnat
un nou

el

d'Alfons el Magnànim (I4l6-l458) marca
període en l'evolució dels gremis, ens trobem en

moment

de la transformació de les

cions benèfico-assistencials
una

en

antigues

corpora¬

institucions que aporten

reglamentació del treball. Aquest canvi s'ha pogut
a través dels llibres
gremials i els seus capítols
s'adrecen a exigir un major control sobre les prime¬

estudiar
que

matèries i els

res

que
ves

productes

intenten garantir
per a tots

els

unes

en general, al mateix temps
condicions laborals equitati¬

mestres, sense

haver de confiar

en

els

subsidis típics

de les antigues confraries (29).
Vetllant per la qualitat del
producte es protegia el
consumidor i s'evitava l'engany
i el frau (30).
Aquesta reglamentació s'aplica principalment a la
indústria tèxtil,

però també altres gremis

en

resulten

altament afectats: així per exemple,
les ordinacions dels
corders de Barcelona (1480) exigeixen el control de dos

Alguns
El

han

carrers no

jove

corre

perdut el

seu

el risc de convertir-se

1 amo, més
que no pas en un

D altra

absentar-se,
contrari

sense

en un

a casa

de

mis barcelonins

comprometia

es

consentiment del

obligat

criat

alumne.

banda, l'aprenent

estava

«veedors», un elegit pel gremi i l'altre pels cònsols de la
Llotja de Mar, en nom dels patrons dels vaixells, sobre
totes les operacions relacionades amb el treball de cànem
i la vigilància estricta de la seva
venda; també altres gre¬

caràcter medieval.

seu

amo,

i

a

com els
broquers, cervellerers i espasers
(relacionats amb la fabricació de les peces de l'armadura)
dicten mesures molt precises sobre la fabricació; els
argenters tenen un control sobre l'autenticitat dels me¬

no

en cas

els dies de la seva
absència, tant per raó de fugida, malaltia o per qualsevol
altra causa, o bé
indemnitzar el patró amb el pagament
a recuperar

talls

d'una quantitat.

Aquest control del treball artesanal acostumava a
mitjançant uns representants directes dels fa¬

Estem més mal informats sobre la
manera com el
patró ensenyava l'alumne.
Remarquem que l'aprenent no
només ha d obeir en l'àmbit del
taller, sinó que també ho
ha de fer fora i en
concret a casa

fidelment

L aprenent

segons
çat

en

s

ell i

a

la

seva

allotjava

quins

família,

a casa

contractes

o bé per una comissió col·legiada d'a¬
dels consumidors. Tanmateix els representants
del poder públic són els darrers jutges.
L'objectiu essen¬
cial dels reglaments es concentrava en el control de les
primeres matèries emprades. Amb aquesta finalitat hi
havia una sèrie de verificacions successives:
primer, en
ocasió de compres i vendes; després a la
botiga, i final¬
ment en el moment del
«punxat» dels productes aca¬
bats. Es refusen, sobretot, materials malmesos i
espatllats; els fusters, per exemple, tenen prohibida la fabri¬

quests i

del mestre, que el mantenia,

també

se

li

proporcionava cal¬
un sou pel seu

i vestit. A part
l'aprenent podia rebre

«per solidara», però aquests són
En el millor dels
casos a

taxa

bricants (cònsols)

ha de servir-lo
de dia com de nit.

tant

treball,

1

realitzar-se

seva,

a

normal el darrer

amo.

Així

l'aprenent

any

doncs, la feina

altament beneficiosa

per

als

de la

seva

se

estada

dels aprenents
amos.

casos

aïllats.

li pagava
en

una

casa

de

general

era

a

preciosos i les prohibicions referents al soldatge de

metalls.

cació de mobles amb fustes corcades

o

giponers

en
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que quan

o podrides,
barrejaven fils de cotó i de seda
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els
la

mateixa

gipó

casaca

havien de pagar

era cremat

públicament

a

dors que tondien o abaixaven els draps, per
mans dels tintorers, molt
lligats a una estricta
tació del tint i la seva utilització.

20 sous de multa i el
la plaça dels sastres de

Barcelona.
Els

Tot aquest procés era vigilat
de la Casa d'En Capderà, que

procediments de la fabricació no estaven tan vi¬
principi es té confiança en la professionalitat

gilats,

en

de l'artesà, que exercia la seva tasca de cara al client i en
darrer terme l'existència d'examen era una garantia sufi¬
El sistema de control sobre la indústria llanera barce¬

els teixits de la ciutat els funcio¬

naris representants dels diferents sectors de la producció,
un era «cònsol mercader» o
«prohom regoneixedor dels

draps»,

cònsol dels paraires i

dels dos cònsols de
el compra¬
dor, ja que és elegit pel Consell de la ciutat, mentre que
els altres són delegats dels productors. Una vegada la
setmana, acompanyats dels oficials, inspeccionaven les
botigues de tots els artesans del sector del tèxtil per re¬
primir possibles fraus. Tenien àmplia jurisdicció: solu¬
cionaven possibles conflictes entre diversos oficis del tèx¬
til, examinaven un per un tots els draps fabricats, fixa¬
ven els
preus de les vendes, imposaven multes i les co¬
braven, però potser per damunt de tot s'ocupaven del
sistema anomenat de «patrons», tipus de robes classifi¬
cades en categories que servien de model per a la fabrica¬
ció dejs draps que havien de correspondre a un d'ells. Hi
havia, doncs, múltiples patrons a la Casa del Pont: un de
cada número, per cada categoria de drap. El treball dels
inspectors consistia a verificar si les categories del teixit
presentat eren les del patró corresponent.
un

amb el senyal

llors teixits

lonina presenta uns trets originals: es va crear una insti¬
tució anomenada la «Casa del Pont d'En Campdarà».
tots

de prop pels funcionaris
finalment distingien la

que n'autoritzava la venda. Els mi¬
premiats amb la «B», garantia munici¬
pal per als draps més bons.
La reglamentació tèxtil no era l'única que seguia un
sistema particular, també els blanquets reben des del
1407 i successivament algunes ordinacions tècniques,
com la
inspecció dels tallers amb la finalitat d'evitar els
cuirs en mal estat; o els ferrers que ja l'any 1401 implan¬
ten un control més
precís en el cobrament i l'establiment
del contracte per l'aprenent (31).
El final de segle coincideix amb l'acabament de les
hostilitats i el desenvolupament econòmic del capitalis¬
me
mercantil, exponent de les noves aspiracions: els be¬
neficis i les fortunes particulars.
Després de la guerra es produeix un encariment ge¬
neral dels productes, de les llanes en particular; aquesta
conjectura afavoreix l'especulació i el mercat negre: els
fraus es multipliquen (32).
Es detecten abusos en la utilització de les primeres
matèries, sobretot en la qualitat de les llanes, en la in¬
peça

cient.

Allà hi verificaven

acabar en
reglamen¬

un

teixidors de llana. El mercader representava

eren

dolència dels treballs dels metalls, o els carnissers que
carn d'animals morts per malaltia
i per tant con¬

venien

tribuïen

a més de robatoris i acu¬
corporatiu es veu impotent davant
tants abusos dels
particulars, més cobejosos dels guanys
personals que de la qualitat dels productes. Això com¬
portà desigualtats en el terreny social com la pèrdua del
sentit de l'aprenentatge i de l'examen.
La raó d'aquests fraus la trobem sobretot en la recer¬
ca del producte barat i l'ampliació de
l'empresa. El capi¬
talisme aporta la possibilitat d'existència de la iniciativa
privada i l'individualisme en el negoci, per això es vol
revocar el límit de la competència i l'estancament del
sistema corporatiu.
Ara la jerarquia antiga es reemplaça per la del diner,
que suposa l'enriquiment d'uns i l'empobriment dels al¬
tres, fins que hi haurà una forta presència del treball
a propagar
sacions. El sistema

«Els sorolls i els sons
de la ciutat eren el

producte de diferents
activitats que s'hi
desenvolupaven».

epidèmies,

assalariat de mà d'obra barata i poc qualificada provinent
del camp. L'impuls de Ferran el Catòlic s'adreça a supe¬

Aquest control, estès

a totes les fases de producció,
amb l'examinació de la matèria primera, la
llana. Segons les ordenances del 1307 tot drap teixit
amb qualsevol matèria que no fos llana havia de ser estri¬
pat o cremat. Les llanes un cop netes havien de passar a
mans dels batedors, els quals les arquejaven fins aconse¬
guir la quantitat de fil extret de la llana. Després venia
l'operació principal, era el teixit precedit de l'ordit. En
aquests moment del procés s'era summament estricte en
les dimensions del teler, a més de la possessió d'un de sol
per teixidor i per tant l'especialització en una classe de

rar

draps.
Després del teixit venia l'acabat o l'adob del drap
encarregat als batedors, però més sovint se'n feien càr¬
rec els mateixos
paraires. Es feia en el batà, «moli de
nocs», propietat de la confraria dels paraires. L'assecat es
feia al camp dels tiradors. Seguia el treball dels abaixa¬
MÓN
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l'estancament econòmic del país en general i

nopolis corporatius dels

començava

ESPIRITUALITAT I VIDA
Des dels

seus

dels mo¬

mestres.

QUOTIDIANA

inicis les confraries són associacions

religioses i assistencials. Com a manifestació del culte
diví neix la devoció cap a la Verge i els Sants; l'eleccio
d'un patró era la base de la litúrgia que els artesans prac¬
ticaven

a

l'entorn de la festivitat del Sant. Totes les con¬

fraries posseeixen a l'ensems una
convent o en una

capella

església de la ciutat,

altar

o un

centre

en un

espiritual i

de reunió de l'assemblea comunitària. Fruit

d'aquesta
macips de ribera de Barcelona que
entre 1329 i 1383
transporten des de Montjuïc una per
una les
pedres que servirien per construir Santa Maria
devoció és el

cas

dels

del Mar. A més de la celebració del dia del Sant,
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trobem

festa comuna de tots els artesans, el Corpus Christi,

una

els aplega tots

festivitat que

en

ral, alimentari, festiu... Abans

la processó ciutadana

(33).

Aquest esperit religiós assoleix tot un ritual en mo¬
d'un germà confrare, moment en el qual
els seus companys l'acompanyen amb tota solemnitat i
devoció fins a la fossa (carner) de la confraria a la capella.
tiu de la mort

El difunt és portat a

espatlles pels

seus companys

confra¬

res.

On millor observem el sistema assistencial i solidari

la materialització dels

ajuts als malalts, desvalguts,
Mitjançant la cotització
setmanal es pretenia destinar una quantitat al pressupost
social. Així per exemple els barquers de Barcelona exer¬
cien dos tipus de subvencions caritatives; un destinat als
confrares malalts, incapacitats pel treball, i l'altre, desti¬
nat als confrares vells com a pensió i recompensa als seus
anys de treball. A més era habitual l'assistència en la
remissió de captius, la dotació per al casament de les
noies pobres, els obrers en atur, etc.
Aquestes activitats, professionals i no professionals,
es desenvolupen en
el marc urbà de les places i el mercat,
el port i els carrers. El pas del temps era marcat pels tocs
de les campanes que assenyalaven les diferents oracions
del dia i el ritme de les activitats quotidianes.
Pels artesans de Barcelona la nova campana instal·la¬
da al campanar de la Seu el 1390 amb el consentiment
de Joan I i el Consell de la ciutat, regula el ritme labo¬
és

en

el sol, allò

eren

les hores canòni¬

el temps, ara la ciutat
perd la dependència dels elements naturals i de la vigi¬
lància de l'Església, i fa sonar les hores civils (34).
Un altre aspecte important de les ciutats de la baixa
edat mitjana és el de les olors, sobretot aquelles
que pro¬
cedeixen de les brutícies, preocupació de les autoritats
municipals que intentaven evitar que es llancessin ani¬
mals morts des de les finestres i els terrats, o l'aigua
bruta i el fet de buidar els orinals als carrers i platges.
També aquestes olors característiques provinents de la
peixateria amb la forta olor de peix, o de la fortor desa¬
gradable de l'adobat de les pells de la blanquería. Al seu
ques, o

vídues i orfes de les confraries.

costat

que marcava

també hi havia altres olors més

d'espècies i herbes al
dret més

l'Oli,

on

agradables

com

i a la plaça. Sembla que l'in¬
pudent de la ciutat de Barcelona era la plaça de
s'hi feia mercat, igual que a la part baixa de la
carrer

Riera de Sant

Joan on desembocava la claveguera amb
aigües residuals i brutícies.
Els sorolls i els sons de la ciutat eren el producte de
diferents activitats que s'hi desenvolupaven, a Barcelona
es
podien sentir el martelleig dels ferrers i els sabaters,
els telers dels teixidors, el cops de massa dels adobers,
l'arquejar dels batedors, etc., que es barregen i s'harmo¬
nitzen amb la cridòria de les baralles i els crits del bestiar
domèstic (aviram, porcs, i ases). A tot això cal afegir-hi
els sons i els colors dels dies de festa,
especialment els

assenyalats pels

artesans.
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MIL ANYS DE TREBALL A

BIBLIOGRAFIA
A

CATALUNYA

INTRODyCTÒRIA

L'EVOLUCIÓ

DEL MON DEL

TREBALL A CATALUNYA
Jordi Sabaté
Llicenciat

en

Història

No és gens

fòcil d'elaborar una bibliografia bàsica,
per a lectors no
especialitzats, sobre l'evolució del món del treball a
Catalunya des de la
més remota antiguitat fins als nostres dies.
Primer per una raó òbvia: l'enorme
espai temporal a
considerar. Són molts els períodes
que cal abastar amb

lector

característiques i problemàtiques ben diferents que, a
més, marquen el caràcter i els mitjans de la
historiogra¬
fia que els estudia, que se'ns
presenta de manera molt
variada. D'altra part —i aquesta
seria una segona raó—
l'estudi del treball i dels

treballadors,

li escapa,

implica tenir

en

cultural i

ideològica, els canvis demogràfics i el medi

interessants sobre el nostre tema, estats de la
qüestió i
més abundant bibliografia. D'entre
les

ningú no se
diversitat
d'aspectes. Certament que es poden establir prioritats,
però l'evolució econòmica global i política, la producció

per Pierre Vilar i editada per Edi¬
62, i la més antiga publicada per Salvat amb autors
especialitzats en cada tema. Més sintètiques però també
força útils són la Història dels Països Catalans, dirigida
per Albert Balcells i publicada per Edhasa que a més té

la virtut

d'apropar-nos a la realitat valenciana i de les
Illes, i la Història de Catalunya, dirigida per J. Nadal i

Ph. Wolff i editada per Oikos-Tau. També resulta
pràc¬
ticament obligat apropar-se a estudis realitzats sobre
la
base d'altres societats i visions generals
del món del tre¬

per

ball

bibliogra¬

però fonamentalment orientadora i
introductòria. En quedaran fora, doncs, obres de lectura
força interessant però que se situen més en el marc que

l'especificitat del

unes

caracteritzada per la migradesa.
hem de recórrer a obres
generals. I més en aquest cas en el qual, diguem-ho ja, pel
fet d'anar
adreçada a un públic general no coneixedor
profund del tema, obliga a seleccionar obres de fàcil accés
i que
permetin una primera aproximació. Per aquest mo¬
tiu també, en
queda exclosa l'abundant bibliografia que
se'ns presenta en forma
d'articles, ponències, tesis o opus¬
cles. Això
pot
el

cas

és

un

encara

restringir molt el terreny, especialment en
allunyats cronològicament, però

dels períodes més

criteri que actua d'acord amb el caràcter breu i
introductori de la bibliografia.
Per tot això, resulta
recomanable, sobretot per al

merament

MÓN LABORAL
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l'àmbit occidental, que aporten una
globalitat i
de gran interès i uti¬

interpretacions i informacions

al nostre tema.
Finalment, voldria fer una sèrie de consideracions i
aclariments. Una primera cosa a remarcar és
que si bé el
nostre àmbit
espacial és Catalunya per raons més que
òbvies és impossible separar-lo absolutament del
conjunt
de l'estat, tanmateix s'han escollit
aquelles obres que
tractin prioritàriament el món del treball en la societat
catalana. D'altra banda, s'ha intentat reflectir la
plurali¬
tat
que hi ha en la societat i la historiografia catalanes,
però s'han exclòs sempre que ha estat possible les aporta¬
cions que se situen més en el
terreny polític i ideològic
que en l'històric. Un altre criteri utilitzat és el de la
representativitat de períodes i temàtiques, com també
de corrents del moviment
obrer, no obstant això cal
constatar un cert
desequilibri fruit de la realitat historio¬
gràfica i de les imposicions de la bibliografia que s'havia
de realitzar. També s'ha donat prioritat a les obres més
generals per sobre de les més especialitzades i locals.

nostre tema.

què

en

litat per

Cal fer però una matisació. Com
ja he apuntat abans
hem d'enfrontar-nos també a una diversitat
bibliogràfica
que a voltes es presenta
Hi ha períodes en

que hi ha al
i molt valuosa Història de

cions

tions que necessàriament s'han de considerar
per a una
correcta anàlisi.

en

recent

Catalunya, dirigida

geogràfic, les expectatives i mentalitats que es generen,
per esmentar-ne algunes de ben importants, són
qües¬

una

cal destacar la

mercat,

com a

L'amplitud cronològica i temàtica obliguen,

gaire familiaritzat amb la història de Catalu¬

una

compte una gran

tant, a optar a l'hora de presentar al lector
fia que vol ser bàsica

no

començar, partir d'històries generals, on a més
d'una visió de conjunt, podem trobar-hi informacions
nya,
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Per

acabar, dues darreres recomanacions. Entre la sè¬
o menys directament relacionats amb
el món del treball, n'hi ha un sobre el
qual s'estan fent
darrerament contribucions força interessants encara
que
poc centrades en el cas català, però que cal tenir
pre¬
rie

d'aspectes més

refereixo al

sents: em

de la

tema

de la

pobresa,

política social i al del control

com

també al

social. I per

al període
contemporani cal també recórrer a biografies i, especial¬
ment, a memòries de protagonistes de l'activitat sindi¬
cal, que no tan sols aporten dades interessants sinó a més
una

visió directa de les vivències dels treballadors i de les

quals

se
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TREBALL I SOCIETAT

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR: UNA RESPOSTA DE LA
SOCIETAT CML CATALANA AL
PROBLEMA DE L'ATUR
Eugeni Madueño
Periodista
La Fundació

privada Acció Solidària contra l'Atur es va constituir el 1984 a
Barcelona amb la finalitat d'utilitzar «els mitjans legals que serveixin per
a la promoció d'accions solidàries contra l'atur i la
gestió d'un fons
econòmic de solidaritat amb els desocupats». Ara acaba de presentar el

balanç d'activitats. Una mena d'estat de comptes públic i transparent per a
—la principal font d'ingressos— i dels
quasi set mil beneficiaris de la fundació. Acció Solidària contra l'Atur, una
experiència sociològica i un pal·liatiu de la insuficient atenció social, es
manté confiada i activa, entossudida a demostrar que la societat civil
coneixement dels socis i protectors

catalana està viva i és solidària.
Acció Solidària

contra

l'Atur

es va

constituir

com

jans legals

a

societat civil el 1981, transformant així en realitat una
iniciativa rumiada força temps per un grup de persones

dàries

convençudes que l'atur constituïa un repte global i dura¬
dor al qual s'havia de respondre de forma immediata. La
seva filosofia es resumia en
l'anagrama del grup «Acció
Solidària», i també en els seus primers lemes: «cal que
les paraules es transformin en fets ara mateix» i «com¬
partim el que som i el que tenim».
El grup naixia amb la pretensió de sensibilitzar els
ciutadans sobre el problema de l'atur i el seu volum;
activar la participació dels ciutadans en la lluita contra
l'atur; donar respostes a les necessitats bàsiques de perso¬
nes i
famílies en atur, mitjançant un fons econòmic

El

de solidaritat amb els que no tenen
socials.
Els

prés,

voler

desocupats».
president del Patronat de la Fundació és Josep
Maria Piñol, de Eranciscàlia. A finals de 1987 figuraven
com a
vice-presidents Josep M.^ Sagristà, de «Cristians
pel Socialisme», i Cassià M. Just (aleshores abat de
Montserrat). N'era secretària Consuelo Sainz, de la Con¬

gregació del Sagrat Cor de Jesús; Josep Bigordà,
de Sant Medir,

objectius continuen sent vàlids vuit anys des¬
la situació de la institució ha canviat.

afegir-se

a

integrada

La

cífica

ció

les

en fundació va
permetre la incorporació al patronat
d'altres professionals i responsables de col·lectius «que
una

rector

vocals hi havia

fundació, tenint

en compte

la

seva

finalitat

espe¬

aturats sense subsidi), va dividir en dues
funcions: a) Bloc d'ajuts puntuals de cara a les

seves

a

dir, de subsistència bàsica (fam física,

problemes d'habitatge: lloguers, desnonaments, paga¬
ments d'aigua, gas, llum, etc.). I b) Bloc d'autoocupació:

problema de l'atur, amb la finalitat d'utilitzar «els mit¬
•

com a

(ajut als

situacions límit, és

sensibilitat remarcable enfront del

MÓN LABORAL

el secretari, i

ta).

una

per persones que van

la iniciativa dels fundadors. La constitu¬

havien demostrat

era

Joan Alemany (Parròquia de Sant Ildefons); Maria Isabel
Clemente (Ordre Companyia de Maria); Joan Comas
(professor mercantil); Francesc Domingo (Caputxins de
Sarrià); Joan N. García-Nieto (Equip pastoral de Corne¬
llà); Montserrat Giralt (Congregacions Hospitalàries de
la Santa Creu); Oriol Martí (enginyer); Joan Molina (eco¬
nomista); M.'^ Victòria Raventós (Justícia i Pau); Manuel
Seliva (Arxiprestat de Terrassa) i Enric Sopeña (periodis¬

encara que

fundació civil privada

la promoció d'accions soli¬
gestió d'un fons econòmic de

per a

l'atur i la

solidaritat amb els

feina ni prestacions

Des del 8 de novembre de 1984 Acció Solidària és

serveixen

que

contra
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subvencions per a
tives de treball

la promoció

associat

o

o

En el bloc

consolidació de coopera¬

iniciatives semblants, amb el

Quant

urgència de donar una resposta

des.

notable del

Una comissió

a

tècnica,

en

què hi és representat un

cops al mes per
resoldre-les. El cri¬
teri rigorós que presideix les actuacions de la fundació es
justifica per «la responsabilitat que representa el fet
d'administrar únicament el fons econòmic de solidaritat
amb els aturats i, per tal d'evitar casos de picaresca o de

membre del Patronat, es reuneix
avaluar les

el peix'. Però

material

interparroquials, etc., avalades

les instàncies de cada població o barri, per tal de
garantir la serietat de les necessitats concretes presenta¬

per

les situa¬

obligava a retallar al prin¬
cipi aquest fons. Ara, sortosament, augmenten les ca¬
nyes, i fins i tot les barquetes.»
Quant als beneficiaris, el balanç és sorprenent, ja
que dins el bloc d'ajuts puntuals, durant aquests quatre
anys s'han resolt 1.432 sol·licituds (que afecten 6.361
persones que viuen a Barcelona i 47 poblacions de la resta
de Catalunya), per un total de 87,1 milions de pessetes.
cions límit que es

depèn de la fundació i

pis, parròquies, Càritas

—escriuen els res¬

que no pas

(65 de creació, 60
total, 131 subven¬

d'Investigació de l'Atur,
s'encarrega de l'elaboració
d'estudis sociològics, actes, investigació, vídeos, etc...,
ha rebut 2,6 milions. En total, la fundació ha distribuït
entre 1984 i 1988 un total de 171,9 milions de pessetes.
Acció Solidària distribueix els ajuts puntuals i les
subvencions per a la compra d'eines de treball a través de
la xarxa de les assistents socials pròpies o bé dels munici¬
que

d'autoocupació, que ha passat de
només un 20% sobre el total d'ajuts, el 1985, al 60%
d'aquest any. Hom tenia ben present la saviesa del pro¬
una canya

ajuts periòdics; en

cions).
Finalment, el Departament

fons destinat al bloc

la

milions de
de cooperatives de

subvencions, s'han destinat 57,8

de consolidació i 6

Segons s'hi diu, «els ingressos [de la
de les subscripcions i aportacions,
sovint periòdiques, de particulars i responsables de collectius». Aquests ajuts han representat entre un 85 % i
un 90% de les entrades, mentre el 10-15% restant han
estat subvencions
d'algunes corporacions públiques i
dues entitats d'estalvi. «Des d'una perspectiva geogràfi¬
ca, un 85% de les aportacions provenen de Barcelona,
mentre que un 15% arriba d'unes quaranta ciutats de
moltes comarques. L'estabilitat d'aquest darrer percen¬
tatge és significativa, si es té en compte que els ingressos
han augmentat prop del 70% d'ençà del 1985.»

verbi 'més val donar

a

pessetes a la promoció i consolidació
treball associat i iniciatives semblants

fundació] provenen

important a remarcar

el subminis¬

ball).

darrers quatre anys.

ponsables de la fundació— és l'increment

en concret en

fundació hi ha destinat
24,3 milions de pessetes, que s'han repartit 315 sol·lici¬
tuds (que afectaven 1.223 persones i 380 llocs de tre¬

compromís de devolució parcial o total quan sigui possi¬
ble; subvencions per a eines de treball, i subvencions per
a iniciatives contra l'atur juvenil.
Quatre anys després d'haver endegat la tasca, la fun¬
dació ha publicat un informe —«Aproximació a la reali¬
tat de l'atur-I»— on fa balanç de la feina feta en els

«Una dada

d'autoocupació,

d'eines de treball, la

trament

presentaven

dos

sol·licituds presentades i

malbaratament de recursos».
Les

dació

es

aportacions econòmiques destinades a la fun¬
poden fer directament als comptes oberts a

les caixes:

Catalunya (c/c. núm.

021.2-3955-57); Pen¬
Barcelona (llibreta

(Oficina 541. c/c. 1019-13):
133-2451-92).

sions

A LA REALITAT DE
L'ATUR: RADIOGRAFIA DE 500 FAMILIES
QUE VAN DEMANAR AJUDA A
UNA APROXIMACIÓ

«ACCIÓ SOLIDÀRIA»

La

Fundació Acció Solidària contra

l'Atur acaba de

que ens

públic l'informe «Aproximació a la realitat de l'A¬
realitzat a partir de les dades recollides en les sollicituds d'ajuda presentades per persones en situacions
límit, o que demanaven ajut per adquirir eines de tre¬
ball. Els demandants són veïns de Barcelona i de 49 po¬
blacions del seu cinturó industrial i d'altres comarques,
generalment properes. L'estudi aprofita només les dades
de 500 sol·licitants, triats de manera aleatòria, del total
de 1.349 sol·licituds rebudes durant el període d'estudi
(1984-1987). L'amplitud de la mostra permet aconse¬
guir «una imatge real del col·lectiu objecte d'anàlisi» i
l'aproximació a la realitat d'altres sectors més amplis de
la població aturada de Catalunya.
«La lectura sociològica de les sol·licituds individuals

radiografia dramàtica del col·lectiu que pateix
conseqüències de l'atur i confirma amb escreix el
diagnòstic que ha denunciat, d'uns anys ençà, l'existèn¬

devé

tur»,
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•

presenta aquest primer volum —escriu el presi¬
en la presentació de l'informe— es¬

dent de la fundació

fer

una

les

cia d'una realitat alarmant i greu

darrera la fredor de les

xifres de l'atur.»
La conclusió més

destacable de l'estudi és, per al pre¬

bona part del colsituació de mar¬
ginació sense retorn, en què la frontera entre l'atur i la
pobresa desaparegui definitivament». L'objectiu de la
Fundació durant aquest període ha estat lluitar amb to¬
tes les seves forces i possibilitats per evitar que alguns
centenars de famílies dels sectors més indefensos i castisident d'Acció Solidària, «el
lectiu dels

52

•

sense

risc

que

feina rellisqui cap a una
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gats per
nació

IMMIGRANTS ANDALUSOS

l'atur «passessin a engrossir el món de la margi¬
i de la

sense retorn

nova

probresa».

Analitzats

president de la Fundació agraeix la col·laboració i
els ajuts que aquesta ha rebut tant de l'Ajuntament de
Barcelona com de la Direcció General d'Ocupació del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Diu també que en l'elaboració de l'estudi hi han partici¬
pat Pilar Salvador, diplomada en treball social; Joan N.
García-Nieto, sociòleg, professor d'ESADE; Josep M.''
Sagristà, Pilar Bugeda, diplomada social; Maria Llane¬
ras, assistent social; Montse Moretó i Daniel Closa, cap
El

en

relació al lloc de naixement del cap

família, les dades demostren
dels 500 sol·licitants

de

la immensa majoria
d'ajuts puntuals són immigrants:
que

72,6%. «Aquesta xifra —diu l'informe— cal tenir-la
compte ja que, si bé la immigració per si mateixa no
és un factor causal de l'atur, sí que convé contemplar-la

el

en

com un

factor de risc.»

La

procedència de la població immigrada és, en bona
i representa prop de la mei¬
a
Catalunya representen el
27,9%. Val la pena subratllar que un 4% dels sol·lici¬
tants d'ajuts
són emigrants estrangers, ja que en aquest
col·lectiu la condició d'immigrant sí que és, en gran
part, causa determinant de la inaccessibilitat al mercat
de treball d'una manera legal.

part, d'Andalusia (47,2%),
tat del total.
Els nascuts

d'estadística de la Fundació.

FAMILIES COMPLEXES
la

globalitat el complex pro¬
se'n té, cal conèixer la
composició i l'estructura familiar de l'aturat, ja que el
«Per conèixer

en

seva

blema de l'atur i la vivència que

afecta aïlladament la persona sense

feina
el cap de família—,
les conseqüències i,
sobre el seu nucli es donen situacions que poden afectar
les relacions personals i, tal com confirmen les dades
extretes, arribar, fins i tot, a la descomposició del grup
fenomen

no

—que en la majoria dels casos és
sinó que tota la família en pateix

familiar.

»

Els caps

Solidària

es

de família
repartien

que

entre

han sol·licitat l'ajut d'Acció
homes (83,6%) i dones (un

inesperat 16,4%). Aquest percentatge correspon a
nes

«do¬

mares solteres o vídues que
càrrec i han de lluitar soles per afrontar

separades, abandonades,

tenen

fills al

seu

les difícils situacions que suposa

la

manca

d'ingressos».

Aquesta realitat i d'altres que queden reflectides a
l'estudi

Compartim ei

que som

i el

que

esmentat

denoten

de família. «Ens trobem

tenim?

una

crisi del model tradicional

en un moment

de crisi del

mo¬

del tradicional de família, que genera situacions noves
dintre de la vida familiar i, especialment, pel que fa a les

interpersonals», diu l'estudi. «Aquesta crisi es
sèrie de canvis en la composició familiar
que, segons les dades recollides afecten o han afectat al
41,4% de les famílies ateses.»
És a dir, quasi la meitat de les 500 famílies objecte
de l'estudi han sofert canvis en la composició familiar en
el decurs dels 3 anys a què es refereix la mostra
relacions

concreta en una

FAMILIES JOVES
Les famílies

Solidària

contra

en atur

l'Atur

que han sol·licitat
caracteritzen per

es

(entre 26 i 40 anys), com revela el
infantil beneficiada (fills entre 0 i 14
tut

fet

a

Acció

seva

joven¬

ajuts
la

que

la població

anys) representa el

(1984-1987).

41,6% del total.
Més de la meitat dels sol·licitants
pertanyen a

treballen ni

Els canvis més importants estan motivats per les se¬
paracions matrimonials (20,4%), la constitució de no¬

d'ajuts (32,2%)

la franja de població inactiva (els que no
ocupació; mestresses de casa, jubilats,

parelles (10,4%) i l'abandonament de la llar familiar
(3,6%). «Les causes que han portat a la ruptura —diu
l'informe— poden ser ben diverses; si les relacions entre

ves

creen

pensionistes, estudiants...). El 47,8% restant són clas¬
sificables com actius (persones en edat laboral que es tro¬
ben en disposició d'ocupar un lloc de treball i el cerquen
activament), si bé el 38,8% d'aquest estan en atur. Un

ja eren desfavorables abans de trobar-se
pel problema de l'atur, aquest actuarà com a
accelerador i incrementarà molt més els aspectes nega¬
tius de la relació, fins a esdevenir la separació o l'abando¬
els membres
afectats

«si en comptes de calcular47,8% de la població activa, es fes sobre 100,
significaria el 81,1%».

percentatge alarmant, ja que
lo sobre el
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LA

SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL

tant es

L'avaluació dels
tes

ingressos econòmics de les cinc-cenhan demanat ajuda a

famílies escollides entre les que

la precarietat de la immensa majo¬
real del que se'n diu «el llindar de la

Acció Solidària revela
ria i la situació

nivell global i
l'individual, els au¬
tors de l'estudi han comprovat que «més del 30% de les
famílies no disposen de cap ingrés mensual per satisfer

marginació». Considerats els ingressos a
estimant el pressupost

les

de la

resta,

desconeix què han pogut

«En

30,4%

res¬

fer.

l'economia
molt bai¬
mancança d'assegurances socials i de protecció
la qual cosa col·loca el treballador en la in-

qualsevol

cas —diu l'informe—
una retribució econòmica

submergida significa
i

xa,

una

jurídica,

defensió social més absoluta.

»

no

n'hi ha una bona
el 23,4%, que no passen de les 25.000

necessitats més vitals i que

seves

part

familiar,

institucions, i del

des de familiars, amics o

ptes.»

afecta les relacions de
parella i deteriora les
relacions familiars: 41 de
cada 100 famílies han
experimentat canvis en la
seva composició.
Les separacions són els
més freqüents.

L'atur

QUÈ DEMANEN
les famílies que dema¬
ajut són sempre derivades d'una mancança que po¬
dríem anomenar vital, la d'un treball amb la remunera¬
ció suficient per fer front a l'economia domèstica. Les
demandes més importants —quasi a parts iguals— són
les sol·licitades per fer front de manera immediata a tres
necessitats: la fam física (26,1% de les sol·licituds); pa¬
gament del lloguer (25,5%), i despeses mixtes; rebuts
Les necessitats que

presenten

nen

d'aigua, llum, gas, etc.

(25,5%).

trobat amb
freqüència al llarg d'aquests tres anys, encara que ha
anat baixant progressivament, passant del 31,1% de
l'any 1985 al 21,7% en el 1987. Tot i així, aquesta és
una xifra molt elevada, que suposarà greus trastorns en
la salut dels afectats i, especialment, en els infants. Les
dades que ja es tenen de 1988 mostren un augment re¬
«La fam física és

la necessitat que hem

més

marcable de més de 7 punts, representant entre un
un

28 i

29% sobre el total de sol·licituds.»
de les demandes que presenten les
completa amb el grup format pels qui sol·li¬

La classificació

famílies

es

de desnonament (7,4%)
s'incrementa de manera alarmant
durant 1988—, i qui demana diners per comprar eines
de treball (15,5%). Aquest darrer és el grup que ha
augmentat amb més força i de forma continuada, ja que
el 1985 representava un 9,4%; el 1986 un l4,4%, i el
1987 el dit 22,6%.

citen

dramàticament alta —afir¬
els autors. Si tenim en compte que la mitjana de
membres per família és de quatre a cinc, comprendrem
la situació en què es troben i l'angoixa que viuen, fins al
punt d'arribar, amb freqüència, a les més diverses formes
de marginació, per tal de cobrir les necessitats que hau¬
rien de ser cobertes per mitjà del treball legal. Així ma¬
teix, cal considerar que el fet de tenir un ingrés mensual
—Aquesta és una xifra

—un

men

significa, necessàriament, comptar amb un treball
En el percentatge de famílies que consten
amb ingressos, aquests arriben, generalment, com a
fruit de treballs esporàdics i/o eventuals i de diverses
formes d'economia submergida, amb les conseqüències
que comporta de cara al futur.
Si els ingressos familiars estan per sota de tots els
mínims, no es pot dir el mateix de les despeses: cada
família necessita pagar entre 10 i 40.000 mil pessetes
mensuals per atendre els costos fixos de lloguer, aigua,
llum, col·legis i alimentació. I això en els casos que en¬
cara conserven aquests serveis, ja que «un cert nombre
d'aquestes famílies tenen tallat el subministrament de

ajuts

per aturar processos

percentatge que

no

El treball

assegurat.

corrent

Els
tentat

representa l'única forma de
subsistència del 48 per cent
de les famílies.
responsables d'Acció Solidària aquest indica¬
i justifica la seva
acció, centrada a evitar que les famílies s'endinsin en la
marginació i a trobar per a elles una sortida econòmica
que els permeti superar la situació d'atur.
—Els conceptes pels quals es concedeixen aquestes
subvencions són ben diversos: des dels ajuts per a la
compra d'aparells necessaris per a establir-se com a tre¬
ballador autònom, fins ajuts per a la reparació d'aquests
estris, quan s'espatllen. S'ha aconseguit així que tornes¬
sin a funcionar màquines que han permès a moltes dones
cosir en la seva pròpia llar roba o teixits per a botigues;
camionetes o cotxes per a venda ambulant; materials de
confecció, motocultors... Dins d'aquest tipus d'ajuts
Per als

dor representa una gran esperança

elèctric, aigua o gas».
autors de l'informe d'Acció Solidària han in¬

esbrinar

a

quins mitjans han recorregut

els sol·li¬

fer front a una part de les seves despe¬
ses. Així, han descobert que el 48,2% han hagut de
recórrer al treball submergit (des de la recollida de ferra¬
lla i cartrons, fins a les feines domèstiques, passant per
tota mena de treball a hores: muntatge de peces, empaquetats, càrrega i descàrrega, etc.). Un significatiu
21,4% dels sol·licitants han hagut de recórrer a les aju¬

citants

d'ajuts

per
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beques-curs per
realitzen un curs

s'inclouen beques-sou i

a persones, espe¬

cialment

joves,

o una

hauria de

ser

que

remunerada. També s'han

fiscals, per tal

feina

tència

llicències

pagat

ELS MOTIUS DE L'ATUR
El

60,2% dels

caps de família que sol·licitaren aju¬
perquè se'ls va acabar el contracte la¬
Això demostra que la contractació eventual «pro¬

lifera d'una

manera

alarmant». En molts

casos

són

causes

motiu de l'atur són el

treball. Un estudi intern d'Acció Solidària revelava que
de 358 sol·licituds resoltes a Barcelona en el període de

lació de

1982-1986, el 67,4% corresponia

tancament

(12,2%), l'acomiadament (9,4%) i la
plantilla (7,4%).

d'empreses

quan ens

col·lectiu d'aturats de llarga durada hi ha
presència de persones majors de 45 anys, un
sectors més marginats a l'hora d'accedir al mercat de

dels

con¬

de 2, 3 o 6 mesos, i quan acaben, el treballador
al carrer sense tenir dret, sovint, a accedir al subsi¬

di d'atur. Altres

és

"nous pobres".

forta

una

tractes
resta

anys
o

greus.»
En aquest

estaven aturats

boral.

"desocupats eterns"

Aquest col·lectiu és format, en bona part, per persones
amb poca qualificació professional, amb un nivell baix
d'instrucció i escassos recursos personals, que no els per¬
meten suportar i superar les
conseqüències de l'atur. Són
els qui arriben a les situacions de més extrema precarietat en
què es produeixen les formes de marginació més

de legalitzar la situació de treballadors

autònoms.

da

d'aquesta situació arriba als 4

trobem amb els

que

a aturats

de llarga

durada.

regu¬

UNA SALUT ALTERADA PER L'ANGOLXA
Si la salut

Les situacions derivades de

Vatur constitueixen

en

va

associada

a

les

possibilitats materials de

viure, és fàcil deduir que aquestes famílies tenen proble¬
de salut. Les dades ho confirmen.

mes

bona

cada

Quaranta-una de

persones diu que té problemes importants de
salut. De les malalties enumerades ocupen un lloc pree¬

part dels casos un camí sense
retorn cap a formes de

cent

minent les

depressions (10,4%) i altres malalties psíqui¬
(4,6%) el que suposa que 15 de cada 100 afectats
presenten patologies íntimament relacionades amb fac¬
ques

marginació i de desviació
social.

de caire social, com ara l'atur. Altres

tors

nificatives són les toxicomanies

malalties sig¬

(5,4%) i les úlceres

(2,2%).
Un estudi

DESOCUPATS ETERNS/NOUS POBRES

recent

elaborat per CC.OO.

29-4-1988) diu

co»,

que

alteracions greus en la salut de la
l'angoixa generada per la supressió
la responsable de l'increment de suï¬

dustrial han provocat

població, i ha

dels sol·licitants d'ajudes porten en¬
tre 1 i 2
anys aturats. Els que porten entre 2 i 3 anys a
l'atur són un 14%, i un 10% els qui s'hi estan entre 3 i
4 anys. Curiosament, i per motius que s'expliquen, la
tendència canvia a partir d'aquest moment, ja que el
percentatge més alt (28%) correspon als qui porten més
Una quarta part

estat

dels llocs de treball

que han augmentat un 37% entre 1982 i 1987».
El mateix estudi relaciona l'atur amb les malalties

cidis,

cardíaques i el

consum

de psicofàrmacs. «El 35% de les

persones que porten més de sis mesos sense feina patei¬
xen alteracions del sistema nerviós com insomni, mal de

de 4 anys aturats.

cap, cansament, depressió i irritabilitat.»
«Les drogodependències són un altre problema

«Aquesta evolució s'explica en el fenomen del desà¬
Segons dades de l'INEM de 1985, aquesta és la
causa de
què a mesura que augmenta el temps de desocu¬
pació, disminueix la intensitat en la recerca de feina.
Quan una persona acaba de quedar-se en atur, cerca tre¬
ball amb una certa insistència, i si en el termini de 2
anys no l'ha trobat la situació empitjora notablement,
perquè ha acabat l'assegurança de desocupació i el nivell
de renda pateix una forta davallada. A partir d'aquí, com
més temps passi, més difícil és trobar feina; si la persis¬
nim.

a

en gran part, per l'edat; recordem que
més nombrós d'afectats és el format per caps de

el grup
família
de 26 anys fins més de 40. El col·lectiu de 16-25 anys,
en el qual
es dóna amb major importància l'addició a
drogues com l'heroïna, és molt reduït.»
dicionat,

la

a tre-

quests
ornes-

dones

igues;
als de

l'ajuts
MÓN LABORAL

entre

han passat per Acció Solidària
contra l'Atur, preeminentment per casos d'alcoholisme.
La presència d'alcohol per sobre d'altres drogues ve con¬
el col·lectiu d'aturats que

uestes
r
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UN ACORD I UN PROGRAMA
SOBRE SEGURETAT,
HIGIENE I SALUT LABORAL
Josep Hernández i Paterna
Tècnic de la Direcció General

del

de Relacions Laborals

Departament de Treball

juliol passat, en presència del President de la Generalitat,
es va signar l'Acord sobre Seguretat i Higiene i Salut Laboral,
entre el Departament de Treball, el Departament de Sanitat i les
centrals sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya
i Unió General de Treballadors de Catalunya.

El dia 17 de

El

president Pujol, amb López Bulla (CC.OO) i Justo Domínguez
L'acord el

representants
la

remarcant

que palesa
socials per
en uns

mica

van

signar el Conseller de

de les altres institucions

(UGT).
El tema preocupa lògicament a tota la societat, i evi¬
dentment l'Administració Pública ha de vetllar per l'a¬

Treball i els

esmentades, tot

necessàries. La Generalitat, amb
sindicals, ha iniciat, doncs, una col·la¬
boració directa per tal de potenciar accions conjuntes en
aquest camp, i ha assumit el compromís de posar en
marxa, dins els diversos aspectes que preveu l'acord, un
Programa de Seguretat i Higiene i Salut Laboral.
dopció de les

importància d'un conveni d'aquest tipus,

la preocupació de la Generalitat i

dels agents

millorar la prevenció de la sinistralitat laboral
moments en què l'increment de l'activitat econò¬

es

reflecteix

en un

augment

de l'índex d'accidents

de treball.

MÓN LABORAL
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dur

Amb aquest programa es pretén fonamentalment
a terme tres objectius. El primer és definir i
enqua¬

drar, als efectes de l'acord, el concepte de Seguretat i
Higiene i Salut Laboral. El concepte de Seguretat i Hi¬
giene ha considerat els accidents de treball i les malalties

professionals derivades de la inhalació de

del

gasos,

con¬

amb productes perillosos, de les deficients condi¬

tacte

cions d'il·luminació, dels sorolls, els vapors, el

fum, la
pols, etc., que es desprenen del procés productiu. El
concepte de Salut Laboral va més enllà, incorporant, a
més a més, tots aquells aspectes que puguin alterar o
danyar la salut del treballador i que tenen un origen
directe

o

indirecte

El segon

en

el treball.

objectiu del

d actuació cap a sectors i
empreses de major índex de
sinistralitat. Amb això, es pretén
aconseguir una reduc¬
ció d'accidents en aquests sectors, actuant, si és necessa¬

ri,

en aquelles comarques
majoritàriament.

Catalunya mit¬
jançant reconeixements mèdics preventius, incidint es¬
pecialment sobre aquells treballadors exposats a riscs es¬
pecífics. Igualment, per tal de donar una major eficàcia a

en

«El

aquest

tercer

es

Departament de Treball

es compromet a

informar

amb celeritat els accidents de treball mortals que es pro¬
dueixin a Catalunya, per tal que les persones i els orga¬
a

la

prevenció tinguin informació

pun¬

tual de la sinistralitat laboral.
D'altra

demanarà al Govern Central la
a

la Generalitat de Catalu¬

banda, s'impulsarà la difusió dels informes

Departament de Treball
compromet a informar

amb celeritat dels accidents
de treball mortals que es

produeixin

a

Catalunya»,

La

programació d'actuacions en Seguretat i Higiene,
requereix un coneixement exhaustiu de la sinistralitat
laboral en el seu conjunt. Es per això que
un dels com¬
promisos d'aquest acord, és el de fixar els criteris per a
l'elaboració d'un Mapa de Riscs que cobreixi tot Catalu/'
nya. Per fer-ne el seguiment es constituirà una comissió
que estarà integrada pels interlocutors socials i per l'Ad¬
ministració de la Generalitat.
Encara que
es

l'aplicació de les directrius de la CEL,

ja forma

part del nostre ordenament jurídic laboral,
realitza amb rigor tècnic i científic per part dels Cen¬

que

nismes dedicats

es

transferència de l'O.S.M.E.
nya.

haver.
El

cobertura

aquesta

programa

àmbit.
objectiu és el d'estudiar les possibilitats
normatives que hi ha en matèria preventiva en les dife¬
rents Conselleries, a fi d'aconseguir-ne
una major eficà¬
cia en la confecció, l'aplicació i el seguiment del seu
compliment.
Amb la finalitat de millorar les actuacions que la
Inspecció de Treball porta a terme en l'empresa sobre
temes relacionats amb la Seguretat i
Higiene, s'informa¬
rà d'aquestes actuacions a tots els òrgans i les persones de
l'empresa que tinguin relació amb el tema (Comitès
d'Empresa, Comitès de Seguretat i Higiene, Delegats de
personal. Vigilants de Seguretat), a fi que, tenint conei¬
xement dels riscs o de les deficiències detectades
per la
Inspecció de Treball i els tècnics dels Centres de Segure¬
tat i Higiene, contribueixin a solucionar-ho el més
ràpi¬
dament possible. Juntament amb la informació de les
deficiències que s'hagin detectat rebran la proposta de
les mesures correctores més adients al risc que hi pugui
El

concentren

Es destaca en aquest acord el
desig d'expandir la co¬
bertura sanitària a tots els treballadors de

és servir de marc a
una necessària coordinació institucional, la finalitat de la
qual seria aconseguir actuacions conjuntes sota criteris
idèntics per part dels organismes que tenen competèn¬
cies i funcions

les quals s'hi

en

tres de Seguretat
i Higiene, que els interlocutors socials
coneguin els resultats obtinguts i també el seu grau d'a¬
plicació pot portar a tenir consciència del problema i
accelerar el procés d'adaptació de moltes indústries a

aquestes

directrius.

elaborats pels tècnics dels Centres de Seguretat i Higiene
sobre accidents de treball i malalties professionals greus i

rectrius de la CEL, per part

mortals,

els sindicats i la patronal sàpiguen qui¬
els sinis¬
tres i col·laborin i
verifiquin que les situacions de risc es
corregeixen.
Pel que fa a les relacions amb l'Administració Cen¬

associacions

tral, si bé la Generalitat considera que les transferències
que s'han produït fins ara en aquesta àrea són incomple¬

ciós, i els signants de l'acord són conscients que la seva

a

nes van ser

tes

fi

que

les circumstàncies que van provocar

i continua reivindicant

traspàs competencial més
ampli, és evident però que cal arribar a tots els àmbits de
la Seguretat i
Higiene i, en general, a tots els aspectes
relacionats amb la Salut Laboral, raó per la qual el De¬
partament

un

de Treball establirà

un

protocol de col·labora¬

ció amb la finalitat de coordinar funcions i

cies,

mentre

la

resta

competèn¬
siguin transferides.
el Departament de Treball

d'aquestes

no

De la mateixa manera,
d'intensificar les actuals línies

assumeix la necessitat

Aquest coneixement del

grau d'aplicació de les di¬
de les centrals sindicals i les

patronals, és ja una realitat, però, amb
les relacions d'informació i
compliment d'aquestes di¬

aquest acord, es potenciaran
el coneixement del grau de
rectrius.
En

conjunt, doncs,

es tracta

d'un

programa

ambi¬

realització, en les línies d'objectius que hem comentat
anteriorment, significa un esforç considerable en mitjans

personals i materials. En

aquest sentit, el Departament
de Treball ha acceptat el compromís d'incrementar els
recursos humans i tècnics amb destinació a la Seguretat
i

Higiene i Salut Laboral, per tal de potenciar al màxim el
compliment del programa. Per a la verificació d'aquest
compliment es preveu la creació d'una comissió de se¬
guiment, en el si del Consell de Treball de Catalunya,
amb la participació de tots els interlocutors socials.
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CC.OO.: 25 ANYS DE

SINDICALISME NACIONAL
I DE CLASSE
Alfons Labrador
Secretari

d'Organització i Comunicació
Nacional de Catalunya

de la Comissió Obrera

El 20 de novembre de

1964,

hi assistien uns 300

que

es crea

a

TEsglésia de Sant Medir, en una

assemblea

treballadors representant empreses i rams,
doncs,

la Comissió Obrera de Barcelona. Ara compleixen,
els 25 anys d'aquell esdeveniment.

Les Comissions

Obreres

no van ser cap

boratori, sorgeixen en els centres

de treball

COMISSIO OBRERA

invent de la¬
com a conse¬

NACIONAL DE CATALUNYA

qüència d'un ampli moviment de lluita dels treballadors
per les seves reivindicacions econòmiques, socials i sin¬
dicals. Les característiques principals són el seu caràcter
obert, plural i unitari.
Sindicalistes de
de
el

sectors

procedència comunista, socialista,

cristians i nombrosos

independents impulsen

desenvolupament de les Comissions

sociopolític de

moviment
la

dueix
dicat

seva

com un

context de
aporta una gran nove¬

manca de llibertats
voluntat de lluita no clandestina.

repressió i de
tat:

Obreres

masses, que en un

Això

con¬

l'aprofitament de les possibilitats legals del sin¬
vertical combinat amb formes de pressió extralegal
a

oberta amb la dictadura franquista. S'acon¬
salarials i socials, enca¬
ra
que això també comporta acomiadaments en massa,
detencions i, de vegades, morts, com fou en els casos de
Ruiz Villalba a la SEAT i de Fernández Márquez a la

i de ruptura

ccea

segueixen importants conquestes

Tèrmica del Besòs.
Una altra de les grans aportacions de Comissions
Obreres és la vinculació de la lluita reivindicativa amb la

democràtiques i

lluita per la recuperació de les llibertats
nacionals del nostre poble. La presència

de CC.OO. a

l'Assemblea de Catalunya o a les primeres manifesta¬
cions de I'll de setembre en són una bona prova, com ho
és també la

denominació que

cional de Catalunya.
CC.OO. ha configurat una nova consciència en
teixit social català, fent que els treballadors percebin
fet nacional de
rant

manera

plena i

no

el
el

DELS

TREBALLADORS

subsidiària, i incorpo¬

Catalunya a la lluita per
de les llibertats nacionals i per l'autogovern de

els treballadors

la defensa

CONSTRUINT
LA CATALUNYA

adopta: Comissió Obrera Na¬

no nascuts a

Catalunya.
MÓN LABORAL
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L'estructuració comarcal de les Comissions Obreres,
una de les primeres organitzacions de fer-ho així, la rei¬
vindicació d'un marc propi de relacions laborals a Cata¬
lunya, i

la seva participació en

la normalització lingüísti¬

conveni subscrit amb la Generalitat
per impulsar l'ús del català en tota l'activitat sindical i a
les empreses, responen a una vocació de sindicat nacional
que arrela en la classe treballadora del nostre país.
Al llarg d'aquesta última dècada, un cop convertit el
que abans era un moviment sociopolític en Sindicat, di¬
versos col·lectius s'han incorporat a CC.OO. De primer
fou un sector de la CSUT, després un altre procedent
d'USO i recentment la Coordinadora Nacional de la
CSC. Amb aquestes incorporacions, de tradicions sindi¬
cals ben diverses, s'ha reforçat el pluralisme de CC.OO.
i se n'ha enriquit el debat sindical.
ca,

mitjançant un

«Després de recórrer un
llarg camí, Comissions
Obreres encara té algunes
assignatures pendents».
mobilitzacions dels darrers 25
hi
ha
CC.OO.
estat sempre present, i moltes vega¬
des assumint un paper protagonista. Amb raó es diu que
no pot
explicar-se la història recent de Catalunya sense la
presència i la contribució de Comissions Obreres. I no
solament en les lluites contra la dictadura, sinó també
posteriorment. Tres han estat les vagues generals la con¬
vocatòria de les quals ha impulsat CC.OO. durant els
anys 80. La primera fou arran de l'intent de cop d'estat
del 23 de febrer al qual Comissions Obreres a Catalunya
va respondre immediatament en defensa de la democrà¬
cia. La vaga tingué un seguiment apreciable al cinturó
industrial de Barcelona. La segona tingué lloc el 20 de
juny de 1985 contra la retallada de les pensions. I la
tercera, el 14 de desembre de l'any passat, convocada
unitàriament amb la UGT, exigint un gir en la política
econòmica del Govern, que suposà la més gran mobilit¬
zació que s'ha dut a terme a Catalunya i al conjunt de
En

totes

les grans

anys,

cap

mica més de

dies s'ha

com a

tablir
els

creixement de l'afiliació s'ha de donar
conseqüència de la capacitat del sindicalisme d'es¬
nous

consensos

amb col·lectius

desocupats, els treballadors en

del treballador, mai no

ha de

com

els següents;

precari, els joves i les

decisió lliure i conscient
ser

imposada de manera

burocràtica.
CC.OO. sempre

ha defensat «un

sindicalisme dels

treballadors» contraposat a «un sindicalisme per als tre¬
balladors». Per bé que pugui semblar que la diferència
és merament semàntica o de matís, no ho és, ja que

formulacions s'hi troben concep¬
són els treballa¬
dors els protagonistes del projecte sindical i l'organitza¬
ció és vàlida en la mesura que aquests la legitimen.
El lema de l'aniversari és «25 anys construint la Ca¬
talunya dels treballadors». Per continuar aprofundint en
aquesta tasca, CC.OO. ha de ser capaç de fer un esforç
constant d'elaboració i de proposta, que reculli les noves
reivindicacions i les incorpori en un projecte sindical
orientat a què els treballadors es converteixin en l'autèn¬
tica força dirigent i nacional.

darrere

d'aquestes dues

cions ben

un

MÓN LABORAL

100.000 afiliats.

dones. L'afiliació ha de ser una

orígens de Comissions

produït

sindicals han estat el termòmetre

Però aquest

Obreres fins als nos¬
canvi profund en l'organització
del treball, en l'estructura interna de la classe treballado¬
ra i en les
aspiracions i les demandes dels assalariats. A
tots aquests reptes els sindicats, i també lògicament
CC.OO., hi han hagut de respondre, perquè no hi ha
Des dels

més

d'a¬
questa realitat. I en aquest sentit cal constatar que en
tots els comicis que s'han realitzat a Catalunya els tre¬
balladors han dipositat majoritàriament la confiança en
Comissions Obreres. La seva influència no solament s'ha
reflectit en els sectors industrials tradicionals, dels que
fonamentalment sorgí —metall, construcció, tèxtil—,
sinó que és en alguns sectors de serveis, com la banca i
les assegurances, i a l'àrea pública, on el sindicat té avui
un desenvolupament més gran. Les encara recents elec¬
cions sindicals de la funció pública, en les quals Comis¬
sions obtingué una àmplia majoria, així ho testimonien.
Però no tot han estat victòries. Després de recórrer
un
llarg camí CC.OO. encara té algunes assignatures
pendents. Una de les fonamentals, sens dubte, és que
arribi a ser capaç de traduir la seva capacitat de mobilit¬
zació i d'influència electoral en afiliació estable.
En els darrers temps l'afiliació als sindicats va crei¬
xent. La unitat d'acció entre les dues grans centrals,
CC.OO. i UGT, es revela útil per als treballadors i és
per tant un factor que afavoreix l'afiliació, però encara
falta bastant per aconseguir quotes afiliatives equipara¬
bles als grans sindicats del nostre entorn. I no pot servir
d'autocomplaença el fet que CC.OO., juntament amb el
Barça, siguin les úniques entitats a Catalunya amb una
Les eleccions

l'estat.

tres

organització que pugui viure del seu passat per
que sigui.

gloriós
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L'OBSERVATOM EUROPEU

VERS LA CREACIÓ
D'UNA EUROPA SOCIAL
Roser

Royo
Olga Salcedo
Sociòlogues
A les

expressions Comunitat Econòmica Europea

Mercat Comú,

o

que fins ara han definit a bastament els continguts i l'orientació
de la construcció d'una Europa per sobre de les fironteres de cada
es creu

necessari

país,

d'afegir-hi una denominació que tingui
la vessant social d'aquesta unitat.

Els

continguts, però, del que ha de ser l'Europa So¬
objecte, ja fa mesos, d'un debat aferrissat entre
els diferents protagonistes del panorama europeu.
Una posició de principi, aprovada pel Consell Euro¬
peu a Rodes, durant la presidència grega, en el segon
semestre de 1988, va ser
acceptada pels representants
dels 12 governs: «La realització del Mercat Únic no pot
considerar-se com una finalitat en si mateixa, ja que per¬
segueix un objectiu més ampli, que consisteix a garantir
un màxim de benestar
per a tots, de conformitat amb la
tradició de progrés social inscrita dins la història d'Eu¬

cials, interpreten alguns,

cial són

cia
sos

de

ser vinculant, ja
reglamentarisme». A
els drets dels treballa¬

dors

recollits

en

no

l'àmbit de la CEE

ja

estan

en

els

conve¬

D'altra

banda, la major part de governs i el mateix
Europeu han defensat per majoria una Carta
Social vinculant, i han recomanat que s'aprovi abans d'a¬
cabar l'any.
Parlament

«La Unió de les Indústries de
prendre

volada durant la presidèn¬
exercida pel govern espanyol, en els sis primers me¬
de 1989, i es va anar plasmant en textos que havien
dissenyar la definitiva Carta de Drets Socials de la

Comunitat

té perquè

que això ens portaria a un excessiu
més a més, aquests consideren que
nis de l'OIT.

ropa».

El debat

en compte

va

nova

la Comunitat Europea

(UNICE) s'ha definit a favor
del caràcter

Europea.

bla que

hi ha un interès prou definit, especialment per
del govern francès —que assumeix aquest semestre
la presidència de la Comunitat— d'arribar a un acord
abans de finalitzar l'any 1989- Fins i tot s'han fixat unes
dates —8 i 9 de desembre— perquè durant la conferèn¬
cia al més alt nivell
d'Estrasburg es pogués aprovar la
Carta Social Europea.
El camí que ha de conduir a aquesta aprovació no
està gens clar. Les
posicions estan força enfrontades.
D'una banda, no tots els governs coincideixen
en la
futura configuració social de l'Europa comunitària i so¬
bretot en el caràcter vinculant o no de la Carta. Alguns
d'ells rebutgen l'actual
projecte, com la Gran Bretanya,
i d'altres, com la
República Federal d'Alemanya, Holan¬
da, Dinamarca i Portugal, expressen les seves reticències
envers el caràcter vinculant. «La
regulació de drets so¬
part

LABORAL
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vinculant de

la Carta Social i que es
redueixi a una 'simple
recomanació', »

Darrerament s'ha anat posant fil a l'agulla en el de¬
bat polític que hi ha al darrere d'aquesta qüestió, i sem¬

MÓN

no

Davant

d'aquesta clara divisió

entre

els

governs

dels

països integrants de la CEE, s'està estudiant la possibili¬

d'aprovar la Carta com a document de caràcter polí¬
no vinculant jurídicament, en la reunió de desembre
a
Estrasburg. Aquesta redacció tindria l'objectiu de fixar
els grans principis en els quals s'ha de fonamentar el
model europeu del dret del treball, el concepte de socie¬
tat i les relacions socials que s'han d'anar implantant.
Paral·lelament a aquesta solemne ratificació d'una
tat

tic,

Carta

no

vinculant,

comunitària
anés
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aquests
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en

la mateixa conferència

o un programa

principis.

d'acció

que

Si finalment

s'optés

nir la unitat formal
l'anomenat

cada

un

per aquesta

sortida,

per mante¬

dels dotze, significaria que

principi de subsidiarietat, segons

dels Estats membres

queda amb les

s'aplica

malaltia, accident

el qual

vaga, etc.

mans

lliures

respectiva legislació l'aplica¬
en la Carta Social.
Aquesta solució, sembla que simplement ajorna el
moment que tots els governs de la CEE —sense excep¬
ció— es comprometin amb una vinculació jurídica per
posar en pràctica una legislació laboral i social comuna i

per

incorporar o no dins la

ció dels

principis enunciats

vinculant.

ha actualment en els
diferent, i sovint dis¬
tant, quant als drets que tenen els treballadors en cada
un d'ells. En efecte, es comprova una innombrable di¬
versitat en el camp de les condicions de treball i dels
drets socials. Diversitat que s'evidencia en la jornada de
treball, les hores extres, els períodes de vacances, el

El panorama legislatiu que hi
diversos països de la CEE és força

nombre de festes legals
o

establertes, els drets en cas de

maternitat, la regulació

del dret de

d'una banda, la vo¬
d'un Mercat Únic, amb lliure circula¬
ció dels treballadors entre països, i, de l'altra, unes legis¬
lacions no coincidents quant a drets socials i laborals.
Sembla

una

mica contradictori,

luntat de creació

Malgrat aquestes òbvies
les Indústries de la

contradiccions, la Unió de

Comunitat Europea (UNICE), en

la

qual hi són representades les patronals dels països comu¬
nitaris, s'han definit clarament a favor del caràcter no

redueixi a una «sim¬
la seva posició en el sen¬
tit que «un document massa rígid, per ell mateix, no
serveix per eliminar les barreres i per argumentar la
competitivitat. Per això mateix, tractar d'imposar se¬
gons quines càrregues a països com Espanya, Portugal o

vinculant de la Carta Social i que es

ple recomanació». Argumenten

Itàlia els

perjudicaria».
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La

Unice, però, comparteix amb els sindicats la

construcció de

ne¬

cessitat d'harmonitzar les

legislacions que tendeixen a
incrementar la mobilitat dels treballadors, a estimular i
millorar la seva formació, la higiene i la seguretat, la
igualtat d'oportunitats, i la utilització més eficaç dels

la

nuno

im¡enno

la

r

se¬

al

o

del projecte de la Carta Social que prefe¬
rebutgen els empresaris són els referents a la
participació dels treballadors en les empreses.
La Confederació Europea de Sindicats (CES), que re¬
presenta una bona part dels sindicats dels països de la

tiva

del

els

seus

la que

els

volen debatre
de desembre.

governs

mes

en

la reunió d'Es¬

Tot i que encara no es coneix el contingut definitiu
text alternatiu dels
sindicats, les tres línies de debat

refereixen als canvis que s'estan

es

gia empresarial;

lloc,

produint

en

l'estratè¬

les conseqüències que es
derivaran de la lliure circulació de
persones, serveis i
capitals i de la posada en marxa del mercat únic; i, final¬
ment, a la formació professional i al rebuig de qualsevol

lant, i, a més, no estan d'acord amb els continguts de
l'actual projecte i en proposen un altre d'alternatiu.
concentrat

a

trasburg del

CEE, ha deixat ben clara la seva posició: d'una banda, la
Carta Social ha de ser un document jurídicament vincu¬

sentit, la CES ha

seus

l'elaboració i el lliurament d'una Carta Social alterna¬

en

rentment

En aquest

signifiqui millorar les

habitants, co¬
pels 16 milions d'aturats». La conferència
d'Ostende en què han participat 800 sindicalistes euro¬
peus i la manifestació a Brussel·les d'uns 10.000 quadres
i dirigents sindicals, del 18 d'octubre, han desembocat

Els punts

1

que

mençant

fons estructurals.
de

l'Europa social

condicions de vida i de treball dels

diri¬

gents a Ostende i a Brussel·les durant la tercera setmana
d'octubre d'enguany amb l'objectiu de reclamar «la

discriminació
Pel que

fa

en segon

en

a

el treball.

concrecions, els sindicats inclouen dins

a

«Una directriu

especifica les
obligacions dels empresaris
envers la
informació,
consulta, participació i
ensinistrament dels

treballadors. »

els drets mínims dels treballadors comunitaris el
neixement d'un salari mínim que

salari

reco¬

signifiqui el 68% del

mitjà de cada país (actualment,

a

l'Estat espanyol,

el SMI només representa el 38%) i la prohibició expres¬
sa de les
agències privades de col·locació a favor d'un
control

públic del

ATENCIÓ

mercat

de treball.

A LA SEGURETAT I HIGIENE
EN EL TREBALL

arribant a l'aprofundiment i la presa de
posició comunitària envers la resta dels drets socials, la
Seguretat i Higiene en el treball és el terreny en què
s'han aprovat en l'àmbit de la CEE més mesures per al
seu desenvolupament. Fins i tot en aquesta legislació
concreta, hi ha hagut les reticències de l'organització
empresarial anglesa, CBI, que va manifestar el seu recel
Mentre

es va

«les previsions de la legislació de segure¬
ser el camí per introduir altres
aspectes de dimensió social», recordant que aquestes
requereixen l'aprovació unànime dels integrants de la
en

tat

el sentit que
i Higiene

pugui

CEE.
En les reunions del Consell de Treball i

Qüestions

Socials de la CEE, que van tenir lloc el 5 d'abril i el 12
de juny d'enguany, es van aprovar noves directrius en la

als treballadors de la
en l'article 118A del
la comissió el febrer de 1988.

política de Seguretat i Higiene
Comunitat
Tractat i
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afecten els
treball; l'ús
equips i instal·lacions; i els equips de

Aquestes directrius són molt àmplies i
mínims de Seguretat i Higiene en el lloc de
de

maquinària,

protecció personal.
Quant al lloc de

treball, la directriu estableix les

obligacions generals dels empresaris (sortides d'emer¬
gència, ventilació,...), així com el principi de consulta
als treballadors. Es fa una distinció entre els llocs de
treball que es posin en funcionament al gener de 1991, i
els que ja funcionin en aquesta data.
Pel que

fa

màquines, equipaments i instal·lacions,

a

l'aturada de

aquesta directriu rebaixa els estàndards per
mecanismes, dispositius de protecció i consulta als tre¬
balladors.
En el tema dels equips de protecció personal, la di¬

els empresaris han
l'equip de protecció personal sigui ade¬
quat al risc que hi hagi i que han de proveir els treballa¬
dors d'aquests equips a compte de l'empresa i vigilar que
estiguin en perfecte estat. Els empresaris han de facilitar
l'ensinistrament necessari, i insisteix en el principi de

rectriu comunitària estableix que

d'assegurar

que

consulta als treballadors en aquest terreny.

directriu important aprovada, és la que
especifica les obligacions dels empresaris envers la in¬
formació, consulta, participació i ensinistrament dels
Una altra

Quant a la informació als treballadors, es determina
que les empreses —tot i tenir en compte la seva dimen¬
sió i el nombre de treballadors, així com les lleis de cada

sentit— han de comprometre's a oferir als
seus representants una informació ade¬
quada referent als següents temes: els riscs existents, les
normes de protecció i prevenció d'accidents en els dife¬
rents tipus de feina; primers auxilis, incendis i evacuació
del personal. Així mateix s'insisteix en la necessitat que
els empresaris estiguin informats de manera permanent
de les normatives vigents a cada país i que facilitin
aquesta informació als treballadors.
En el terreny dels accidents laborals, hi ha l'obliga¬
ció de redactar —i de posar a disposició dels treballa¬
dors— la relació dels accidents que aquests han sofert, i
d'especificar-hi aquells arran dels quals s'ha produït una
incapacitat per treballar durant més de tres dies.
En el tema de la participació i consulta als treballa¬
dors, les directrius comunitàries estableixen que els em¬
presaris hauran de consultar els treballadors o els seus
representants, i permetre'ls de participar en les discus¬
sions sobre qualsevol qüestió referida a la Seguretat i Hi¬
giene en el treball. Això comporta, d'una banda, consul¬
en aquest

treballadors

o

als

1. BASE LEGAL

fer propostes,

a

responsabilitzin de la protecció
l'empresa, o bé
riscs. També es
realitzarà aquesta consulta quan es formalitzi el planning
organitzatiu de Seguretat i Higiene de l'empresa i quan

designar persones que es

prevenció dels riscs en les activitats de
que hagin de fer una valoració d'aquests
i

es

tracti d'ensinistrar els

dret de ser consultats,
tinguin aquestes responsabilitats
patiran cap desavantatge o discriminació pel fet d'exercir-ne les funcions. A més a més, l'empresa els haurà
de concedir el temps que legalment els pertoqui, sense
pèrdua de salari, i els haurà de facilitar els mitjans que
els permetin d'exercir els drets i les responsabilitats deri¬
Com

especificats

del 10-06-1952.

a

complement d'aquest

els representants que
no

vades del

seu

càrrec.

dels treballadors
lleis de cada Estat,
l'autoritat responsable de Seguretat i Higiene si consi¬
deren que les mesures i els mitjans que utilitza l'empresa
són inadequats per assegurar les exigències constatades.
En les visites d'inspecció tindran l'oportunitat de pre¬
Així mateix, aquests representants

dret

a

apel·lar, d'acord amb les

a

sentar

les

LES

seves

observacions.

SEGURETAT
BÈLGICA, ALEMANYA

DISPOSICIONS DE

I HIGIENE A

I GRAN
Per

veure

les

BRETANYA

disposicions legals que

en

qui els té garantits, drets a
a terme inspec¬
cions, drets per
drets de temps
lliure per dur a terme les seves obligacions, mitjans que
es
posen a l'abast dels representants, drets envers la in¬
formació confidencial, i, finalment, l'especial protecció
pel que fa a destitucions o discriminacions.

drets

en

Seguretat i Higiene,

drets per dur
interrompre el treball,

la informació i consulta,

REPRESENTANTS

Les

disposicions més importants es¬

tan

incloses

en

sobre Seguretat

Higiene tenen els representants dels treballadors en al¬
guns països comunitaris, s'ha confeccionat un quadre on
es reflecteix la situació de Bèlgica,
Alemanya i Gran
Bretanya amb els següents apartats: la base legal dels
i

Gran Bretanya

Alemanya

la Llei
de Seguretat i Higiene

Els drets estan

responsables d'aquestes tasques

dins l'empresa.

DELS DRETS DELS

Bèlgica
de Comitès

els treballadors; en segon

dors

tenen

treballadors.

país

lloc, el dret dels treballa¬
i, finalment, el nivell de participa¬
ció es regirà d'acord amb les pràctiques o la legislació
existents en els Estats membres.
Els treballadors que tinguin una funció específica i
delegada en aquest camp hauran de ser consultats pels
empresaris en els següents casos: quan es vulgui aplicar
qualsevol mesura que pugui afectar substancialment la
Seguretat i Higiene dels llocs de treball; quan s'hagin de
tar

l'Acta de Treball i

Seguretat de 1973, i en l'Acta Cons¬
titucional de Treball de 1974.

Els drets dels
dors

estan

delegats dels

recollits

en

guretat

i Higiene en el

1974, i

en

mitès de
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treballa¬

l'Acta de Se¬

Treball de

l'Acta de Delegats i
Seguretat de 1977.

Co¬

estudiats tenen una legislació en la qual s'especifiquen els drets dels representants dels treballadors
i Higiene.
Aquests drets no van ser introduïts fins als anys 70 a Alemanya (1973-1974) i a la Gran Bretanya (1974-1977).
Bèlgica, en canvi, té una de les legislacions més antigues, ja que data de 1952.
Els

en

tres

països

l'àrea de Seguretat

2. COBERTURA DE LES LLEIS

específics

la Llei

dors

estan

els Comitès de Seguretat i

en

obligatoris en
empreses de més de 50 treballadors.
Els representants són elegits cada 4
anys en les llistes presentades per les
Higiene. Aquests són

de 50

sindicals més im¬
En empreses amb menys
treballadors, aquests drets els

tenen

els treballadors dels sindicats

3 confederacions
portants.

representatius.

més

Bretanya

específics estan recollits en
de Seguretat.

especials estan garantits
als representants del Consell de tre¬
balladors escollits pels treballadors i

Uns drets

designa

un

treballador en

d'entre ells

els llocs de treball

on

té representa¬

Uns drets

garantits en
de representació dels treballa¬

Els drets

Gran

Alemanya

Bèlgica

en

totes

les empreses

de
Aquests drets
representants de

la Llei de representants

El sindicat

més de 5 treballadors.

ció. Els drets també

també cobreixen els

presentants
Comitès de

Seguretat dels treballadors, desig¬
nats per l'empresa després de consul¬
tar

el Consell

en totes

les empreses

de més de 20 treballadors. En

em¬

amb expert en
seguretat o amb més de 3 represen¬
tants de seguretat és obligatòria la
preses

amb

metge, o

creació del Comitè de

Seguretat i

cobreixen els

re¬

dels treballadors en els
Seguretat, els quals han
de ser creats a petició de 2 represen¬
tants de seguretat, per acord col·lec¬
tiu o a iniciativa de l'empresa. Els
representants dels treballadors en els
Comitès de Seguretat poden ser de¬
signats pel sindicat, elegits pels tre¬
balladors 0 designats per l'empresari.

el qual hauran de ser-hi

Higiene,

en

presents

2 treballadors del Consell.

els drets dels representants dels treballadors estan recollits de manera diversa, i es poden
Bèlgica i a la Gran Bretanya els drets estan exclusivament garantits en el cas del delegat de
Seguretat i Higiene, elegit o designat, i/o en el cas dels representants i Comitès de Seguretat i Higiene, i en els dels
representants en el Consell de Treballadors.
Els Comitès de Seguretat i Higiene existeixen en tots tres països i són obligatoris en empreses de més de 50 tre¬
balladors en el cas de Bèlgica; a Alemanya depenen del nombre de representants de Seguretat i Higiene; i a la Gran
Bretanya no són obligatoris.
Les formes d'elecció dels representants dels treballadors en Seguretat i Higiene, també són diferents segons el país:
s'elegeix de les llistes presentades pels sindicats a Bèlgica, el designa el sindicat a la Gran Bretanya, i el designa
l'empresa després de consultar el Consell de Treballadors a Alemanya.
Com

dividir

es

en

pot comprovar,

dos grups: a

3.

INFORMACIÓ I CONSULTA

Els Comitès de
el

tenen

dret

Seguretat i Higiene

legal d'un informe

mensual de les condicions de

Segu¬

Higiene, informar dels riscs
potencials en Seguretat i Higiene,
retat

i

informe de les activitats de l'ofi¬

un

cina de

Seguretat i del servei mèdic

laboral. Han de
la

ser

consultats sobre:

Seguretat i Higiene, la
del pla d'acció,
l'adquisició de l'equip de protecció i
dels canvis en els mitjans de treball,
política

en

formulació anual

per

Gran Bretanya

Alemanya

Bèlgica

Els representants del Consell de tre¬
ball tenen dret a co-determinar en

Els representants tenen
formació necessària per

Seguretat i Hi¬
giene. Han de ser informats i con¬
sultats en tots els temes, han de veu¬
re tots els documents
rellevants, i
han de ratificar totes les decisions.
També tenen el dret de co-determi¬

les

totes

les matèries de

fa l'em¬
presa del personal mèdic i del repre¬
sentant de seguretat dels treballa¬
nar

en

el nomenament que

seves

dret

a

dur

a terme

la in¬

funcions. També tenen dret

s'hi refereix, es¬
pecificada en la Regulació de 1977,
sobre perills potencials i prevenció.
Els empresaris estan obligats a con¬
sultar els representants per establir i
mantenir les disposicions que asse¬
gurin la cooperació en temes de Se¬
guretat i Higiene.
a

la informació que

dors.

evitar excessives fatigues.

treballadors de ser informats i consultats
específics d informació i consulta.
i Higiene.

països la llei especifica el dret que tenen els representants dels
pels empresaris. A Bèlgica i la Gran Bretanya és un dret legal per alguns tipus
A Alemanya els representants tenen el dret de co-determinar en els temes de Seguretat
En

tots tres
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4. INSPECCIONS

Els representants

Gran Bretanya

Alemanya

Bèlgica

El Consell de

han d'assegurar l'a¬

Els representants tenen el dret
dur a terme inspeccions en el lloc

Treballadors té l'obli¬

gació d'assegurar el compliment dels
acords de Seguretat i Higiene en el

plicació de la legislació de Seguretat
i Higiene en els llocs de feina, in-

lloc de treball i pot dirigir
cions amb aquesta finalitat.

cloent-hi el dret d'efectuar inspec¬

treball

inspec¬

presentants
balladors tenen drets similars, dins
la seva àrea més limitada de respon¬

declaració d'un accident o

retat

Bèlgica i Alemanya el dret d'inspecció és general o està implícit dins
el dret és específic, i es concreta la freqüència de la inspecció.

malaltia

(virus), i després d'editar-se nova in¬
formació executiva o oficial de Segu¬

sabilitats.

A

mínim cada 3 mesos.

poden fer inspeccions addicionals:
després de qualsevol canvi en les
condicions de treball, després de la
Es

Els re¬
de seguretat dels tre¬

cions.

a

com

de
de

i

Higiene.

les obligacions dels representants. A la

Gran Bretanya

5.

INTERRUPCIÓ

Alemanya

Gran Bretanya

Aquest dret no consta dins la legis-

Aquest dret no consta dins la nor¬

Bèlgica
Aquest dret

no consta

dins la

nor-

lació.

mativa.
A

DEL TREBALL

Bèlgica, Alemanya i la Gran Bretanya,

mativa.

els representants de Seguretat i Higiene no tenen res

legislat en aquest

terreny.

6. TEMPS LLIURE

La

tasca

de fer

han
fora de l'horari

dels representants quan

gestions dins

o
de treball és remunerada.

A

representants dels consells de
treballadors elegits per aquestes
Els

Els representants tenen remunerat

el

qüestions tenen remunerat el temps
que utilitzen dins i fora de les hores

utilitzen per aquestes
qüestions dins i fora de les hores de
feina, incloent-hi el temps de for¬

de feina.

mació.

temps

que

els seus convenis col·lectius, tant les normes de pagament com el
la formació sobre Salut i Higiene. En el cas d'Alemanya, als representants, encara que no hi
legislació ni dins els convenis, se'ls concedeix a la pràctica, el temps que necessiten i també

Bèlgica i la Gran Bretanya tenen pactat en

temps que necessiten per a
ha res especificat en la seva
és

Gran Bretanya

Alemanya

Bèlgica

remunerat.

7. MITJANS A

L'ABAST DEL

COMITÈ

Bèlgica

Alemanya

Els representants tenen dret a totes
les facilitats per portar a terme les

Els representants tenen dret a totes
les facilitats per dur a terme les ges¬

gestions

que

closa oficina

el càrrec comporta, in¬
per reunions, etc.

les des¬
càrrec de l'empresa.
i

tions corresponents,
peses van a

totes

Gran
No

estan

tats

ni els

tatuts

especificades ni les facili¬
encara que els es¬

mitjans,

del «Code of Practice» mar¬

quen que

cedir

Bretanya

els empresaris han de con¬
les facilitats que el càrrec

totes

comporti.
A

a l'abast els mitjans necessaris per portar a terme les seves funcions dins
especificar quins són. A la Gran Bretanya es basen en els estatuts del «Code

Bèlgica i Alemanya tenen

Seguretat i Higiene, sense
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el Comitè de
of Practice».

8.

INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

Bèlgica
No hi ha
ment en

Alemanya

reglamentat formal¬
aquesta àrea.
res

Gran

Els representants del Comitè tenen
totalment prohibit de fer comentaris
sobre la informació
que els doni

l'empresa sobre qualsevol

No

tenen

res

àrea. No és

Bretanya

especificat

obligat

que

en aquesta

l'empresa els

informi.

tema.

A

Bèlgica i la Gran Bretanya, no tenen res reglamentat en els seus convenis
empresaris. En el cas d'Alemanya la informació que rebin és totalment confidencial.

ni tampoc cap pacte

amb els

9. PROTECCIÓ ESPECIAL
Bèlgica

Alemanya

El Decret n.° 4 de l'I 1.10.78 indica

Els representants dels treballadors en
el Comitè de Salut i Higiene, o els
candidats al lloc, no es poden aco¬

Els representants de Salut i

miadar durant la

d'acomiadar-los.

que l'únic que pot decidir l'acomia¬
dament d'un representant del Comi¬
tè és el Tribunal de Treball.

ni

un

any

seva

Gran

representació,

estan

neral

Bretanya

Higiene
protegits per la legislació ge¬
segons la qual no es permet

després d'haver-la tingut,

llevat

en casos

tants.

La llei tampoc no
permet que

de

raons

molt

impor¬

prenguin represàlies per haver
la representació de Salut i
Higiene.
es

ocupat

En el

de

Bèlgica i la Gran Bretanya la legislació general ja indica la cobertura que tenen els representants de
qualsevol tipus de Comitès, no tan sols el de Salut i Higiene. A Alemanya, la cobertura en aquesta directriu és
fortíssima, solament es posa en dubte el comportament dels representants en casos molt extrems.
cas

itè de
tice».
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LA ULLADA JURÍDICA

AJOBILITAT FUNCIONAL:
ES SUFICIENT L'ACTUAL

REGULACIÓ?
Montserrat

Segura i Noguera

Lletrada de la Direcció General de Relacions Laborals
No hi ha dubte que

la denominada «mobilitat funcional» dels
l'empresa ha estat, és —i probablement continuarà
sent—, motiu de nombrosos estudis i debats, ja que independentment de
les diferents posicions que es puguin
adoptar respecte d'aquesta
temàtica, la seva repercussió en la vida pràctica de les relacions laborals
és d'una inqüestionable actualitat.
treballadors dins

És cert que l'existència d'interessos contraposats en
aquest tema no és cap novetat; així han anat remarcant
els estudiosos que hi ha un interès empresarial per

tenir
limitacions, i poder d'aquesta mane¬
ra
adequar en cada moment el personal a les seves neces¬
sitats organitzatives, i a l'altre extrem, l'existència d'un
interès del treballador per la intangibilitat de les seves
condicions de treball, ja que en la mesura que la seva
prestació de serveis queda més delimitada, més es garan¬
teix la seva professionalitat enfront de
possibles abusos
empresarials. No obstant això, el contingut material
d'aquests interessos s'ha vist afectat per una sèrie de fac¬
tors externs, i
aquest fet és el que ha donat lloc a l'actua¬
una

mobilitat

sense

litat del debat.
No és
mentats

l'objecte d'aquest comentari l'estudi dels es¬
—no ho podria ser, d'altra banda, pel

factors

coneixement
que
xos.

multidisciplinari

que

requeriria— però sí

convé deixar constància que són múltiples i comple¬
Així, i només per anomenar els més destacats pels

autors

especialitzats,

fer referència

la crisi econò¬
mica mundial i la consegüent influència
que ha tingut
en el canvi d'estructures
productives, l'actual situació
d'atur en massa, la necessitat d'adaptar-se al model euro¬
peu de desenvolupament, la qual cosa comporta al seu
torn una
major competitivitat, les transformacions tèc¬
niques i organitzatives del treball, la necessitat d'una
polivalència professional que requereix una formació i un
reciclatge professionals diferents dels existents..., etc.
Tampoc no es pot oblidar que juntament amb aques¬
ts
canvis, s'ha encetat en el nostre país —a partir de la
es pot

a

Constitució de 1978— un nou model de relacions labo¬
rals inspirat en el
pluralisme i la participació, aspectes

més de configurar una redistribució de poders so¬
cials, han incidit també en la relació individual de tre¬
ball, juntament amb la resta de drets i facultats prote¬
gits constitucionalment, i han condicionat un nou enfo¬
que a

cament

dels

poders empresarials.
LES

INFLUÈNCIES

Quina influència han tingut aquests canvis en la re¬
gulació legal del tema en el nostre país? Estan suficient¬
ment
protegits aquests interessos?
La reflexió sobre el tema m'ha estat suggerida per la
lectura de dues Sentències del Tribunal Suprem de data
21 de març de 1989, ja que el contingut conjunt de les
dues es pot dir que constitueix l'exposició, quasi com¬
pleta, del criteri jurisprudencial —i també doctrinal—
sobre aquesta matèria, o almenys sobre qüestions que en
altres moments no havien estat objecte d'un total con¬
sens.

Només

a

nunciaments

efectes de situar

judicials

en

el

seu

context

els pro¬

què faig referència, crec conve¬
nient una breu ressenya de la situació fàctica que cada
una d'elles analitza. La
primera, dictada per la Sala V
estudia la impugnació deduïda contra unes sancions im¬
posades per l'Autoritat Laboral per infracció de l'article
a

41 de l'Estatut dels Treballadors. Els fets
vien consistit

en

de manteniment

concrets

ha¬

canvis de lloc de treball —de la secció
a

la de

producció— de determinats

tre¬

balladors, sense que l'empresa s'ajustés al règim d'auto¬
rització previst a l'article 41 esmentat. Enfront de la tesi
empresarial que es tratacva d'una simple mobilitat fun¬
cional subjecte als condicionaments de l'article 39, el

Tribunal estima que es tracta d'una modificació substan¬
cial de condicions de treball perquè comporta una «ma¬

així ho

treballadors»; con¬
clusió que fonamenta en l'anàlisi conjunta de diverses
circumstàncies posades de manifest en l'expedient admi¬

no

jor onerositat de les prestacions dels

nistratiu.

amb l'apro¬
la modificació

justifiquin, i s'ha de comptar sempre

prèvia de l'Autoritat Laboral quan
sigui acceptada pels representants dels

vació

treballadors».

d'aquests límits i el del seu contin¬
gut legal és important per a empresaris i treballadors en
la mesura que, si a cada dret d'una part del contracte
El coneixement

laboral li correspon un

deure de l'altra, l'eixamplament

empresarial comporta també l'eixam¬
plament del concepte de «prestació deguda» per part del
del «ius variandi»

«La

reflexió sobre el tema

finalitat intentaré fer un repàs
s'han anat plante¬
jant, deixant constància d'aquells aspectes que, dins de
cada un d'aquests límits, són encara confosos, i això per¬
què crec que la consciència de la seva existència pot ser
un incentiu a la seva concreció en la negociació col·lecti¬
va; via que crec que és la idònia per realitzar-la, ja que
així es poden atendre d'una manera més eficaç les neces¬
sitats organitzatives d'una part, i les professionals de
l'altra, i sense que per a això sigui obstacle el fet que els
temes d'organització continuïn estant en mans de l'em¬
presari atès que no hi ha res que impedeixi que siguin
negociats; ans al contrari, no es pot oblidar la referència
de l'article 4 del Reial Decret 696/80 respecte de la pos¬
sibilitat d'establir pactes de mobilitat funcional en els
Convenis Col·lectius, l'aplicació dels quals —així s'esta¬
bleix de forma expressa— no requereix expedient de cap
treballador. Amb aquesta

n'ha estat suggerida per la
lectura de dues sentències

de les

del Tribunal Suprem,..»
dictada per la Sala VI estudia la modifica¬
imposada per l'empresa, concretament el canvi de la
«categoria professional de conductor-repartidor en el
sector laboral d'indústries càrnies,
que implicava les
activitats de conduir un camió, distribuir i lliurar el gè¬
nere a diferents clients d'Espanya, per la de peó, que
solament l'obliga a la càrrega i descàrrega de camions en
La segona,

ció

determinat

centre

de treball». També

en aquest cas,

l'empresa argumenta que la seva actuació és correcta per¬
què ambdues categories figuren dins el mateix grup pro¬

tipus.

fessional, però el Tribunal estima que s'han desatès al¬
tres límits —els de titulació, drets professionals i l'equi¬
valència de funcions—, per la qual cosa entén que l'alte¬
ració de condicions és incardinable en l'article 50-1,a) de

CONSENS DOCTRINAL
El primer punt a remarcar és el consens doctrinal i
jurisprudencial respecte del caràcter no causal de la fa¬
cultat empresarial reconeguda a l'article 39 de l'Estatut
dels Treballadors, sense que això vulgui dir que s'admeti
la possibilitat d'un exercici arbitrari en aquest aspecte, ja
que com tota actuació regida per la normativa laboral,
haurà de ser exercida d'acord amb les exigències de la
bona fe (article 20 de l'Estatut dels Treballadors), i sense
oblidar que la llei no empara l'abús del dret o el seu

l'Estatut dels Treballadors.
Retornant

a

la primera

consideració efectuada res¬

pecte de la contraposició d'interessos de l'empresari i
dels treballadors en matèria de mobilitat funcional, po¬

majoritària, que el
via intermè¬
dia, ja que no s'ha reconegut un dret del treballador a la
intangibilitat de les funcions desenvolupades habitual¬
ment (o funcions d'ingrés), i en canvi l'article 39 de l'Es¬
dem dir
nostre

tatut

sari
un

a

ja, d'acord amb la doctrina

ordenament

jurídic ha

optat per una

exercici antisocial (article 7

dels Treballadors ha reconegut el dret de l'empre¬
modificar-les unilateralment, però no li ha atorgat

poder absolut, sinó

límits al respecte.
Així es sintetitza

que

la pròpia llei ha establert

la segona

bilitat funcional... té també

com a

poder modificar substancialment les
ball si

no

és

en

limitació la de

tre¬

objectives

que

virtut de circumstàncies

o
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professionals' no ofereix

problemes d'interpretació...».
La

qüestió

que

més polèmica ha suscitat durant

dels

aquests anys ha estat la provocada pel contingut
articles 23-4 i 39 de l'Estatut dels Treballadors, que

semblaven incidir sobre una mateixa situació de fet, amb
límits diferents: categoria i grup professional respectiva¬
ment.

Actualment

es

pot

dir,

que

hi ha unanimitat res¬

límit normal en els
vertical ascendent,
quan es tracta de mobilitat vertical descendent han d'a¬
plicar-se les restriccions que imposa l'article 23» (Sen¬
tència del Tribunal Suprem de 17 de març de 1988).

pecte que

«si bé el

grup opera com a

supòsits de mobilitat horitzontal o

no

condicions de

del Codi Civil).

«El límit establert respecte de
les 'titulacions acadèmiques

de les sentències es¬
mentades: «El principi de mobilitat funcional reconegut
a l'article 39 de l'Estatut dels Treballadors es concep
com un eixamplament del clàssic «ius variandi» que
competeix a l'empresari, derivat del seu poder de direc¬
ció i està subjecte a determinats límits: 1) Als fixats pels
drets econòmics i professionals del treballador; 2) Als
fixats per la titulació acadèmica o professional necessària
per exercir la prestació laboral; 3) Als fixats per la perti¬
nença al grup professional i àdhuc, en aquest darrer cas,
com es desprèn de l'últim paràgraf de l'article 39 de l'Es¬
tatut dels Treballadors, s'exigeix que es tracti de fun¬
cions professionalment equivalents o que tinguin el ma¬
teix nivell dins el grup». S'ha de fer esment així mateix
al contingut de l'altra sentència, quan afegeix: «La mo¬
en

qüestions que més freqüentment
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També coincideix la doctrina

de

cepte

grup

assenyalar

en

professional definit

per

que

el

estiguin al mateix nivell dins del

con¬

és diferent del que acostumaven a definir les Regla¬
mentacions i Ordenances Laborals, i que està més proper
tatut

pràctica. No obstant això, el problema s'ha plantejat
perquè en la majoria de sectors s'ha perpetuat el model
antic de grup professional. Es aquest, per tant, un dels
aspectes que caldria redéfinir mitjançant la negociació

cions

col·lectiva.

si mateixa

Pel que

fa al

o restriccions excessives de
del treball.

La mobilitat funcional

que per

personals, contràriament al que succeeix amb els deno¬

perquè

minats «de lloc de treball» que tenen un

Tribunal

ment

caràcter clara¬

funcional. Les diferències de criteri es manifesten
en els complements salarials definits a l'arti¬

o

això sigui obstacle el fet de

recollida

en

no figurar expressa¬
el llistat de matèries de l'article 41,

assenyala la citada Sentència de la Sala V del
Suprem de 21 de març de 1989, «l'article 4l
subministra cap regla per determinar quan una modi¬

no

com

ficació de les condicions de treball és substancial, i es
limita a citar ad exemplum, algunes d'elles...».

bàsicament

cle 5-c) del Decret 2380/73 de 17 d'agost, ja que si
bastants autors consideren que l'exigència d'una

regulada a l'article 39 té tam¬
ja apuntada de no poder comportar —per
per altres circumstàncies concurrents— una

modificació substancial de condicions de treball, sense

treballadors afectats per la mobilitat funcional s'admet
unànimement el dret de conservació dels complements

ment

bé
in-

demnitat econòmica en aquest aspecte suposaria un gra¬
vamen excessiu per a l'empresari —que es podria veure

CONCLUSIÓ
Com

a retribuir sense una contraprestació efectiva en
determinats casos—, el cert és que existeixen bastants

obligat

ment

a

important pel treballador

sionalitat hauria de tenir
una

amb les

en

Es

iniciat

el

l'ordre social,

es pot

dir, transcrivint,
que conté

pròpies paraules, el raonament

desembre de 1988, que

«la idea de flexibilitat designa
jurídic indeterminat que progressivament
va
ensenyorint-se del camp de les relacions de treball i,
sens
perjudici de l'oportuna fiscalització, eixampla l'àm¬
bit dels poders, directius de l'empresari», però també,
coincidint amb part de la doctrina, que aquest incre¬
ment de l'àmbit del poder directiu no corre paral·lel
amb un esforç d'imaginació que, enfortint el respecte de
la professionalitat dels treballadors, comporti una con¬
cepció flexible i moderna de la mobilitat funcional, i per
un

concepte

tant,

més equilibrada.

a l'article 4-2b
protecció d'un interès

seva

concreció

en

és el de la seva profesconcreció que permetés
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conclusió, i després d'haver efectuat

l'article 35 de la Constitució i
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NOTES DE LECTURA

LA HISTORIA DE LES

COOPERATIVES
CATALANES, VISTA FER
L'ALBERT PÉREZ I BARÓ
Joan Berney
Gabinet d'Estudis Socials
El passat mes

d'agost, quan redactava els comentaris que aquí es recullen,
produí la mort de l'autor del llibre motiu d'aquesta nota de lectura, en
Pérez i Baró. Així desapareixia una de les persones més actives
que ha
tingut el moviment cooperatiu català al llarg dels darrers cinquanta anys.
es

fou

Albert Pérez i Baró, nasqué a Barcelona l'any 1902,
un autèntic autodidacte i un home d'acció;
l'any

1918 ja pertanyia a les Joventuts Socialistes i el 1920
apareix com un dels membres fundadors del Partit Co¬
munista del qual se separa uns quants anys més tard. Al
llarg de catorze anys pertany al Sindicat Mercantil de la
CNT (1918-1932), durant els quals també és dirigent
de l'Ateneu Enciclopèdic (1928-1935).
Durant la Guerra Civil treballa

com a

funcionari de

la

Generalitat, càrrec que li va possibilitar viure intensa¬
el procés de les col·lectivitzacions i això li per¬
metrà d'escriure temps a venir un dels treballs més reei¬
xits que sobre el tema existeixen «30 mesos de coMectivisme a Catalunya» (1970).
Després d'alguns anys a l'exili torna a Barcelona, i a
partir de llavors duu a terme un treball intens a favor del
cooperativisme; això comporta que multipliqui els seus
esforços per tal de donar resposta a tots els fronts als
quals se sent cridat: fer conferències, xerrades, escriure
articles, etc.
L'obra escrita que ha deixat és força considerable. A
part d'uns quants centenars d'articles, al llarg de la seva
vida, publica una vintena de llibres dels quals cal desta¬
car el
que s'ha esmentat sobre les col·lectivitzacions i
també l'estudi motiu d'aquesta ressenya «Història de les
cooperatives a Catalunya». Aquest llibre és la tercera
edició d'un treball premiat l'any 1968 per l'Institut
ment tot

d'Estudis Catalans i publicat per aquesta mateixa insti¬
tució l'any 1972, a la qual segueix una versió castellana
del 1974 (1). L'actual edició recull
aquest treball però
1 autor l'havia revisat,
ampliat i actualitzat, de manera
que

si les dues edicions anteriors arribaven fins

a

mitjan

dels anys cinquanta, l'actual continua fins als nostres
dies (2).

Aquest llibre cal incloure'l en la línia dels autors que
a la vegada, la condició d'escriptor, d'histo¬
riador i de protagonista. En aquest sentit Albert Pérez i
Baró, solia conjuminar la seva vocació de popularitzar el
cooperativisme amb aquella història que, per diferents
reuneixen,

raons,

historiadors d'ofici obliden

ficientment important per

o no

la consideren

su¬

fer-ne objecte d'investigació.

El llibre «Història de les

cooperatives a Catalunya»,
capítols a través dels quals, es pot
resseguir tot l'itinerari recorregut pel moviment coope¬
ratiu català, des dels seus orígens, a mitjan segle XIX,

s'estructura

en

nou

fins als

nostres dies. S'hi distingeixen de manera clara
períodes. En els primers sis capítols l'autor ens tras¬
llada des dels inicis del cooperativisme fins a la Guerra
Civil. El segon període recollit en els capítols setè i vui¬
tè, presenta la cooperació durant la guerra civil i els anys
següents del franquisme. Finalment, el tercer període,
capítol novè, cobreix els anys marcats per la recuperació
tres

i el

posterior restabliment de l'actual marc democràtic.

És,

visió globalitzadora

per tant, una obra que dóna una
del moviment cooperatiu català.

ELS INICIS DEL MOVIMENT

el seu treball situant el context del
primer terç del segle XIX, tot assenyalant-ne els princi¬
L'autor comença

pals elements definidors del moment històric, que pro¬
piciaren l'aparició del proletariat i de les primeres inicia¬
tives

cooperatives. Aquestes sorgiren

cia d'anar formant els treballadors
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com a

una

conseqüèn¬

política pròpia

diferenciada de la

resta

VERS EL

dels grups socials existents en

aquells moments.

les primeres cooperatives es ca¬
racteritzaven per tenir una fesomia poc definida, de ma¬
nera
que cobrien diferents necessitats alhora; treball,
consum, crèdit, socors mutus... Tal com assenyala l'au¬
tor del llibre, citant l'Eladi Gardó (1876-1958): «Les
cooperatives més antigues de què hi ha record a Catalu¬
nya fins el 1890, confonen sovint llur actuació amb la de
En aquest context,

les societats obreres

Un cop

Això permet

de resistència» (3).

El

és que aquest

esforços

a

intentar

Comitè Nacional de la

no va consolidar-se, però
de Barcelona, impulsada per

comitè

permetre a la Delegació
Salas Antón (1854-1931),

de realitzar

una tasca que va

de cooperatives a
prendre dos acords que
esdevindrien crucials per facilitar l'estructuració del mo¬
viment cooperatiu català. D'una banda, es va decidir
fundar la Revista Cooperativa Catalana, la qual, can¬
viant diferents cops de capçalera i de periodicitat va anar
apareixent fins l'any 1938, i esdevingué un instrument
de primer ordre per donar a conèixer de dia en dia les
cooperatives, i per plasmar les diferents idees i reflexions
dels homes i les dones cooperativistes.
L'altre acord fou el de reunir les cooperatives catala¬
nes en un Congrés que es faria a Barcelona l'any següent
(1899). En ell es va avançar un pas més en l'estructuració
del moviment, ja que s'hi prengué l'acord de crear la
Cambra Regional de Cooperatives Catalano-Balears.
Segons Pérez i Baró, a partir d'aquest moment, les
activitats de caire cooperativista proliferen en gran nom¬
bre, de manera que el moviment cooperatiu es farà cada
cop més evident, tot irradiant les seves peculiaritats.
Això no impedí que per part d'alguns sectors del
moviment obrer, es continués mostrant cert recel envers
el cooperativisme, de manera que el titllaren «d'adormidera» de l'esperit de lluita de la classe treballadora.
conduir

a

la celebració d'una assemblea

Badalona (1898). Allà

es presentava com una

en

(4).

diu Pérez i Baró, era bastant corrent que en

s'hi

van

el
reglament de les cooperatives
es fes referència a què els
treballadors practiquéssim
«...era

reglament de les cooperatives es fes referència a la ne¬
els treballadors practiquessin l'associació,
com a mitjà de defensa.
El cas és que el cooperativisme, algunes vegades
també és qüestionat des de les mateixes files del movi¬
el

cessitat que

Obrer de Barcelona
(1879), el cooperativisme és poc considerat com element
d'emancipació de la classe obrera: així Pérez i Baró asse¬
nyala que del conjunt de delegats assistents al Congrés,
únicament Roca i Galès i Joan Forga i Pagès es presenten
com a paladins de la seva defensa i aconsegueixen arren¬
car un dictamen, que es presenta ple d'ambigüitats (5).
De tota manera, a mesura que s'anaren destriant els
camps d'incidència dels diferents instruments, societats
de resistència, sindicats, cooperatives i mutualitats, ca¬
dascun d'ells emprendrà la seva pròpia via.
D'aquesta manera el cooperativisme es va delimi¬
tant, sobretot a través de la creació de cooperatives de
consum. A poc a poc es produeix una gradual diferencia¬
ció entre les tasques a acomplir per les cooperatives i la
el I Congrés

corrent que en

l'associació

com a

mitjà de

defensa».
Per contra, es

s'hi

acostaven

veié

com

personalitats i intel·lectuals

i hi col·laboraven, com de fet va

succeí

tenir lloc un conjunt d'actes pú¬
diferents posicions ideològiques
que en aquell temps confluïen en les manifestacions po¬
lítiques de les organitzacions obreres (6).
De tota manera, Pérez i Baró, no deixa d'assenyalar
que els problemes de la Cambra per tal d'aconseguir la
participació de les cooperatives foren enormes; així ho
indica, tot afirmant que el cooperativisme d'aquells anys
es caracteritzava pel seu esmicolament orgànic «configu-

de societats obreres.
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cas

va

de les formes
moviment obrer,
per tal de fer front a les dificultats de la lluita social i
política que els treballadors començaven a emprendre, a
conseqüència del desenvolupament industrial. Aquestes
dificultats sovint «els portaven a camuflar llurs activitats
forma de cooperatives de producció, les quals els ser¬
vien també per a mantenir la solidaritat entre ells i a
favor dels qui sofrien les conseqüències econòmiques de

resta

grans

cooperatives de tot l'Estat

cooperació, que tenia com objectiu promoure un Congrés
cooperatiu per donar-li una estructura més consolidada.

organitzatives adoptades pel naixent

en

dedicà

espanyol. En aquesta línia creà un

mitjà per tal de fer front als patrons, i d'altres apareixia
simplement com una cooperativa de treball.
Això es donava en la mesura que en els seus inicis el

obrer. Així

que

les relacions entre les

acostar

Aquest fet és present en una de les primeres iniciati¬
quals es té testimoni, i que Pérez i Baró recor¬
da: l'Associació Mútua d'Obrers de la Indústria Cotonera
(1840-1842), la qual unes vegades tingué el caràcter
d'una associació de socors mutus, d'altres esdevingué un

ment

a

d'assabentar-nos que un dels primers

rochdaliana,

vista

de les

com

seguir

organitzatius fou promogut per Piernas Hurtado
(1843-1911), fervent propagandista de la idea cooperati¬

cooperatives a Catalunya'»,

Tal

va

intents

el de les col·lectivitzacions i
la 'Història de les

la lluita empresa»

del moviment coo¬

ens endinsa vers la dinàmica que
l'hora de la seva estructuració organitzativa.

llarg de la seva vida
publica una vintena de
llibres dels quals cal destacar

cooperativisme

l'autor ha situat els inicis

peratiu,

«,„al

ves

CAMÍ ORGANITZATIU

74

l'any 1912

en

blics

presentaven

on es

què

van
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petites capelletes sovint tancades als qui volien
esquifida visió de l'economia cooperativista
que no feia previsions pel futur ni comprenia l'eficàcia de
les compres a l'engròs» (7).
Fou precisament la minsa
participació el que provocà
una crisi en la secció econòmica de la Cambra,
originada
pel poc suport que li prestaven les cooperatives. Aquesta
crisi esdevingué la causa de la dimissió de Salas Antoni
del seu càrrec de president de la Cambra i de la seva

de les cooperatives a
l'hora de

dissolució.

M. Rende

rat

per

propulsar activitats cultu¬
rals; així serà freqüent la convocatòria de Certàmens Li¬
teraris, els quals tindran un ressò considerable en la vida
cultural del país (8). Són uns
anys en què la creació dins
les cooperatives de
grups de cultura és un fet generalit¬

entrar; una

zat.

Juntament amb el cooperativisme de consum, l'a¬
grari, a poc a poc, es va estenent arreu de les terres cata¬
lanes, sobretot a causa de la tasca desenvolupada per
J.
(1874-1925), primerament de manera indivi¬
com a responsable del Servei de
Política Social Agrària de la Mancomunitat de Catalu¬
nya, esdevenint un vertader «apòstol de la cooperació
agrària a casa nostra» (9).
Segons l'autor del llibre, durant els anys de la Dicta¬
dual i posteriorment

dura de Primo de Rivera destaca

un

cert

realisme per

dels cooperativistes a l'hora d'ajuntar esforços. Així
doncs i tal com posa de manifest Pérez i
Baró, en dife¬

part

rents

indrets s'inicia

perativa,

una

tendència

a

la concentració

coo¬

tal d'evitar la dispersió. De tota manera, no
deixa d'assenyalar
que aquest fet no acaba amb una ca¬
racterística constant del moviment
cooperatiu català,
que no és altra que «la dispersió en petites entitats, mol¬
tes d'elles
d'origen gremial, amb un nombre limitat de
socis que tenen tots els drets i es
repartien generalment
tots els beneficis, i moltes
vegades gaudint de l'excés de
percepció d'una subcategoria de socis amb drets limi¬
tats.

per

D'altra

banda, la limitació voluntària

bàsics de menjar i beure reduïa
les operacions que aquestes

Albert Pérez i Baró.

enormement

als articles

la xifra de

cooperatives duien

a terme»

(10).

Dissolució que

donà lloc immediatament a la creació
organitzatiu, la Federació de Cooperatives
Catalanes, que sota la presidència d'Eladi Gardó, va diri¬
gir els seus esforços a conquerir una major participació
de les cooperatives.
d'un

nou ens

CERCANT LA

EL RECONEIXEMENT LEGISLATIU
El capítol quatre, l'autor el dedica a l'estudi de les
cooperatives durant els anys de la República anteriors a
la Guerra Civil. En ell, un cop més, Pérez i Baró, ens
va mostrant,
pas a pas, la dinàmica del cooperativisme
català. Es caracteritza en aquest període pel reconeixe¬
ment i plena consideració
per part de l'Administració
pública i de les diferents forces socials i polítiques del
país.
Aquesta consideració es reflecteix clarament en el
desenvolupament legislatiu. Són els anys en què es pro¬
mulguen diferents lleis de cooperatives, tant a nivell de
l'Estat espanyol (juliol 1931), com a nivell català (Llei
de Bases de la cooperació, febrer 1934, i Llei de coopera¬

CONSOLIDACIÓ

A

partir d'aquesta nova realitat s'inicia una nova etapa
cooperatiu català, que Pérez i Baró acotà fins
l'any 1931. Aquesta etapa és presentada per l'autor del
llibre com un període en què la maduració organitzativa
del cooperativisme català esdevé un fet
inqüestionable.
Així es produeix
per primera vegada el seu reconei¬
xement
explícit, tant en l'àmbit internacional com en el
nacional. En l'internacional ingressa a
l'Aliança Coope¬
rativa Internacional, mentre
que en l'àmbit estatal la Fe¬
deració de Cooperatives de Catalunya és convidada a for¬
mar
part de l'Institut de Reformes Socials de Madrid, on
a través dels seus
representants tindrà un paper rellevant
a l'hora
que l'Institut ha d'estudiar l'elaboració d'un pro¬
jecte de llei de cooperatives.
Per altra banda, foren uns
anys en què les activitats
públiques de les cooperatives proliferaven en gran mane¬
del moviment

tives de
Les

ment

de Catalunya
participa
l'any 1929-

en

l'Exposició Internacional

També és de destacar,
segons Pérez i Baró, el paper

MÓN
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1934).

es

pot

dir

que comença una etapa

de ràpid des¬

envolupament i modernització» (11).
No obstant això, les cooperatives manifesten alguns
recels envers aquestes normatives per tal com imposaven
un mínim de socis, cosa
que segons deien limitava mol¬
tes cooperatives existents de
gaudir dels avantatges que
la Llei atorgava. Així es creia que la llei s'interferia en
llur vida, quan de fet el que es perseguia, segons Pérez i
Baró, era donar més fortalesa al moviment cooperatiu en
el seu conjunt, evitant la dispersió d'esforços.

Es precisament durant
aquest període que s'estableix
la celebració anual de la diada Internacional de la
Coope¬
ració (1923). En
aquesta línia la Federació de Cooperati¬

de

març

legals, segons Pérez i Baró, van contri¬
buir enormement a potenciar el
desenvolupament del
moviment cooperatiu a casa nostra i és «quan veritable¬

ra.

ves

Catalunya,
mesures
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Congrés cooperatiu
l'any 1913- Aquest
resulta poc efectiu malgrat la propaganda i els esforços
que s'hi van esmerçar; Pérez i Baró diu que en bona part
esdevingué un fracàs en la mesura que no ajudà a avançar
en les relacions entre les cooperatives de diferents indrets
tives, propulsant l'organització d'un
d'abast estatal, que es fa a Barcelona

produeix una transforma¬
l'estructuració del moviment coopera¬
tiu, en la mesura que la Federació Regional de Coopera¬
tives de Catalunya, que en principi està organitzada per
federacions comarcals i posteriorment i a conseqüència
d'una resolució d'un congrés celebrat a Barcelona l'any
1935, les cooperatives s'agrupen en federacions específi¬
ques de cada activitat: consum, treball, farmacèutiques,
agràries..., totes juntes constitueixen la Confederació de
Cooperatives de Catalunya.
Segons Pérez i Baró, en aquests anys creix la presèn¬
cia de cooperatives de treball, a les quals des del govern
de la Generalitat s'intenta ajudar fent públiques unes
bases per al seu foment que segons els criteris d'aquell
moment, es distingeixen per estar compostes per obrers,
els quals únicament aportaven l'esforç del seu treball. La
filosofia que determinen aquestes bases no era una altra
que la d'ajudar a la creació i al foment d'empreses obre¬
res de manera que es tendís a establir un règim de su¬
pressió de l'assalariat mitjançant l'associació per realitzar
També cal destacar que es

profunda

ció

treball

en

en

de l'Estat.
un altre pas a partir d'un nou congrés
Madrid l'any 1921, promogut bàsicament per

Es donaria

celebrat

a

cooperativistes catalans, bascos i valencians,

i que para¬

presentar-se com el primer celebrat a ni¬
vell estatal, desconeixent del tot el que anys abans havia
doxalment

va

tingut lloc

a

nió

Barcelona. Però, un cop més, aquesta reu¬

donar els resultats desitjats.

no va

Finalment i mercès

a una

campanya

promoguda per la

Regional de Cooperatives de Catalunya i per la
«Unión de Cooperativas del Norte» en pro de la necessitat

Federació
de

crear

una

Federació

Espanyola, l'any 1928 aquesta

esdevindria una realitat. A partir d.'aquell moment se
celebren diferents congressos i assemblees generals a ni¬
vell estatal. En

comú (12).

tots

els

casos

la representació

tivisme català és nombrosa i activa,
les discussions i

en

en

es

donarà

en

coopera¬
sempre

(13).

els acords que es prenen

cooperativisme català,

Aquesta presència activa del
també

del

influint quasi

l'elaboració de la Llei de Cooperati¬

de l'any 1931, la qual queda fortament influïda per
l'avantprojecte redactat per cooperadors catalans i que es
presenta al moment oportú a l'Institut de Reformes so¬

«..,la

cooperació de
Catalunya arribà a la seva
majoria d'edat amb els
òrgans apropiats per al seu
desenvolupament».

ves

cials.
Com diu l'autor

del llibre

l'hora de justificar el

a

capítol, la influència dels cooperadors catalans en tots els
comicis cooperatius generals va ser tan evident al llarg de
tot

el

període que silenciar-ho,

en

escriure una història del

cooperativisme català, l'hauria deixat
UN APROPAMENT

banda, algunes d'aquestes cooperatives es
constituir en secció dins la Federació Regional

incompleta (14).

VIVENCIAL

Per altra
van

(1932), avançant-se

a

la decisió

que

més endavant

capítols setè, vuitè i novè prenen un interès espe¬
cial, ja que es veuen enriquits en afegir-hi, al recull més
historicista de l'obra, les aportacions i els fets viscuts
Els

es va

prendre, d'estructurar l'organització cooperativa per
branques.

intensament per l'autor
Acoten uns anys en

del llibre.

esdeve¬
cooperati¬
visme i per tant són unes pàgines que reflecteixen a la
vegada el Pérez i Baró escriptor, l'historiador i el coope¬

D'aquesta manera, segons en Pérez i Baró, la coope¬
ració de Catalunya arribà a la seva majoria d'edat amb
una diversificació, legislació i els òrgans apropiats per al
seu desenvolupament.

nir

un

els quals Pérez i Baró

va

protagonista del desenvolupament del

rativista.

LA

Com assenyala Joan Reventós en el pròleg que prece¬
deix el llibre que es comenta: «particular interès prenen
les planes dedicades al cooperativisme català durant la

IRRADIACIÓ

ENVERS LA RESTA DE
L'ESTAT ESPANYOL

Piernas Hurtado de reunir
de

tot

l'Estat

ció durant
La

un

directament des de llocs de

no

tració de la Generalitat
Així hom
de

cap

llarg període de temps.

Es

un

treball

va

devenint

torna a ser

LABORAL

troba davant d'un relat precís

un

element de primer

l'activitat econòmica del

intent d'organitza¬

MÓN

visqué molt
a l'adminis¬
del

paper

complir el cooperativisme durant aquests anys,
com els sindicats, els partits, la Generalitat, el van

considerar

assemblea de cooperatives

hi ha

es

responsabilitat
republicana» (15).

que va

oberta per Ripoll (1873-1961)
presidència de la Cambra Regional de Coopera¬

qüestió

des de la

espanyol,

una

1936 al 1939, que l'autor

Guerra Civil del

cooperació catalana a
la
Baró hi dedica tot un
capítol no tant amb la pretensió de ser exhaustiu, sinó
amb l'intent de mostrar al lector la importància de la
presència catalana, sobretot en l'organització del movi¬
ment cooperatiu a nivell d'Estat.
Al final del dinou després del fracàs de la proposta de
Pel que fa a la influència de la
de l'Estat espanyol, Pérez i

resta

tractaven

76

ordre per tal de facilitar

país.

en què el nombre de cooperatives de
espectacularment, en molts casos es¬
un refugi per a moltes petites empreses que
d'esquivar el Decret de Col·lectivitzacions, ha-

període
créixer
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vent estat

l'autor del llibre, part

de dur-lo

a

de l'equip responsable
(16). Així mateix, el Govern de la
Generalitat utilitza el cooperativisme per intentar resol¬
dre els problemes de proveïment de queviures que patia
el país.
Especialment enriquidores són les pàgines on es trac¬
ta del cooperativisme durant el
franquisme, en la mesura
que el relat de les lluites i manifestacions dels coopera¬
dors catalans, per tal de mantenir en peu les iniciatives i
els principis cooperatius que el Règim polític imperant
trepitjava impunement, denota clarament unes vivències
de l'autor, que molt sovint hi participà activament.

del cooperativisme, actualment esdevé un clàssic, que
s'ha de consultar i que s'hi ha de fer referència indiscuti¬

terme

blement.
De
nes
ran

tota

manera, com

la majoria de clàssics té algu¬

llacunes i limitacions que les noves generacions
d'anar cobrint a partir de noves aportacions.

d'elles, és
d'utilitzar

hau¬
Una
l'hora

hi ha una certa manca de rigor a
l'apropament històric, la qual cosa deu obeir
que

al fet que en Pérez i Baró esdevingués abans que res un
fervent militant cooperatiu, i que per tant l'anàlisi dels
esdeveniments el fes a partir d'una gran dosi de subjectivisme.
En aquest sentit caldria
lector ha de tenir present en

destacar un aspecte que el
la lectura del llibre; el fet
que la línia informativa i explicativa dels esdeveniments
té sobretot en compte el
cooperativisme de consum,
mentre que la resta de manifestacions del
cooperativis¬
me;
agrari, treball, habitatge,... és molt poc considera¬
da. Aquest és un aspecte del qual l'autor era conscient i
així ho posa de manifest, quan demana excuses per donar
«al llarg del nostre treball, un paper preponderant a les
cooperatives de consum» (17).

«Especialment enriquidores
són les pàgines on es tracta
del cooperativisme durant el
franquisme (—) el Règim
polític imperant trepitjava
impunement,,, »

Les

El lector

partir del relat d'aquestes vivències, veu
cooperatiu cata¬
là. Hom aconsegueix una visió del que representa el
franquisme per al cooperativisme, com aquest es va veu¬
re subordinat a uns
principis que no li eren propis, i que
deixaven les cooperatives a mercè de l'Organització Sin¬
dical a través de l'Obra Sindical de Cooperación.
Foren uns anys difícils per a les cooperatives, produint-se una corba descendent de la cooperació a Catalu¬
nya. La situació política i econòmica del país, representa
una
gran llosa per al cooperativisme, ja que primer l'es¬
clafà i més tard en va impedir el desenvolupament.
El relat de l'itinerari històric del cooperativisme ca¬
talà es clou amb un apartat que situa el seu desenvolupa¬
ment més immediat, i on es recullen aquelles
manifesta¬
cions que s'han anat donant a partir de la transició de¬
a

transcórrer les vicissituds del moviment

mocràtica fins als

nostres

dies. Es

un

tal que aporta

puntal

a casa nostra

que

és

que

irrellevant. Però la raó fonamen¬

el cooperativisme de consum és el
una força econòmica

fa del cooperativisme

a

Catalu¬

(1989). Editorial Crítica. Barcelona.
(3) Gardó, Eladio. La Cooperación catalana. Recopilación histó¬
rica, 1898-1926. Barcelona 1927.
(4) Pérez i Baró. Obra cit. pàg. 18.
(3) Pérez i Baró. Obra cit. pàg. 21.
(6) Els ponents i els temes d'aquestes conferències foren els se¬
güents: J. M. Tallada tractà de «Proudhon i el començament del
socialisme científic»; Cebrià de Montoliu sobre «John Ruskin o l'i¬
ètico-social anglès»; Manuel Reventós parlà del tema
«Temptatives de producció no capitalista; Owen i Henry George»;
Vidal i Tamago sobre «Socialisme jurídic i Antoni Menger»; Enric
Jardí sobre «Les doctrines de George Sorel»; Vidal i Guardiola sobre
«Karl Marx» i Valentí Camp sobre «Eduard Bernstein».
(7) Pérez i Baró. Obra cit. pàg. 31.
(8) Un exemple és el certamen literari promogut per la Coopera¬
tiva La Dignidad l'any 1924. Els treballs presentats foren recollits en
un llibre
que esdevé un testimoni molt valuós d'aquest tipus de cer¬
dealisme

tàmens.

Baró. Obra cit. pàg. 38.
i Baró. Obra cit. pàg. 47.
i Baró. Obra cit. pàg. 107.
i Baró. Obra cit. pàg. 56.
i Baró. Obra cit. pàg. 103.
i Baró. Obra cit. pàg. 105.
i Baró. Obra cit. pàg. 10.
i Baró. 30 mesos de col·lectivisme
Barcelona 1970. Edicions 62. Barcelona 1986.
(17) Pérez i Baró. Obra cit. pàg. 109.
(18) Pérez i Baró. Obra cit. pàg. 110.
(9) Pérez i
(10) Pérez
(11) Pérez
(12) Pérez
(13) Pérez
(14) Pérez
(15) Pérez
(16) Pérez

dins el
tema

MÓN LABORAL

enfoca¬

nya»

considerar

sobre el

que

estat

(1974). Editorial Nova Terra. Barcelona.
(2) Pérez i Baró, Albert, «Història de les cooperatives

quals no va participar, o a disminuir-ne la
importància i d'altres a emetre adjectivacions que tenen
implícitament una càrrega personal molt forta.
Tot plegat fa d'aquest llibre una obra interessant per
a tot
aquell que en aquests moments vulgui conèixer i
explorar els viaductes sobre els quals s'ha conformat i ha
anat caminant el
cooperativisme català. També resulta
útil per aquelles persones que cerquin un instrument que
les ajudi a entendre l'estat present del cooperativisme o
per qui s'interessa sobre el seu previsible futur.

davant d'un estudi

aquest

catalana»

aspectes en els

Cal dir que estem

justificar

(1) Pérez i Baró, Albert, «Les Cooperatives a Catalunya» (1972).
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, i «Historia de la cooperación

com Pérez i Baró els va viure.
tingut l'autor com a protagonista relle¬
vant. Això fa
que traspuïn una sèrie d'informacions poc
conegudes que són útils per conèixer i comprendre més
fàcilment algunes de les manifestacions de l'actual movi¬
ment
cooperatiu. De vegades, el caràcter subjectiu d'a¬

conjunt de treballs existents

per

NOTES

recull dels fets més

porta a no

addueix

(18).

rellevants, explicats tal

del llibre, el

que

manifestacions ha

Molts d'ells han

questa última part

raons

són

diverses; per una part, n'assenyala un major
coneixement, per l'altra, apunta una manca de prepara¬
ció per fer un estudi acurat d'altres modalitats de coope¬
ratives, i finalment perquè, segons ell, el pes d'algunes
ment

•
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a

Catalunya. Ariel.

NOTES DE LECTURA

LES PROFESSIONS
EN UN DICCIONARI
J. M. Mas i Solench
Advocat

Quan el poeta Salvat-Papasseit, pels voltants de l'any 1925 escrivia el
poema «L'ofici que més m'agrada», no deuria pas sospitar que un dia es
registrarien i descriurien, en una sola obra, la bona quantitat de gairebé
2.300 professions, reunides alfabèticament, com s'ha fet ara en el
«Diccionari de les Professions», publicat
per la Direcció General
d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
La publicació ha estat impulsada
per I'IMtre. Col·le¬
gi d'Advocats de Barcelona, d'acord amb el suggeriment
de la Direcció General d'Ocupació, i la realització es va
encarregar a la Comissió del «Diccionari i Formularis»
del Col·legi d'Advocats. En la seva elaboració hi ha
col·laborat un conjunt de joves constituït per Marta Ca-

min, Carles Ferrer, Sílvia Macias, Mercè Molina, M. Te¬
resa Ordóñez, M.
Eugènia Parra, Teresa Torra i Carles
Valcarce, sota la direcció i coordinació d'Oleguer Torra i
Miró, Secretari de la Comissió del «Diccionari i Formu¬
laris», que ja es va ocupar de la redacció del Diccionari
Jurídic i que tanta dedicació ha tingut en tasques simi¬
lars.
La

publicació s'inicia amb

un

Prefaci del Conseller

de

Treball, Ignasi Farreres, i un Pòrtic de l'ex-Degà del
Col·legi d'Advocats, Josep M. Antràs i Badia, i conti¬
nua amb una
exposició detallada de l'objectiu del Dic¬
cionari, el qual pretén, tal com s'assenyala, una doble
finalitat: contribuir a l'ampliació del vocabulari usual de
la nostra llengua, en el camp important de les
profes¬
sions, i posar una eina de treball a les mans de totes
aquelles persones que han d'intervenir en les relacions

neologismes o manlleus introduïts han estat aprovats per
Lingüística del Termcat i

la Comissió de Normalització
per

laborals.
El

cos

La

de l'obra

a

què

ens

referim

consta

de

En la primera, hi figura el diccionari pròpiament
la qual es defineixen les professions. Al final de
cada descripció s'hi consigna una nota
que remet a la
classificació Internacional Uniforme d'Ocupacions, uti¬
en

litzada per

l'Oficina Internacional del Treball.

En la

se¬

s'inclou el vocabulari català-castellà de tots els
mots
compresos en la part descriptiva. I en la tercera, el
vocabulari castellà-català, que complementa l'obra, i en
facilita el seu maneig.
En l'explicació inicial del llibre s'hi consigna
que els
gona,

MÓN LABORAL

•

es po¬

composició de l'obra, que abasta 220 pàgines, és
tipus adequats, com també resulta atractiva la
disposició en columna dels mots continguts en els voca¬
bularis, amb ús de negretes o rodones, segons que sigui
la paraula principal registrada o la seva traducció.
Es tracta, doncs, del primer recull de
professions del
nostre país, realitzat de manera
sistemàtica, i que consti¬
tueix en conjunt una obra original, fins ara absent del
mercat, la qual, a més a més de descobrir-nos un nombre
importantíssim de professions, serà útil, sens dubte, per
a un
ampli sector de la societat, tal com es proposa en els
clara i els

tres

parts.

dit,

l'Institut d'Estudis Catalans, motiu pel qual

den considerar normalitzats.

seus
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Et donem un lloc de treball segur
i un curs de pocs mesos.
I això no és el millor.
El millor és que et convertiràs
En

un

professional

que

professional.
podrà aconseguir un bon lloc
en un

de treball, dels 20.000 que es necessiten
ció abans del 1993.

en

la construc¬

Perquè t'estem parlant de l'Institut Gaudí de la
Construcció, el nou institut que a partir d'octubre co¬
mença a funcionar

Barcelona de manera totalment
subvencionada per a tu, que mai has treballat i
que vols

integrar-te

en

No deixis escapar aquesta oportunitat i
posa't en con¬

tacte amb nosaltres. Truca gratuïtament al telèfon:

a

900 340 340.
Els
neral

cursos estan

subvencionats per la Direcció Ge¬

d'Ocupació del Departament de Treball
neralitat de Catalunya.

de la Ge¬

el món laboral.

Si tens entre 18 i 25
anys,

t'oferim la possibilitat de
formar-te en una professió amb present i futur, la carre¬
ra de la
construcció, i això és el millor. Inicialment es po¬
sen en marxa, entre
d'altres, les especialitats d'Oficiai
Paieta, Oficiai Ferraiiista, Oficiai Encofrador i Auxi¬
liar Tècnic d'Obra. Cursos
dirigits per especialistes que
Institut Gaudí de ia Construcció
posa a la teva dis¬
posició.

Generalitat de

Catalunya

Departament de Treball
Direcció General

d'Ocupació

Uns mesos de teoria i
pràctica et convertiran en tot
professional. I en finalitzar el curs t'oferim també la
seguretat d'un contracte de treball en la teva
especialitat.
En breu també iniciarem els cursos a la resta de Cata¬
un

lunya.

institut gaudí de la construcció

LA PREVENCIÓ ES LA NOSTRA PRIORITAT
Els accidents de treball constitueixen

perjudici tant per als treballadors
als empresaris.
això és necessària una actitud positiva i de defensa enfront dels accidents de treball
i les malalties professionals.
La conscienciació davant d'aquest problema és l'inici d'una adequada protecció.
com

Per

un

per

Els Centres
de

Seguretat i Higiene

el treball
treballen per a Vostès
en

La salut i la seguretat dels treballadors
són elements

imprescindibles per al
progrés i el benestar d'una societat
avançada.
És per això que la Generalitat té en
funcionament aquests Centres on es
treballa en quatre àrees coordinades
per
eliminare reduir els riscs

en

el lloc de treball.

EN SEGURETAT. Investigació
dels riscs d'accidents i proposta
mesures

i detecció
de

correctores.

EN HIGIENE. Estudi i solució de les
situacions de risc i de les malalties

professionals.
EN MEDICINA PREVENTIVA.
Reconeixements mèdics a fi de detectar
la

possible existència de malalties
professionals.
EN FORMACIÓ. Sensibilització i
formació de treballadors i empresaris
tal de

per

hàbits de conducta davant les
situacions de risc.
crear

Els Centres són:
LLEIDA

-

Polígon Industrial «El Segre»,

parc. 728-B-25071

-

Tel. (973) 20 04 00

GIRONA Disseminat. La Creu de Palau 17003 Tel.
(972) 20 82 16
TARRAGONA Polígon Campoclaro, s/n. - TORREFORTA - Tel.
(977) 54 14 55
BARCELONA PI. Eusebi Güell, s/n. - 08034 - Tel. (93) 205 59 00
-

-

-

-

Generalitat de Catalunya
lí[T|
wM

Departament de Treball

TREBALL I ESTADÍSTICA
A CATALUNYA

-

a

^^W^víSi

M

iPlhra

'

:

•-

SIGNE I XIFRA DE

L'ÀMBIT LABORAL

TREBALL I ESTADÍSTICA
A CATALUNYA
Amb la denominació de «Treball i
Estadística a Catalunya»
recopilar i difondre la informació estadística

hom pretén

disponible

Departament de Treball, amb l'objecte de
proporcionar
seleccionat

en

el

un material
que faciliti l'anàlisi i la reflexió de la realitat
socio-laboral
catalana. Atenent a la naturalesa de Món
Laboral, aquesta secció
proporciona informació sobre diversos temes, si bé sense
fer-ne un gran
desenvolupament. Pot trobar-se una informació més detallada a les

pàgines de les altres publicacions

Els

temes

que es tracten són els

cions

que

següents: Concilia¬

Individuals, Conciliacions Col·lectives, Vagues i
Tancaments Patronals, Convenis
Col·lectius, Sinistrali-

Laboral, Reconeixements Mèdics, Obertures i modi¬
ficacions de Centres de Treball, i
Població, Ocupació i

—

edita el Departament.

Amb

avinença,

quan

s'arriba

a un

acord

entre

les

Sense

avinença,

quan

s'acaba

sense

acord

entre

les

parts.
—

tat

parts.

Intentades

—

Atur.

Les dades fan referència al Ir.

laboració ha
tema

per

de

estat

sense efecte,
quan no comparegui la
demandades.
Considerada no presentada, quan la
part deman¬
promotora no comparegui a l'acte.
Desistida, quan la part demandant aparegui per

part o parts
semestre

del Gabinet Tècnic

Població, Ocupació i Atur

que

de 1989- L'e¬

ha

—

excepció del

a

estat

dant

elaborat

o

—

la Direcció General d'Ocupació.

tal de desistir el conflicte
—

Altres, són altres

plantejat.

causes.

CONCILIACIONS INDIVIDUALS
Les dades sobre conciliacions individuals

Segons el motiu
procedei¬

sifiquen

dels fulls estadístics que formalitzen
mensualment
els Centres de
Mediació, Arbitratge i Conciliació.
Els fulls estadístics recullen les conciliacions
classifi¬
xen

cades segons el resultat de la conciliació,
segons els
tius per sol·licitar la conciliació i
segons l'activitat
nòmica de l'empresa (2 dígits del
CNAE).

Segons el resultat de

les conciliacions, es

en:

en:

mo¬
eco¬

0

—

1

—

2

—

Amb

Sense

avinença

avinença

efecte

Barcelona
Girona

16.299

1.806

2.251

1.028

120

Tarragona

899
738

98
62
117

Catalunya

18.964

2.083

MÓN

de

simplificar la classificació de conciliacions
activitats econòmiques es presenta amb el primer
dígit del CNAE:

classifiquen

Arbitratge i

clas¬

per

Agricultura, ramaderia,
Energia i aigua.

Intentades

83

silvicultura i pesca.

Química.

sense

semestre

no

energè¬

1989)

Considerades
no

presentades

Desistides
i altres

Total

783
38

115

21.254

1

56

73

27

141

37

41

1.285
1.117
1.074

2.568

931

184

24.730

Conciliació.

LABORAL

caça,

Extracció i transformació de minerals
tics.

Font: Departament de Treball; Centres de
Mediació,

es

Per tal de

territorial

Lleida

sol·licitar la conciliació,

quantitat i Diversos.

Conciliacions individuals. Acomiadaments (Ir.

Àmbit

per

Acomiadaments, Sancions, Reclamacions
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3

Industries transformadores de metalls. Mecànica de

—

9

—

Altres serveis.

precisió.
4

—

5

—

6

—

Comerç,

7

—

Transports i comunicacions.

8

—

Institucions

Altres indústries manufactureres.
Construcció.

tats a

restaurants

En

i hosteleria. Reparacions.

financeres,

assegurances,

serveis

alguna taula

agrupen

el resultat de la conciliació
Intentades

quatre: Amb avinença. Sense avinença.
sense efecte i Altres. En
aquest Altres estan
en

les Considerades

pres¬

empreses.

agrupades

presentades, les Desistides i les Al¬

no

tres.

Conciliacions individuals. Sancions (Ir. semestre 1989)

Àmbit

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

Barcelona

64

478

434

42

39

1.057

Girona

1

4

15

5

0

25

Lleida

2

7

7

0

0

16

Tarragona

2

261

17

2

222

504

Catalunya

69

750

473

49

261

1.602

Font:

Intentades

sense

efecte
.

Considerades
no

presentades

Desistides
i altres

Total

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Conciliacions individuals. Reclamacions de

Àmbit

quantitat (Ir.

semestre

1989)

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

efecte

Barcelona

3.787

3.799

12.535

544

Girona

306

201

508

55

99
67

Lleida

40

117

17

5

304

Tarragona

155

311

125
764

41

9

1.280

Catalunya

4.288

4.428

13.932

657

180

23.485

Intentades

sense

Considerades
no

presentades

Desistides
i altres

Total

20.764
1.137

Departament a 'e Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Font:

Conciliacions individuals. Diversos tipus (Ir. semestre 1989)

Àmbit

Amb

Sense

Intentades

territorial

avinença

avinença

efecte

Barcelona

sense

Considerades
no

presentades

Desistides
i altres

Total

175

559

1.354

65

10

2.163

Girona

4

53

2

0

289

Lleida

7

52

230
14

7

1

81

Tarragona

5

39

19

10

2

75

Catalunya

191

703

1.617

84

13

2.608

Font:

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Conciliacions individuals. Nombre total (Ir. semestre 1989)

Àmbit

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

efecte

Barcelona

20.325

6.642

16.574

1.339

356

873

Lleida

948

238

202

97

33

1.518

Tarragona

900

728

941

90

274

2.933

Catalunya

23.512

7.964

18.590

1.721

638

52.425

Girona

Font:

Intentades

sense

Considerades
no

i altres

Total

1.434

263

100

68

45.238
2.736

presentades

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

MÓN

LABORAL
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Desistides
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Conciliacions individuals. Nombre total
per motiu de conciliació
(Ir. semestre 1989)

a

Catalunya i

per

forma d'acabament

Reclamació

Acomiadaments
Amb

avinença
Sense avinença
Intentades

efecte

sense

Considerades

presentades
Total

Diversos

Total

69

4.288

2.083
2.568

191

23.512

750

4.428

703

473

13.932

1.617

7.964
18.590

931
184

49

657

84

1.721

261

180

13

638

24.730

1.602

23.485

2.608

52.425

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge

Quantitats acordades
Àmbit

quantitats

18.964

no

Desistides

Font:

Sancions

i Conciliació.

per motiu de conciliació individual (Ir.

1989)

semestre

Reclamació
territorial

Barcelona
Girona

Acomiadaments

quantitats

Diversos

Total

21.255.010.878
871.303.761

1.097.045.706

129.414.617

22.481.471.201
928.094.996

Lleida

640.204.729

56.791.235
4.558.385

Tarragona

2.213.840

716.284.912

52.785.461

0

646.976.954
769.070.373

Catalunya

23.482.804.280

1.211.180.787

131.628.457

24.825.613.524

Font:

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge

0

i Conciliació.

Conciliacions individuals. Acomiadaments per
activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

Barcelona
Girona

248

1

2

3

4

5

6

86

1.122

3.829

5.897

1.410

4.502

31
61

14

47

86

382

12

37

72

265

132
106

Tarragona

73

12

50

82

243

Catalunya

413

124

1.256

4.069

6.787

Lleida

Font:

7

840

8

9

Total

1.537
56

1.783

21.254

120

1.285

90
85

1.117

2.078

24.730

363

54
62

119

375
268

80

37
62

1.767

5.508

1.036

1.692

1.074

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Conciliacions individuals. Reclamacions de quantitat per activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Barcelona

113

72

493

6.140

8.606

1.027

1.667

522

878

1.246

20.764

11

0

46

8

26

16

67

1.137

18

6

16

93
48

80

8

790
89

78

15

9

17

Tarragona

304

55

150

18

166

453

139

73

47

22

157

1.280

Catalunya

187

240

563

6.330

9.938

1.307

1.898

610

925

1.487

23.485

Girona
Lleida

Font: Departament de Treball; Centres de Mediació,
Arbitratge i Conciliació.
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Total

Conciliacions individuals. Nombre total per activitat econòmica (Ir. semestre 1989)

Àmbit
territorial

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Barcelona

393
44

191
16

1.696

10.932

15.151

2.556

6.397

104

100

244

453

1.537
83

72

44

88

1.403
364

167

572

258

707

266

459
345

2.416

11.378

17.625

3.233

7.654

Girona
Lleida

Tarragona

134

32
164

Catalunya

643

403

Font:

9

Total

2.956

3.429

45.238

81

208

2.736

118

58

116

1.518

132

99

256

2.933

1.870

3.194

4.009

52.425

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Conciliacions individuals. Nombre total segons

(Ir.

Acomiadaments
Sancions

el motiu de la conciliació i l'activitat econòmica

semestre

1989)

0

1

2

413

124

1.256

4.069

1.767

5.508

15

15

522

220

209

50

187

240

563

6.330

9.938

28

24

75

759

643

403

2.416

11.378

4

6

7

8

9

Total

1.036
47

1.692

2.078

24.730

96

300

128

1.602

1.307

1.898

610

925

109

177

277

1.487
316

23.485

691

152

17.625

3.233

7.654

1.870

3.194

4.009

52.425

semestre

1989)

3

5

6.787

Reclamacions

quantitat
Diversos
Total
Font:

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Distribució de les conciliacions individuals segons motiu de la conciliació a

Catalunya (Ir.

Conciliacions

Acomiadaments
Sancions
Reclamacions

O/

Conciliacions

Catalunya

quantitat

Diversos
Total
Font:

Conciliacions

Al,2
3,0

18.964
69

80,7

1.602

0,3

76,7
4,3

23.485

44,8

4.288

2.608

5,0

191

18,2
0,8

18,2
7,3

52.425

100,0

23.512

100,0

44,8

avinença
%

Departament de Treball; Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

els Serveis Territorials del

aquesta es

classi¬

o

—

s'arriba

a un

acord

entre

tal de

les

parts.

—

MÓN

LABORAL
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■

quan

la conciliació s'acaba

sense

sense

efecte,

quan no

comparegui la

demandades.

Considerada

—

dant

avinença,

les parts.

Intentades

part o parts

en;

Amb avinença, quan

entre

—

Departament de Treball.

Segons el resultat de la conciliació,

Sense

—

Les dades sobre conciliacions col·lectives procedei¬
dels fulls estadístics que formalitzen mensualment

—

%

24.730

acord

fica

Conciliacions amb

amb avinença

JO

CONCILIACIONS COL·LECTIVES

xen

2.608

presentada,

la part deman¬
l'acte.
Desistida, quan la part demandant aparegui per
desistir el conflicte plantejat.
no

promotora no

comparegui

Altres, són altres

SEGON SEMESTRE 1989

causes.

a

quan

Conciliacions col·lectives. Empreses afectades i
treballadors afectats (Ir.

Àmbit

territorial

semestre

1989)

Nombre conciliacions

Empreses afectades

Treballadors afectats

160

Girona

2.069

7

53.298

Lleida

8

8

4.735

Tarragona

8

19

26

3.064
2.968

Catalunya

194

2.111

64.065

Barcelona

Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials.

Conciliacions col·lectives. Nombre total
segons el resultat (Ir.

Àmbit

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

Barcelona

45

Intentades
efecte

sense

semestre

Considerades

presentades

1989)

Desistides
i altres

Total

0

0

22

160

0

0

2

7

0

0

0

8

no

Lleida

2

93
4
6

Tarragona

6

13

0

0

0

19

Catalunya

54

116

0

0

24

194

Girona

Font:

1

Departament de Treball; Serveis Territorials.

Conciliacions col·lectives. Empreses afectades
segons el resultat (Ir.

Àmbit

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

Barcelona

45

2.001

0

Girona

2

0

Lleida

2

4
6

Tarragona

6

Catalunya

55

Font:

Intentades
efecte

sense

Considerades

1989)

semestre

Desistides
i altres

Total

0

23

2.069

0

2

8

0

0

0

8

20

0

0

0

26

2.031

0

0

25

2.111

no

presentades

Departament de Treball; Serveis Territorials.

Conciliacions col·lectives. Treballadors afectats segons el resultat (Ir.

Àmbit

Amb

Sense

territorial

avinença

avinença

Barcelona

7.818

42.792

0

18

656
2.410

Girona
Lleida

Tarragona

654
1.140

Catalunya

9.630

Intentades
efecte

Considerades

semestre

1989)

Desistides
i altres

Total

0

11.158

61.768

0

0

4.061

0

0

0

1.828

0

0

0

4.735
3.064
2.968

47.686

d

0

15.219

72.535

sense

no

presentades

Font: Departament de Treball; Serveis Territorials.
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CONVENIS COL·LECTIUS
La informació s'obté del full estadístic
que es

forma¬
cada conveni, un cop signat per les comissions
negociadores i que forma part de la documentació que
cal presentar a l'Autoritat Laboral
competent per tal de
procedir al seu registre.
Es comptabilitzen els convenis col·lectius registrats

nis d'àmbit estatal que

litza per

als Serveis Territorials i

a

convenis d'àmbit

lunya.
En l'àmbit funcional

presa

la Direcció General de Rela¬

Trabajo

convenis de

y

Departament de Treball. El Ministe¬
Seguridad Social ha facilitat còpia dels
d'àmbit estatal que

sector

afecten Cata¬

diferencia entre convenis d'em¬

afecten de

Els primers recullen aquells

manera

parcial o total, la plantilla

Les empreses i els treballadors afectats
sector són dades estimades
ja que no

enregistrats durant l'any

fidedigne d'empreses i de treballadors

coincideixen amb el nombre de convenis que te¬
d'aquest període.
Els convenis es classifiquen,
segons l'àmbit territo¬
rial al qual afecten, en: Inferiors al
provincial, provin¬
cials, interprovincials de comunitat autònoma, de co¬
munitat autònoma, interprovincials (de més d'una
que no
nen

es

sector.

d'una empresa, per la qual cosa no pot identificar-se el
nombre de convenis amb el nombre d'empreses afectades.

lunya.
Es treballa amb convenis

i convenis de

convenis que

cions Laborals del
rio de

Autònoma i

tat

afecten Catalunya recullen els
interprovincial de més d'una Comuni¬
els d'àmbit estatal que afecten Cata¬

pels convenis de
existeix

un cens

per sectors.

El càlcul de l'increment salarial s'ha fet utilitzant la

efectes econòmics dins

mitjana dels increments salarials de

tots

els convenis

ponderada pel nombre de treballadors afectats
un

per

cada

d'ells.

comunitat autònoma) i estatals. Per

classificació

simplificar, aquesta
queda reduïda als àmbits territorials se¬

On nj

güents: Provincials, de Comunitat Autònoma de Catalu¬
nya i estatals que afecten Catalunya.
Els convenis provincials inclouen els d'àmbit inferior
al provincial. Els d'àmbit de Comunitat Autònoma de
Catalunya agrupen els convenis interprovincials de Cata¬
lunya i els propis de la Comunitat Autònoma. Els conve¬

Convenis col·lectius

Àmbit

territorial

d'empresa (Ir.

118

25.840

6,9

15

17

2.715

6

6

1.220

7,5
7,0

18

18

1.937

7,6

7

7

5.312

11,0

81

81

13.245

6,1

245

247

50.269

Catalunya

Estatal/Catalunya (*)
Catalunya
Font:

Departament de Treball; Direcció General de Relacions Laborals
(*) No es disposa de tots els treballadors afectats.

i Serveis Territorials. Ministerio de

Convenis col·lectius de

Girona

Nombre convenis

Lleida

Tarragona
Com. Aut.

Catalunya

Estatal/Catalunya (*)
Catalunya
Font:

(*) No

disposa de

totes

les

empreses

sector

(Ir.

semestre

Trabajo y

Increment salarial

7,2
Seguridad Social.

1989)

Empreses afectades

Treballadors afectats

Increment salarial

28

58.279

527.741

15

10.534

44.935

6,2
6,3

5

658

20

5.913

2.590
33.800

9,7
7,3

4

1.343

6.570

34

7.856

164.656

6,2
5,6

106

84.583

780.292

6,1

Departament de Treball; Direcció General de Relacions Laborals
es

1989)

semestre

118

Tarragona

Barcelona

Aquesta fórmula s'ha aplicat a cada un dels àmbits
posteriorment al total dels convenis enregis¬
trats. Cal tenir en compte
que d'aquest càlcul s'han ex¬
clòs els primers convenis.
territorials i

Treballadors afectats

Lleida

territorial

el total de treballadors afectats.

Empreses afectades

Girona

Àmbit

és el nombre de treballadors afectats pel con¬
«j», Ij és l'increment salarial del conveni «j» i N és

Nombre convenis

Barcelona

Com. Aut.

veni

afectades ni de

MÓN

tots

i Serveis Territorials. Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.

els treballadors afectats.

LABORAL
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VAGUES I

TANCAMENTS PATRONALS

cada província i també les
pèrdues laborals que s'han
produit a cada una d'aquestes. Quan es calcula la fila de
Catalunya, i només en el cas de conflictes, es presenta el
nombre real de conflictes:
locals, comarcals i provin¬
cials, més els conflictes d'àmbit
superior a la província
dins la Comunitat Autònoma
de Catalunya, més els con¬

Les dades sobre vagues i tancaments
patronals proce¬
deixen dels qüestionaris que
per cada conflicte formalit¬
zen mensualment els Serveis
Territorials, la Direcció
General de Relacions Laborals del
Departament de Tre¬
ball i la Dirección General de
Trabajo del Ministerio

Trabajo

de

y

flictes estatals que afecten

Seguridad Social.

La unitat estadística
que s'utilitza és la de conflicte
província-mes, a fi i efecte de tenir desagregacions
pro¬
vincials i de periodicitat
mensual, i també es fan agrega¬
cions per períodes de
temps superiors al mes i unitats
territorials superiors a la
Es recullen

laborals,

impliquen

una

—

són sempre

com

a una

de de temps una
empresa, o
d'una vaga, amb la

—

etc.

Les que

afecten

a

Segons l'àmbit
aquest es classifica

el

cens

del

sector.

un

en un

mateix perío¬
realitzin més

sector

treballadors participants

les plantilles

es tornen

a

els

com

comptabilitzar.

e) Si comparem
aquests resultats amb els que
el Ministerio de
Trabajo

publi¬
Seguridad Social, resultaria

y

el nombre de conflictes
desglossats provincialment

és superior

en els resultats publicats
per Madrid. Això és
perquè els conflictes d'àmbit estatal que afecten Catalu¬
nya els comptabilitzen provincialment tant si tenen in¬

conflicte,
municipal, comarcal, provincial,

de Comunitat Autònoma i Estatal. En els
tres primers
és el Servei Territorial
corresponent qui fa el segui¬
ment del conflicte. En el cas d'afectar
a més d'una

cidència com si no en tenen. Això només
afecta els qua¬
dres de conflictes. En
canvi, els resultats coincideixen
quan tractem

víncia

hores perdudes.

casos

pro¬

però dintre de la Comunitat Autònoma de Catalu¬

és

en

cosa tant

que

col·lectius amb regulació
atípi¬

territorial al qual afecti el
en:

tant, aquesta

de les 4 files

qual

ca

els funcionaris públics de caràcter civil.

ca, com

suma

treballadors participants

dades estimades basades

ferents censos, ja que pot
passar que

hora.

d'activitats no productives com estu¬
diants, consumidors, etc.
Les vagues de col·lectius sense dret
de vaga com
els funcionaris militars, forces de
seguretat de l'Estat,
—

la

a

d) A l'hora d'interpretar els treballadors
partici¬
pants cal tenir en compte que aquest nombre no és direc¬
tament
comparable amb la població activa o amb els di¬

Les vagues

—

Catalunya. Per

igual

c) En les vagues de sector el nombre
de persones
convocades i també el nombre de

pèrdua de jor¬

les vagues de Zel.
Les que suposen una durada inferior

o

provincials.

província.
tipus de conflictes excepte:

Les vagues que no

—

nades

tot

fila és sempre inferior

de treballadors participants

o

de jornades

o

la Direcció General de Relacions Laborals
que
correspon el seguiment del conflicte i fer-ne un
desglos¬
nya

a

sament

provincial. En el

víncia de dues

o

ción General de
així com el seu

cas d'afectar a més d'una
pro¬
més Comunitats Autònomes és la Direc¬

és

es

qüestionari per cada província i per cada

com es

és degut al fet

trasllada

mes.

General de Trabajo del Ministerio de
dad Social no va poder fer el

Així

la informació referida a un mateix
conflicte dintre d'un mes
ajuntant els qüestionaris de les
províncies a les quals afecta. També es pot
agrupar la
informació d'una vaga al
llarg dels mesos (quan el con¬
flicte tingui una durada
superior a un mes).
En els resultats
trimestrals, semestrals i anuals, les
dades

pot agrupar

Així
rant

tes

es

es

els conflictes
que es comencen en un determinat mes i
que continuen en els mesos successius. D'altra
banda,
tant les
jornades perdudes com les hores
mes

s'acumulen per

ocasionades pel conflicte.

de 1989

que van

de

a

més

semestre

de 1989

i 5

la Dirección

y Seguri¬
desglossament territorial.
d'aquestes vagues, resulta que du¬
es van

afectar Catalunya: 125
sector

que

Trabajo

produir 146 conflic¬

vagues

d'empresa, 16

tancaments

patronals. D'aquestes
125 vagues d'empresa, 19 són d'àmbit
estatal, 2 de la
Comunitat Autònoma de
Catalunya, 88 de la província
de Barcelona, 3 de la
província de Girona, 3 de la pro¬
víncia de Lleida i 10 de la
província de Tarragona. De les
16 vagues de sector, 7 són d'àmbit
estatal, 2 de la Co¬
munitat Autònoma de
Catalunya, 6 de la província de

en

cada

doncs,

el Ir.

vagues

presenten «regularitzades», en el sentit que no¬
comptabilitza un sol cop el conflicte i els treballa¬
dors participants, amb la finalitat d'eliminar
duplicitats
més

semestre

En els resultats que es
publiquen no hi són incloses 2
vagues d'empresa d'àmbit estatal que van tenir incidèn¬
cia a Catalunya. Això

Trabajo qui fa el seguiment del conflicte
desglossament provincial.

La informació que es recull d'un conflicte
a un

Comentari dels resultats del Ir.

Barcelona i 1 de la província de

perdudes de
tal de tenir, el total de pèrdues

En començar
havien començat

de

Tarragona.

l'any 1989 s'arrossegaven 2 vagues que
l'any 1988. Durant el primer semestre

l'any 1989 van començar 139 vagues i en van acabar
D'aquestes 133, 115 van acabar sense arribar a un

133.

acord amb la part empresarial i la resta

alguna
Notes generals als quadres que
a) Diferenciem

entre

vagues

d'empresa i

vagues

de

b) En tots els quadres els resultats es donen
provincialment en el sentit de nombre de conflictes
que

van

arribar

a

d'acord.

El

es presenten
a

sector.

mena

afecten

principal motiu pel qual els treballadors van anar
problemes a l'hora de negociar, revi¬
interpretar els Convenis Col·lectius. El segon mo¬

la vaga va ser per

sar o

tiu són les millores salarials i

del conveni, i el tercer
treball.

MÓN LABORAL ·89·

SEGON SEMESTRE 1989

no

salarials

independents

l'organització dels sistemes

de

Nombre de

patronals,

tancaments

empreses

(Ir.

Àmbit territorial

Nombre de

afectades i plantilles, desglossats

semestre

per

províncies

1989)

tancaments

Empreses afectades

Plantilla

Barcelona

4

4

519

Girona

0

0

0

Lleida

0

0

0

Tarragona

1

5

120

Catalunya

5

9

639

Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Nombre de vagues

d'empresa i de

(Ir.

Ambit territorial

produïdes

sector,

semestre

a

Seguridad Social.

y

Catalunya desglossades
,

per

províncies

1989)

Vagues d'empresa

Vagues de sector

Total

107

15

122

Girona

18

5

Lleida

13

Tarragona

22

3
4

23
16
26

125

16

141

Barcelona

Catalunya (*)

(*) El nombre de vagues de la fila Catalunya és el nombre real de vagues amb incidència a Catalunya, per tant és sempre inferior o igual a la
suma de les
quatre províncies on estan incloses les vagues d'àmbit provincial més aquelles d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya o
d'àmbit estatal que els hi afecti.
Font: Departament de Treball; Serveis
Ministerio de

Territorials i Direcció General de Relacions Laborals.

Trabajo y Seguridad Social.

Pèrdues laborals de vagues

Àmbit territorial
Barcelona

Hores

d'empresa, desglossades

perdudes

semestre

1989)
Hores

Jornades perdudes

Participants

per

231.256
7.976

109.664
3.436

3.118

2.248

11

63.803
24.944

Lleida

províncies (Ir.

Treballadors

1.828.133

Girona

per

perdudes
treballador
17

19

Tarragona

108.592

13.574

3.977

27

Catalunya

2.025.472

255.924

119.325

17

Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Pèrdues laborals de vagues

de

sector,

desglossades

per

y

províncies (Ir.

SeguricUd Social.

semestre

1989)

Treballadors

Hores

Jornades perdudes

Participants

per

6.972.042
297.433

872.940

440.949

37.199

22.838

13

1.835
20.678

865

17

Tarragona

14.300
157.866

19.392

8

Catalunya

7.441.641

932.652

484.044

15

Àmbit territorial
Barcelona
Girona
Lleida

Font:

Hores

perdudes

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo
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SEGON SEMESTRE 1989

y

Seguridad Social.

perdudes

treballador
16

Nombre de vagues d
empresa,

Àmbit
territorial
Barcelona

desglossades

Negociació

Organització

conveni

sist. treb.

68

Girona

17

Lleida

12

Tarragona

12

Catalunya (*)

per províncies segons motivació (Ir.

Impagament

ind.

17

0

8

0

107

1

0

0

0

18

0

1

1

13

2

3

22

6

18

12

125

incloses les vagues
estatal que els hi afecti.
Territorials i Direcció General de Relacions

Àmbit

d'àmbit

d'empresa amb incidència a Catalunya, per tant és
sempre
d'empresa d'àmbit provincial més aquelles d'àmbit de la

Laborals. Ministerio de

desglossades

per províncies segons motivació (Ir.

1989)

Organització
sist. treb.

Altres

14

Total

0

0

1

0

0

0

15

1

3
3

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1

3
4

14

0

0

1

1

16

Girona

4

Lleida

Tarragona
Catalunya (*)

Impagament

Millores

salaris

ind.

(*) El nombre de vagues de sector de la fila
Catalunya és el nombre real de vagues de
inferior o igual a la suma de les
quatre províncies on estan incloses les
vagues

de

sector

sector

conv.

amb incidència

Catalunya, per tant és sempre
d'àmbit provincial més aquelles d'àmbit
de Comunitat

d'àmbit estatal que els hi afecti.
Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals.
Ministerio de Trabajo

Font:

semestre

conveni

Barcelona

Catalunya

Trabajo y Seguridad Social.

Negociació

territorial

Autònoma de

Total

5

13

Nombre de vagues de
sector,

Altres

conv.

9

(*) El nombre de vagues d empresa de la fila
Catalunya és el nombre real de vagues
inferior o igual a la suma de les
quatre províncies on estan

Comunitat Autònoma de
Catalunya o
Font: Departament de Treball; Serveis

1989)

Millores

salaris

4

76

semestre

o

Nombre de vagues

d'empresa, desglossades

per

províncies,

y

a

Seguridad Social.

segons activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

1

2

3

5

'6

7

8

Barcelona

9

Total

0

0

14

48

Girona

9

3

0

3

16

0

0

14

2

2

107

1

1

1

0

10

1

1

0

0

1

18

1

0

Tarragona

2

0

8

0

0

0

0

5

13

1

0

2

9

2

3

22

Catalunya (*)

0

1

15

53

11

4

4

19

2

16

125

(*) El nombre de vagues

d'empresa de la fila Catalunya és el nombre

Lleida

inferior

o

igual

a

la

suma

Comunitat Autònoma de
Font:

de les quatre províncies

4

real de vagues

on estan incloses les vagues

d'empresa amb incidència a Catalunya, per tant és sempre
d'empresa d'àmbit provincial més aquelles d'àmbit de la

Catalunya o d'àmbit estatal que els hi afecti.
Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de
Trabajo

Nombre de vagues de sector.

desglossades

per

províncies.

y

Seguridad Social.

segons activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Barcelona
Girona

0

1

3

2

5

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tarragona

0

0

0

0

0

2

0

Catalunya (*)

0

1

3

2

5

0

Lleida

{*) El nombre de

de

9

Total

0

3

15

0

2

5

0

0

2

0

1

0

1

3
4

0

2

0

3

16

de la fila Catalunya és el nombre real de vagues de sector amb incidència a
Catalunya, p>er tant és sempre
inferior o igual a la suma de les
quatre províncies on estan incloses les vagues de sector d'àmbit provincial més
aquelles d àmbit de la Comunitat
Autònoma de Catalunya o d'àmbit estatal
que els hi afecti.
vagues

sector

Font: Departament de
Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de

MÓN
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•

Trabajo y Seguridad Social.

SEœNSEMESTRE 1989

Treballadors

participants

en vagues

d'empresa, desglossats
(Ir.

províncies,

per

segons

activitat econòmica

1989)

semestre

Àmbit
2

3

4

5

6

7

0

5.681

70.568

2.877

434

233

26.985

0

340

625

39

2.229

territorial

0

1

Barcelona

0

Girona

0

8

9

Total

0

2.886

0

190

109.664
3.436

Lleida

0

30

0

10

9
650

0

4
65

1.493

0

0

2.248

Tarragona

0

0

0

882

34

0

41

2.792

124

104

3.977

Catalunya

0

30

6.021

72.085

3.570

473

343

33.499

124

3.180

119.325

Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Traballadors

participants

en vagues

de

desglossats

sector,

(Ir.

per

províncies,

y

Seguridad Social.

segons

activitat econòmica

1989)

semestre

Àmbit
9

Total

6.300

0

5.993

440.949

0

0

208

22.838

0

0

0

435

865

0

0

316

0

210

19.392

0

0

6.616

0

6.846

484.044

5

6

7

0

0

0

0

0

231.114
22.630
430

0

0

0

18.866

2.550

192.492

273.040

0

1

Barcelona

0

2.500

2.550

192.492

Girona

0

0

0

0

Lleida

0

0

0

Tarragona

0

0

Catalunya

0

2.500

Font:

8

4

territorial

2

3

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Hores

perdudes,

en vagues

d'empresa,

Seguridad Social.

activitat econòmica i desglossades

segons

(Ir.

y

per

províncies

1989)

semestre

Àmbit
territorial

0

Barcelona

0

0

Girona

0

0

Lleida

0

720

0

Tarragona

0

0

0

Catalunya

0

720

Font:

1

2

4

3

6

5

357.160 884.653 46.790 4.808
10.712
19.568
144
936

8

7

perdudes,

Total

8.496

453.312

0

72.914

1.828.133

176

29.952

0

2.315

63.803

2.600

0

1.488

20.056

0

0

24.944

544

0

1.192

41.096

6.560

1.288

108.592

367.872 962.213 50.078

5.744

11.352

544.416

6.560

76.517

2.025.472

80

57.912

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Hores

9

en vagues

de

sector, segons

(Ir.

y

Segtmdad Social.

activitat econòmica i desglossades

per

províncies

1989)

semestre

Àmbit
territorial

0

1

2

Barcelona

0

60.000

61.200

Girona

0

0

0

Lleida

0

0

0

Tarragona

0

0

0

Catalunya

0

60.000

61.200

Font:

5

6

7

8

2.566.560 3.737.816

0

0

428.400

0

0

293.840

0

0

0

0

3.593

0

10.320

0

0

0

0

0

150.928

0

0

2.528

0

3.980
4.410

2.566.560 4.192.904

0

0

430.928

0

4

3

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo
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SEGON SEMESTRE 1989

y

9

Total

118.066 6.972.042

297.433
14.300
157.866

130.049 7.441.641

Seguridad Social.

Nombre de vagues d empresa,
produïdes

(Ir.

Catalunya,

a

semestre

Motivació

0

1

2

3

Negociació conveni
Organit. sist. treb.
Impagam. salaris

0

0

12

0

0

Millores ind.

conv.

0

0

0

0

segons motivació i activitat econòmica

1989)
4

5

6

7

8

29

7

2

3

14

1

0

10

9

76

0

0

0

0

1

1

1

1

13

1

0

0

1

0

2

4

6

2

2

1

4

0

4

18

1

9

Total

Altres

0

1

0

9

1

0

0

0

1

0

12

Total

0

1

13

53

11

4

4

19

2

16

125

Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials

i Direcció General de Relacions Laborals.
Ministerio de

Nombre de vagues de sector,
produïdes

(Ir.

Catalunya,

a

semestre

Trabajo y Seguridad Social.

segons motivació i activitat econòmica

1989)

Motivació

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Negociació conveni
Organit. sist. treb.
Impagam. salaris

9

Total

0

1

3

2

5

0

0

1

0

0

0

2

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Millores ind.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

3

2

5

0

0

2

0

3

16

conv.

Altres
Total
Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials

Nombre de vagues

i Direcció General de Relacions Laborals.
Ministerio de

d'empresa, produïdes

a

Catalunya, treballadors participants i

els dies que es va

De 1

a

De 7

a

De 15

Font:

vaga

(Ir.

semestre

20

5.041

6

4.289

1.354.457
245.575
421.552

1

26

3.888

28 dies

a

De 7

a

a

semestre

Treballadors participants

477.744

Més de 28 dies

Total

segons

Hores

perdudes

7.013.241
428.400

1

6.300

0

0

0

0

0

0

16

484.044

7.441.641

Font: Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció
General de Relacions Laborals. Ministerio de

MÓN

Seguridad Social.

1989)

15

28 dies

perdudes

2.025.472
y

Nombre de vagues
6 dies
14 dies

Hores

Catalunya, treballadors participants i hores perdudes

dies de durada (Ir.

De 15

segons

109.969

Nombre de vagues de sector,
produïdes

a

perdudes

Treballadors participants

125
119.325
Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de
Trabajo

De 1

hores

1989)

98

Més de 28 dies

Total

fer

Nombre de vagues
6 dies
14 dies
a

Trabajo y Seguridad Social.

LABORAL

•
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•

Trabajo y SeguricL·d Social.

SEGON SEMESTRE 1989

els

Nombre de vagues

d'empresa, produïdes

a

Catalunya, treballadors participants i hores perdudes
participants (Ir. semestre 1989)

segons

el nombre de treballadors

Nombre de vagues

Menys de 10
De 10

De 101

a

De 1.001

45

441.115

19

2.232
17.741
45.106

3

54.200

520.933

125

119.325

2.025.472

1.000

51

10.000

a

Més de 10.000

Total
Font:

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals.

Nombre de vagues de sector,

Hores perdudes

46

100

a

Treballadors participants

7

produïdes

a

Ministerio de

2.320
81.560

979.544

Trabajo y Seguridad Social.

Catalunya, treballadors participants i hores perdudes
participants (Ir. semestre 1989)

segons

el

nombre de treballadors

Nombre de vagues

Treballadors participants

Hores perdudes

Menys de 10

0

0

De 10

0

0

0

4

48.128

100

a

De 101

a

De 1.001

1.000
a

10.000

Més de 10.000

Total
Font:

0

5

2.360
16.152

7

465.532

634.049
6.759.464

16

484.044

7.441.641

Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo

Nombre de vagues

d'empresa acabades al llarg de l'any
resultat de la vaga

Resultat/Motivació

(*) (Ir.

a

Catalunya,

segons

y

Seguridad Social.

la motivació i

segons

el

semestre 1989)

Negociació

Organització

Impagament

Conveni

sist. treb.

salaris

Millores
indep. conv.

Altres

Total

Amb Acord

Acceptació total
o parcial actitud

4

1

1

118

1

0

0

0

treballadors
Manteniment total

parcial actitud
empresaris
o

Sense

1

predomini

de cap part
Sense Acord
Per Tancament Patronal

Total
(*) Cal tenir
Font:

0

8

0

0

1

0

9

39

12

3

15

10

99

0

0

0

0

0

0

72

B

4

n

n

117

compte que ei nombre de vagues acabades en el període de referència és sempre inferior o igual al nombre de vagues realitzades.
Departament de Treball; Serveis Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
en
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SEGON SEMESTRE 1989

Nombre de vagues de sector
acabades al llarg de
l'any a Catalunya, segons la motivació i segons el
resultat de la vaga (*) (Ir. semestre

1989)

Resultat/Motivació

Negociació

Organització

Conveni

Impagament

sist. treb.

salaris

Millores

indep.

Amb Acord

Altres

conv.

Total

Acceptació total
o

parcial actitud

treballadors
Manteniment total

parcial actitud
empresaris
o

Sense

predomini

de cap part
Sense Acord

0
16

Total

14

(*) Cal tenir
Font:

0

14

16
en

compte que

el nombre de

Departament de Treball;

vagues acabades en el període de referència és
Servei Territorials i Direcció General de Relacions Laborals. sempre

inferior

igual al nombre de vagues realitzades.
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
o

SINISTRALITAT LABORAL
Les dades de sinistralitat laboral
(accidents de

tre¬

Els accidents de treball i les malalties

ball, malalties professionals i accidents in itinere) s'ela¬
boren a partir del full estadístic «Resum Estadístic
de
Sinistralitat Laboral (RESL)», que els Centres de
Segure¬
tat i
Higiene formalitzen i trameten mensualment a la

es

es

presa

diposita

en

professional

l'em¬

0

—

1

—

2

—

Per tant, aquestes dades només fan referència als
accidents de treballadors assalariats i resten exclosos els
treballadors autònoms.
Els accidents es
comptabilitzen
la comunicació
ponent.

d'accident queda

En

en

tots

el

els

de treball

en

de treball

o

quadres i gràfics

es

centre

en

per

trari.

accidents in itinere.

fa referència

el centre, excepte quan

a

accidents

s'especifiqui el

pot

modificar

caça,

silvicultura i pesca.

Extracció i transformació de minerals

Química.

3

—

4

—

5

—

Construcció.

6

—

Comerç,

7

—

Transports i comunicacions.

8

—

no

energè¬

Indústries transformadores de metall. Mecànica de

precisió.

el Centre de Seguretat i
Higiene, data que no coincideix amb la de l'accident.
Les comunicacions d'accidents
poden ser per acci¬
dents

Agricultura, ramaderia,
Energia i aigua.
tics.

quan

dipositada

es

posteriorment segons l'evolució clínica de l'accidentat.
La classificació
per activitats econòmiques s'ha fet
amb el primer dígit del CNAE:

corres¬

que

el Centre de Seguretat i Higiene

professionals
baixa,

seva gravetat en; sense

(lleus, greus i mortals).
La classificació inicial d'un accident

Departament de Treball.
formalitza amb les comunicacions d'acci¬

dent i comunicacions de malatia

segons la

amb baixa

Secretaria General del
El RESL

classifiquen

con¬

Altres indústries manufactureres.
restaurants

Institucions

i hosteleria. Reparacions.

financeres,

assegurances, serveis pres¬

tats a

9

—

empreses.
Altres serveis.

Nombre d'accidents de treball Heus
per activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

Barcelona
Girona

494

1

2

3

4

6

7

8

9

Total

4.955

17.057

13.240

7.525

7.384

3.265

877

322

503
41

3.938

59.238

380

1.208

244

33

105

309

159

525

1.542
568

873

396

1.964
696

Tarragona

476

140

548

15

76

385

642

134

6.916
3.214

835

1.714

731

248

40

331

5.550

Catalunya

1.760

725

5.879

19.432

16.735

11.349

9.464

3.897

965

4.712

74.918

Lleida

5

Font: Departament de Treball; Centres de
Seguretat i Higiene.
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Nombre d'accidents de treball greus per

activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
territorial

0

3

4

5

6

7

8

9

Barcelona

9

55

153

146

136

71

102

33

Girona

26
14

4

9

17

32

38

17

10

836
154

Lleida

15

1

0

8

9

14

11

4

1
1

105
12

3

Tarragona

9

1

7

8

18

26

12

6

3

10

66
100

Catalunya

64

15

71

186

205

214

111

122

38

130

1.156

Font:

1

2

Total

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

Nombre d'accidents de treball mortals per

activitat econòmica (Ir.

semestre

1989)

Àmbit
4

6

Total

territorial

0

1

2

3

Barcelona

1

1

6

74

Girona

000

5
13
10
16
12
7
3
0031021

Lleida

102

0154200

15

Tarragona

1

0

0

1

2

3

1

Catalunya

3

1

8

14

13

27

18

Font:

5

7

22
11

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

Accidents de treball segons gravetat (Ir. semestre 1989)

Àmbit territorial

Font:

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

Accidents in itinere segons gravetat (Ir. semestre 1989)

Àmbit territorial

Font:

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

MÓN
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·96· SEGON SEMESTRE 1989

8

7

9

7

1

13

7

109

Malalties professionals
segons gravetat (Ir.

Àmbit territorial

1989)

semestre

Amb baixa
Lleus

Barcelona

Greus

Mortals

322

Total

1

0

323

Girona

13

Lleida

2

6

0

0

15

Tarragona

4

0

0

6

0

Catalunya

5

345

3

0

00

Font:

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

Accidents amb baixa, població assalariada
ocupada i índex d'incidència per grans
econòmica, a Catalunya i a la resta de l'estat (Ir.
semestre 1989)
Accidents
amb baixa

Catalunya

Població assalariada
ocu

Valors

%

1.827

absoluts

2,4
56,8

assalariat %

8,7

41,1

6,4

7,9

8,9

49,7

2,4

100,0

4,6

11.590
19.482

25,6

130.300
819.700

76.183

100,0

1.647.900

Font:

Accidents per

676.900

43.284

Total

%
1,3

Indústria

15,2

índex

21.000

Construcció
Serveis

d'activitat

d'incidència

Valors

absoluts

Agricultura

pada

sectors

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene. INE.
«Enquesta de la població activa (2n. trimestre 1989).
»

Accidents
amb baixa

Resta de l'estat

Valors

Indústria
Construcció
Serveis
Total
Font: Ministerio de

índex

ocupada

d'incidència

Valors

absoluts

Agricultura

Població assalariada

o/

/o

20.516

8,2

111.067

44,6

47.874
69.528

19,2
27,9

248.985

100,0

Trabajo y Seguridad Social.

INE.

absoluts

97

•

Accidents per
assalariat %

463.700
1.863.900

6,5
26,0

4,4

729.400

4.097.600

10,2
57,3

6,6

7.154.600

100,0

3,4

«Enquesta de la població activa» (2n. trimestre 1989).
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3,9
1,7

Espanya, i percentage
(Ir. semestre 1989)

amb baixa per grans sectors d'actMtat econòmica a
d*^cidents amb baixa corresponent a Catalunya dins de cada sector

Distribució dels accideuts

50

40

30

20

10

%

Resta de l'Estat

Catalunya
Font: INE.

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

Enquesta de població activa

Accidents amb baixa,

població assalariada

índex d'incidència per

ocupada i

(Ir. semestre
Accidents

1989)
Població assalariada

índex

ocupada

d'incidència

amb baixa

Andalusia (*)

Aragó

43.118
10.084

Astúries

11.510

Balears

7.175
12.445

Canàries
Cantàbria

3.964

Accidents per

Valors

Valors

absoluts

comunitats autònomes

absoluts

%

13,3
3,1
3,5
2,2
3,8
1,2

O/

/o

1.305.800
271.600

14,8

3,3

3,1

3,7

232.600

2,6

4,9

186.600

2,1

3,8

346.800

3,9
1,3
5,5

3,6
3,6
3,4

3,7
18,7

3,3

111.300
481.300

Castella-Lleó

16.267

Castella-La Manxa

10.781

5,0
3,3

Catalunya

76.183

23,4

1.647.900

Comunitat Valenciana

37.329
4.773
14.153

11,5
1,5

896.900
180.000

10,2
2,0

4,3

Madrid

38.693

535.200
1.328.300

15,1

Múrcia

9.059

11,9
2,8

Navarra

5.368

Extremadura
Galícia

País Basc
La

Rioja

Total
{*) Inclòs Ceuta i Melilla.
Font: Ministerio de Trabajo y

assalariat

327.600

6,1

4,6
4,2
2,6
2,6
2,9
3,8

238.600

2,7

127.900
524.900

1,5

6,0

4,2
4,2

1.981

1,6
6,8
0,6

59.300

0,7

3,3

325.168

100,0

8.802.500

100,0

3,7

22.285

Seguridad Social. INE. «Enquesta de la
MÓN LABORAL

Població Activa» (2n. trimestre 1989).
•
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%

RECONEIXEMENTS

Els reconeixements mèdics

es

realitzen als Centres de

tics.

Seguretat i Higiene els quals formalitzen mensualment
un

amb el
0

—

1

—

—

4

—

Altres indústries manufactureres.

5

—

Construcció.

6

—

Comerç,

7

—

Transports i comunicacions.

8

—

precisió.

2

—

Departament de Treball.
classificació per activitats econòmiques s'ha fet
primer dígit del CNAE;

Agricultura, ramaderia,
Energia i aigua.

caça,

silvicultura i

Química.

Indústries transformadores de metall. Mecànica de

3

full estadístic d'activitats que trameten a la Secretaria

General del
La

MÈDICS

pesca.

Reconeixements mèdics.

9

energè¬

no

—

i hosteleria. Reparacions.

Institucions financeres, assegurances,
tats a

Extracció i transformació de minerals

restaurants

serveis

pres¬

empreses.

Altres serveis.

Empreses de les quals una part o la totalitat dels treballadors han
activitat econòmica (Ir. semestre 1989)

estat

reconeguts segons

Àmbit
territorial

0

1

3

2

4

5

6

7

8

Total

9

Barcelona

3

0

6

4

2

4

0

40

100

6

5

41

29
26

12

Girona

52

4

4

9

222

Lleida

38

1

22

20

44

24

38
64

12

7

37
44

Tarragona

36

6

6

3

9

13

15

19

10

41

158

Catalunya

83

12

75

78

117

45

119

39

26

162

756

Font:

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.

Reconeixements mèdics. Nombre de treballadors reconeguts segons
i per sexes (Ir. semestre 1989)

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

Total

Dones

1.031
814

266

514

1.297
1.328

Total

1.845

780

2.625

Amb patologia

1.415
438

432

1.847

222

660

Total

1.853

654

2.507

Amb

patologia
Sense patologia

1.640

317

619

801

1.957
1.420

Total

2.259

1.118

3.377

Amb patologia

1.400

53
604

1.453

2.097

657

2.754

5.486
2.568

1.068
2.141

6.554

8.054

3.209

11.263

Sense

Sense

Sense

patologia
patologia

patologia

patologia

Total

Amb patologia
CATALUNYA

el resultat del reconeixement

Homes

Amb
BARCELONA

Sense

patologia

Total
Font:

276

.

697

Departament de Treball; Centres de Seguretat i Higiene.
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1.301

4.709

activitat econòmica

treballadors reconeguts segons
(Ir. semestre 1989)

Reconeixements mèdics. Nombre de

Àmbit
1

territorial

0

Barcelona

109

Girona

58

0

3

4

5

6

7

24

816

188

85

61

23

0

1.319

2.625

302

145

122

995

2.507

45

734

151

1.124

3.377
2.754

318

4.062

11.263

94
326

350

191

266

94

Tarragona

334

66

91

21

180

70

73

95
644

Catalunya

1.028

162

669

1.324

1.272

575

946

907

Departament de Treball; Centres de Seguretat i

Font:

554

296

288

2

527

Lleida

510

Higiene.

OBERTURES DE CENTRES DE
L'Ordre ministerial 26727 de 6 d'octubre de

amb el
0

—

Agricultura, ramaderia, caça,

1

—

Energia i aigua.

2

—

d'importància) de centres ja existents.
estableix

activitats econòmiques s'ha

3

que

—

Extracció i transformació de

silvicultura i pesca.
minerals

metall. Mecànica de

documentació dins

manufactureres.

4

—

Altres indústries

5

—

Construcció.

6

—

Comerç, restaurants i hosteleria.

7

—

Transports i comunicacions.

8

—

dels

9

—

Barcelona
Girona

7

18

59

9

21

13

58

48

166

662
264

99

\r\ 00

17

Total

66

Font:

1.547

188

35

Tarragona

Departament de Treball; Serveis

6

567

106

5

5

491
56

3

29

4

338
84

3
16

Lleida

7

8

9

Total

192
26

527

401

4.147

112

158

1.329

28

47

57

705

82

260

553

68

154

109

1.368

677

1.181

3.026

314

840

725

7.549

Territorials.

Nombre d'obertures de nous centres

de treball i/o modificacions de centres

ja existents (Ir. semestre 1989)

Àmbit
territorial

0

1

Barcelona

10

19

Girona

13

pres¬

Altres serveis.

Àmbit
3

serveis

empreses.

de treball (Ir. semestre 1989)

Nombre d'obertures de nous centres

2

Reparacions.

Institucions financeres, assegurances,
tats a

ja existents.

1

energè¬

Química.

Indústries transformadores de

l'obertura.
Aquesta comunicació ha de ser dipositada en el Ser¬
vei Territorial del Departament de Treball corresponent.
A base d'aquestes comunicacions s'ha pogut elaborar
la informació que es publica: es diferencia entre una
obertura d'un nou centre de treball i les modificacions

0

no

precisió.

els 30 dies següents a

territorial

fet

primer dígit del CNAE:

tics.

L'article 2n. 2.1. de l'esmentada ordre

TREBALL

La classificació per

1986,

posteriorment modificada per l'Ordre ministerial 11933
de 6 de maig de 1988, estableix els requisits i les dades
que han de reunir les comunicacions d'obertura i modifi¬
cacions (alteracions, ampliacions o transformacions

l'empresari ha de presentar aquesta

Total

9

8

2

9

2

75
27

3

4

397

557

5

605

194

67

89

6

7

8

9

Total

1.736

215

597

433

4.644

31

123

164
66

1.427
868

710

Lleida

33

5

7

80

62

343

39

Tarragona

20

4

21

120

86

179
268

54

623

80

170

118

1.510

Total

76

37

130

686

772

1.246

3.412

365

944

781

8.449

Font:

Departament de Treball; Serveis

Territorials.
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POBLACIÓ ACTIVA I OCUPADA A CATALUNYA
(Primer semestre de 1989)
va

Durant el primer semestre
catalana ha augmentat en

cosa

suposa,

en

valors

de 1989, la població acti¬
29-300 persones, la qual

relatius,

un

increment

menys). El col·lectiu de 20

de

En analitzar la

presentat una certa

d'edat,

4.900 persones,
un 0,55% en termes
relatius, al llarg dels primers sis
mesos de 1989- De
fet, aquest increment ha estat lleu¬
gerament inferior a l'experimentat per la població feme¬
nina en edat de treballar en el mateix
període
(+ 0,69%). Aquesta similitud en les variacions de les
dues magnituds ha fet que la taxa d'activitat femenina
pel segon trimestre de 1989 hagi assolit el mateix valor
(37,1%) que el darrer trimestre de 1988.
La població activa masculina ha crescut a un
major
ritme ( + 1,61%) que la femenina durant la
primera
meitat de l'any. En valors absoluts, el nombre d'homes
actius ha augmentat en 24.600 persones.
Els joves han registrat un clar descens de l'activitat.
El grup de 16 a 19 ha baixat un 13,52% (24.600 actius

Font: INE.

es

detecta

les dones de 25

bre de dones actives ha augmentat en

Població ocupada

ha disminuït

en

(62.500

més; + 4,01%). Els de 55 o més anys han
augmentat més intensament en un +7,35% (22.000
actius més).

estabilitat que contrasta amb el
comportament manifes¬
tament decreixent del
segon semestre de 1988. El nom¬

Població activa i

anys

persones

trimestre de 1987.

població activa femenina ha

24

anys

ri,22%. Sembla, doncs, que s'ha reprès la tendència
creixent de la població activa,
interrompuda el darrer
La

a

30.500 persones ( — 7,92%). El major creixement
absolut ha correspost als actius de 25 a 54

població activa femenina

que tots

a

per grups

els grups han baixat, excepte

54 anys que han crescut en 31.700

(+ 5,88%). La reducció més significativa, tant
en valors absoluts com
relatius, l'experimenten les acti¬
ves dè 16 a 19
anys amb 19.800 dones menys que al
quart trimestre de 1988 (— 20,41%). Les actives de 20
a 24
anys decreixen en 6.600 persones (— 3,76%) i les
majors de 54 anys, només baixen en 400 persones
persones

(- 0,5%).
A la
una

població activa masculina

davallada dels joves actius i

per

edats

un augment

es constata

dels altres

dos grups. El nombre d'actius de 20 a 24
anys ha baixat
més (— 23,900; — 11,41%) que el de 16 a 19
anys

(— 4.800;

—

dels actius de

5,65%). En valors absoluts, el creixement
25 a 54 anys (+ 30.800; + 3,03%) i dels

majors de 54 anys (22.400; 10,22%) ha
superat el descens dels joves.

contrarestat

i

població ocupada (primer semestre 1989)

Població aaiva

«Enquestapoblació activa». Segon trimestre 1989

L'expansió de l'ocupació ha

estat

molt intensa en
tendència
sis mesos

aquest primer semestre de 1989, mantenint la
creixent començada l'any 1986. En aquests
s'han creat 109-200 llocs de treball nets (+

MÓN

Segons les sèries de l'Enquesta de Població Activa revisa¬
des per l'Institut Nacional d'Estadística, el primer
se¬
mestre de 1987
l'ocupació augmentà a Catalunya en

5,47%).

LABORAL

•

41.100 persones (+
101

•

2,23%) i al mateix període de

SEGON SEMESTRE 1989

La combinació d'un

1988, l'increment fou molt menys intens (7.900 ocu¬
pats més; + 0,41%). De fet, el primer semestre de
1989 ha estat el que més ha crescut l'ocupació des de
1977 (primer any del qual es disposa de sèrie revisada).
També cal remarcar que, en termes absoluts, la població

ocupada el

segon

corresponent

tant

trimestre de 1989 ha superat la xifra,

DE

L'OCUPACIÓ

població

període considerat.
trimestre de 1989, l'atur estimat s'ha reduït

baixa de l'atur estimat dutant el

En el segon

79.700 persones respecte

en

al darrer trimestre de 1988

(decrement del 18,65%).

al mateix trimestre de 1977.

DISTRIBUCIÓ

moderat augment de la

(29.300 persones) amb un intens creixement de
l'ocupació (109.200 persones), ha provocat una impor¬

activa

PER SECTORS ECONÒMICS A
DE L'ESTAT

CATALUNYA IA LA RESTA

(Primer semestre de 1989)
augmentat de for¬
165.600 llocs de treball
nets, la qual cosa representa una taxa de creixement
(+ 1,67%) molt inferior a la de Catalunya. Per sectors,
l'únic que ha davallat és l'agricultura, 72.500 persones
menys (— 4,59%). El sector que més ha crescut és el
dels serveis amb 193.800 ocupats més (+ 3,65%). Els
augments d'indústria (32.900 persones; + 1,56%) i
construcció (11.600 persones; + 1,26%) han estat
A la

La població ocupada ha crescut a tots els sectors econò¬
mics. Destaca, tant en termes absoluts com relatius, l'aug¬
ment de serveis (65.500 ocupats més; + 6,35%) i d'in-

ma

dústria(34.100persones; + 4,82%). Construcció(5.400
persones; + 3,28%) i agricultura (4.200; + 4,57%)
registren increments absoluts menys importants.
La intensitat del creixement del
rior

a

la del total català, ha

pació d'aquest sector

en

fet

que

sector

serveis, supe¬

augmenti la partici¬

l'ocupació total. La població

activitats de serveis representa el 52,11%
del total, 0,4 punts percentuals més respecte al quart
trimestre de 1988. La participació dels altres sectors s'ha
reduït de forma molt lleugera. Indústria (amb un
35,3% de participació) ha baixat 0,2 punts percentuals,
contrucció (8,1%) disminueix 0,1 punts i agricultura
(4,6%) menys de 0,1 punts.
ocupada

Focupació

—

Agricultura

II

—

Indústria

III

—

Construcció

IV

—

Serveis

TOTAL

96.100
742.300
169.900

creixement

als altres

punts

percentuals i

sectors.

a

2.105.300

100,0

o/

/o

—

Agricultura

1.508.700

—

Indústria

2.143.300

III

—

Construcció

IV

—

Serveis

929.200

15,0
21,2
9,2

5.508.000

54,6

10.089.200

100,0

Enquesta de població activa

MÓN

A l'agricultura

0,1 punts.

4,6

1.097.000

II

serveis i dismi¬
davalla 1,0
construcció
i
la
la indústria,

d'1,0 punts percentuals a

nució

econòmics a Catalunya i la resta de l'Estat espanyol
(segon trimestre 1989)

35,3
8,1
52,1

I

Font: INE.

participació d'aquests sectors en el total de l'ocu¬
pació ha variat en el mateix sentit que a Catalunya:
La

%

Resta de l'Estat

TOTAL

l'Èstat, l'ocupació ha

per sectors

CATALUNYA
I

de

lleugers.

en

Distribució de

resta

moderada. S'han generat
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POBLACIÓ OCUPADA A CATALUNYA PER GRUPS D'EDAT
(Primer semestre de 1989)
nes

L'ocupació ha crescut més intensament entre les do¬
(+ 6,52%) que entre els homes (+ 4,96%). En va¬

(5.000 ocupades menys,
destacat

lors absoluts, respecte al quart trimestre de
1988, l'ocu¬
pació femenina ha augmentat en 42.200 persones, men¬
la masculina ho ha fet

ja de 25

Tant
ha

en termes

absoluts

és el de 25

com

ocupats
tat

+

un

relatius el grup que més

a

majors de 54 anys, de + 6,24% (16.900
més). Els ocupats de 16 a 19 anys han presen¬
augment discret de l'ocupació (3.600 persones;

semestre
—

grups

Entre les

dones, l'únic grup en el qual disminueix
l'ocupació, i de forma molt intensa, és el de 16 a 19 anys

Ocupació

a

—

Homes

II

—

Dones

TOTAL

Homes
I

1.415.700

32,8

2.105.300

100,0

Població

ocupada

4,4

25-54 anys
54 anys

984.200

69,5

215.700

15,2

1.415.700

100,0

—

TOTAL

Dones
I

—

II

—

III

—

—

TOTAL

Població

ocupada

ocupades d'idèntic

anys

40.700

5,9

112.300

25-54 anys
54 anys

464.500

16.3
67.4

72.100

10.5

689.600

100,0

d'ocupats masculins, de 25 a
en un 5,61% (52.300 homes més) i

7,10% (14.300 persones), respectivament.

0
III
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contrari al

d'edat. Els altres
54 anys i de més de

grup

54 anys, creixen

%

20-24 anys

16-19

que presenta un comportament

%
10,8

—

24 anys (— 8.200 ocupats;

67,2

689.600

153.300

IV

a

/o

20-24 anys

III

de 20

o/

—16-19 anys
—

IV

ocupada

62.600

II

(+ 37.400 dones; + 8,76%). El

Catalunya per grups d'edat i sexe (segon trimestre 1989)

Població
I

és el

5,08%),

de les dones

3,61%).

[

anys

un

dels

crement

54

10,94%). L'augment més

a 24 i de més de 54
anys creix en
6,95% (7.300 persones més) i un 3,74% (2.600
persones), respectivament.
Respecte als homes, cal remarcar la intensitat de
l'augment dels ocupats de 16 a 19 anys (8.600 persones
més; + 15,93%), fet que contrasta amb la forta dava¬
llada de l'ocupació en el mateix grup d'edat entre les
dones. L'únic segment masculí d'edat que baixa en el

en

54 anys, amb 89-700 ocupats
més (+ 6,60%). També destaca la intensitat de l'in¬
crescut

a

—

absoluts i relatius correspon a la fran¬

nombre de dones de 20

66.900.
Per grups d'edats, tot han elevat el seu nivell d'o¬
cupació, excepte els joves de 20 a 24 anys que experi¬
menten una
lleugera baixa de 900 ocupats (— 0,34%).
tre

en termes

I SEXE

SEGON SEMESTRE 1989

EVOLUCIÓ

En finalitzar el

d'aturats

registrats

D'ACTIVITAT
(Primer semestre de 1989)

DE L'ATUR REGISTRAT PER SECTORS

a

21.869 persones en

de juny

de 1989, el nombre
les oficines de l'INEM era de
dir, 53.285 menys que en acabar

mes

316.186 persones, és a
1988, la qual cosa suposa un

que

de l'atur

decrement d'un 14,42%.
generalitzada per sec¬

d'activitat econòmica. En valors relatius, cal

d'un

desta¬

en

23.726 persones

ció aturada al

dústria,

sector

El nombre de

ment.

persones

(—8,74%), respectiva¬

desocupats

sense

ocupació anterior

en

11.448 persones

Evolució de l'atur

en

235.759 persones

1989, és

a

dir,

un

descens de la xifra d'aturats ha estat el de serveis, on

(—17,03%).
Respecte al juny de 1988, el balanç és més favorable
a
aquest darrer col·lectiu i menys al sector serveis. Així,
el nombre d'aturats sense ocupació anterior es reduí en
ha disminuït

a la
de 1989 i

durant la primera
8,52%. Tots els sectors
experimentaren decrements excepte l'agricultura, activi¬
tat en la qual la
desocupació ha augmentat en 4.506
persones (+4,35%). El sector que ha contribuït més al
meitat de

la in¬

el nombre d'aturats ha decrescut en 502

(—15,48%) i 12.244

es

32,67% (9.620 persones). A l'agricultura i

ha disminuït

(—17,75%) de la pobla¬

serveis. A l'agricultura i

fer en
(—13,05%). La caiguda més intensa
registrà a la construcció, amb un decrement

juny de 1988 en 454 (—14,21%) i 18.274 persones
(—12,50%), respectivament.
Al conjunt de l'Estat espanyol, el nombre d'aturats

el descens de la

la reducció

( — 28,16%) mentre

indústria, la desocupació es reduí entre juny

desocupació a la construcció, amb un
decrement d'un 21,30% respecte al desembre i que
afectà 5.365 persones. En termes absoluts, cal remarcar
car

mesos

la població desocupada del sector serveis ho va

16.501 persones

La davallada de l'atur ha estat
tors

dotze

ECONÒMICA

la

població desocupada s'ha reduït en 93.603 persones
(—9,66%). Com a Catalunya, la disminució més in¬
tensa s'ha registrat al sector de la construcció, amb un

registrat per sectors d'activitat
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GFMAMJ

Ip,

^

1989

Sense ocup. ant.

'i

decrement d'un

14,84%

ha afectat 43.422 perso¬
ocupació anterior ha decrescut en 59.380
persones (-7,68%). A la indústria,
la població desocupada el juny de 1989 era inferior a la
de desembre de 1988 en 41.860
persones (—6,79%).
En els darrers dotze mesos, l'atur
registrat s'ha reduït a
l'Estat espanyol en 290.952 persones, la
qual cosa suposa
un decrement d'un
10,30%. En valors absoluts, el descens
El nombre d'aturats

nes.

EVOLUCIÓ

que

més

significatiu s'ha produït en el nombre d'aturats sense
ocupació anterior, que ha disminuït en 136.450

sense

DE LES TAXES D'ATUR A

(Primer

(—16,06%). La davallada més intensa en termes relatius
s'ha registrat al sector de la
construcció, amb un decrement
d'un 19,30% que ha afectat 62.337
persones. A l'agricul¬
tura,

indústria i serveis, les reduccions han

estat

de 9.270

(—7,89%), 50.640 persones (—8,09%) i
persones (—3,55%), respectivament.

persones

32.255

CATALUNYA, LA RESTA DE L'ESTAT
1989)

I LA CEE

semestre de

La taxa d'atur registrat a finals de
juny de 1989 era del
12,89% de la població activa. Respecte al desembre de

1,64 punts i s'ha situat en el 18,03%. La menor reduc¬
ció de l'atur a la resta de l'Estat ha
provocat un augment

1988, aquesta taxa s'ha reduït en 2,35 punts percentuals.
A la resta de l'Estat, la taxa d'atur ha disminuït en

del

diferencial amb

seu

d'una i altra

taxa

Catalunya. Així, la separació
de 4,43 punts a 5,14.

ha passat

Evolució de les taxes d'atur registrades a

Catalunya, la resta de l'Estat i la CEE.
(1983 - Primer semestre 1989)
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La data de la CEE correspon
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00
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NO

J
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r'■

M

1983

C.E.E.

de l'Estat

D

Respecte al juny de 1988, la taxa d'atur catalana s'ha
en 2,84
punts percentuals i la de la resta de l'Es¬

tat en

La

ment

2,02.
taxa

d'atur

EVOLUCIÓ

registrat als dotze països de la CEE el

DE LES TAXES D'ATUR JUVENIL

A CATALUNYA IA LA RESTA DE L'ESTAT
(Primer semestre de 1989)

El juny de 1989, la taxa d'atur juvenil registrat a
Catalunya s'ha situat en el 18,76% de la població activa
juvenil, és a dir, 3,32 punts inferior a la de sis mesos
abans. Aquest descens més accentuat que el de la taxa
d'atur global ha permès de reduir la distància que separa
aquestes

dues

de març de 1989 (darrera dada
de redactar aquesta nota) era

disponible en el mo¬
del 10,9% de la po¬
blació activa, 0,1 punts inferior a la del desembre de
1988 i igual a la de juny de 1988.
mes

reduït

Així,
bal

mentre

inferior

era

A la

taxes.

resta

juny de 1989 ha

punts respecte

Evolució de les taxes d'atur

6,84

punts a

la

d'atur juvenil, el

taxa

aquesta separació era de 5,87 punts.
de l'Estat espanyol, la taxa d'atur juvenil

juny de 1989
el

el desembre de 1988 la taxa d'atur glo¬

en

al

del 33,04%. Ha baixat 3,27
de desembre de 1988. La separació

estat

mes

registmt fuveuÜ i total a Catalunya i la resta de l'Estat

(1983 - Primer semestre 1989)
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aquesta taxa i la global continua essent molt més
pronunciada que la que es dóna a Catalunya; de 16,64
punts s'ha passat a 15,01 punts.
entre

EVOLUCIÓ

En els

primers sis

només ha

mesos

crescut

a

de l'any 1989, l'atur regis¬
on

la

no

d'atur s'ha reduït

de l'Estat, aquesta

registrat

Atur

Taxa

registrat

d'atur

37,09% de la disminució de la

població desocupada catalana.

quantitativament gaire significatiu. Així, a l'Alt
Urgell, Vall d'Aran i Alta Ribagorça, Solsonès, Pallars
Jussà i Sobirà, la població desocupada ha agumentat,
respectivament, en 20, 9, 8 i 6 persones.
En valors relatius, els decrements més notables,
molt per sobre de la mitjana catalana
(—14,42%),
s'han produït a les comarques gironines de la Selva
(—61,96%; 3.647 persones menys), l'Alt Empordà

Atur

1989)

Barcelonès representa el

aug¬
ha es¬

tat

Comarques

taxa

(—50,02%; 1.596 persones menys) i el Baix Empordà
(""45,35%; 2.502 persones menys). El descens del

A

desocupació ha

229 persones, l'increment de l'atur

mentat en

la

en 4,67 punts. A la resta
disminució ha estat de 5,34 punts.

semestre de

cinc comarques catalanes.

més, excepte al Baix Ebre,

mesos,

Catalunya

DE L'ATUR COMARCAL A CATALUNYA

(Primer
trat

En els darrers dotze
a

En

anuals, l'atur registrat només ha augmen¬
Baix Ebre (259 aturats més;
+ 6,10%), Berguedà
(37 aturats més; +1,59%) i Vall
d'Aran i Alta Ribagorça (9 aturats més; +4,33%).
tat

a

termes

tres

L'Alt
la Selva

comarques:

Empordà (—49,32%; 1.552 aturats menys) i
(—32,88%; 1.097 aturats menys) són les co¬

marques que

han experimentat un descens més intens de
al juny de 1988.

l'atur respecte

per comarques

(juny 1989)
Comarques

Atur

Taxa

registrat

d'atur

11.499
1.933

12,15
10,71

845

5,24

Alt

Camp i C. Barberà^

2.884

Empordà^

1.595

14,09
4,90

Maresme^®

Alt

2.924

12,50

Noguera^^

394

4,62
11,94

Osona^^

12,13
11,75

Priorat^®

5.513

Baix Ebre

4.505

18,38

Baix

3.015
35.089

8,89
17,29

Ripollès^ ^
Segrià i Garrigues^^

1.789
1.515
6.760

Selva^^

2,239

1.888

14,28

Solsonès^"^

134.312
2.368

13,77
13,97

Tarragonès^ ^
Urgell i Segarra^®

Alt Penedès^
Alt

Urgell"®

Anoia^

3.717
7.156

Bages
Baix

Baix

Camp*^
Empordà^
Llobregat^

Penedès^
Barcelonès^®
Baix

Berguedà^ ^
Cerdanya^^

Montsià

Pallars

Vall d'Aran i Alta

—

GarraC^

4.668

Garrotxa^'^

2.031

Gironès i Pla de l'Est.

5.830

—

Vallès Oriental^^

Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Maresme, apleguen 238.633 desocupats

1. Inclou

queen

termes

11,31

9,95

9,45
10,48

314

7,59

7.701
217

14,13
6,64
5,86

45.088
12.665

18,91
13,22

316.186

13,57

1.240

Ribagorça

Catalunya29
Cinc comarques, el Barcelonès, el Vallès
de l'atur total registrat a
Catalunya.

4,99

—

Vallès Occidental^^

17,03
10,39
8,10

8,75

344

Jussà/Sobirà

Ribera d'Ebre i Terra A.^®

—

4.148

relatius

representa un

13,48 %

part del Tarragonès, un municipi del Baix Camp, un del Baix Penedès i un de la Segarra. 2. Part està inclosa a la comarca del Gironès. A més, comprèn dos municipis
Empordà. 3. Dos municipis estan inclosos en la comarca del Baix Llobregat. A més, comprèn un municipi del Garraf. 4. Comprèn part de la Cerdanya i un municipi de la
Noguera. 3. Dos municipis estan inclosos a la comarca del Baix Llobregat i un a la comarca del Solsonès. 6. Comprèn part del Priorat. A més, un municipi està inclòs a la comarca
de l'Alt Camp. 7. Comprèn un
municipi del Gironès. A més, part està inclosa a la comarca del Gironès, i dos municipis a l'Alt Empordà. 8. Inclou dos municipis de l'Alt Penedès,
dos municipis de l'Anoia i un del Vallès Occidental. 9.
Comprèn part del Tarragonès. A més, un municipi està inclòs a la comarca de l'Alt Camp. 10. Inclou part de la comarca
del Maresme. 11. Comprèn part de la comarca d'Osona. A més, un municipi està inclòs al Solsonès. 12. Part està inclosa a la comarca del Ripollès i part a la comarca de l'Alt
Urgell. 13. Un municipi està inclòs a la comarca de l'Alt Penedès. 14. Un municipi està comprés a la comarca del Gironès. 13. Comprèn part de la Selva, el Baix Empordà i l'Alt
Empordà i dos municipis d'Osona i un de la Garrotxa. A més, un municipi està inclòs al Baix Empordà. 16. Part està inclosa al Barcelonès. A més, comprèn un municipi de la
Selva. 17. Inclou un municipi de l'Alt Urgell. A més, comprèn part del Pla d'Urgell. 18. Part està inclosa al Berguedà i dos
municipis al Gironès. A més, comprèn part del
Ripollès. 19. Part està inclosa a la comarca de Ribera d'Ebre i part al Baix Camp. 20. Comprèn part del Priorat. 21. Part està inclosa en la comarca d'Osona. A més, inclou part
de la Cerdanya. 22.
Comprèn part del Pla d'Urgell. 23. Part està inclosa en la comarca del Gironès. 24. Inclou un municipi de la comarca d'Anoia i un municipi del Berguedà.
23. Part està inclosa en la comarca de l'Alt
Camp i part en la del Baix Penedès. 26. Un municipi està inclòs a l'Alt Camp. Comprèn part del Pla d'Urgell. 21. Un municipi està
inclòs al Baix Llobregat i un altre al Vallès Oriental. 28. Inclou un municipi del Vallès Occidental. 29. La taxa d'atur està calculada sobre la
població activa del Padró de 1986,
a efectes de
poder-la comparar amb les de les comarques.
del Baix
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