
Editorial L’opinió del diari s’expressa solo en els editorials. Els 
articles exposen postures personals.

Una reforma laboral urgent
fícil de recol·locar. Però no hi ha 
dubte que l’escassa flexibilitat 
del mercat laboral tampoc hi aju-
da. La primera rigidesa existent 
és la centralització de la negocia-
ció col·lectiva. Quan a una empre-
sa li baixen les comandes i perd di-
ners, ha de poder adaptar els seus 
costos. En cas contrari, acaba ha-
vent d’acomiadar una part de la 
plantilla o, el que és pitjor, ces-
sant la seva activitat.

Retallada horària
La solució és negociar en l’empre-
sa per aconseguir una retallada 
horària, o salarial, o una barreja 
de totes dues amb ajuda de l’Es-
tat, com a Alemanya. Els sindicats 
ho entenen i han acordat rebai-
xes salarials a canvi de mantenir 
l’activitat. Aquest ha estat el camí 
de Seat, on el pacte el va encapça-
lar la UGT, i de Sony, sota la batu-
ta de CCOO. Però l’ajust a nivell 
d’empresa no ha de ser excepci-

E
l Govern tirarà enda-
vant la ja urgent refor-
ma laboral, i pot ser 
que els sindicats mun-
tin una vaga general. 

Seria un error. Des d’aquest diari 
hem repetit que el cost de l’acomi-
adament no és la vareta màgica, i 
menys en el període més dur de 
la crisi, durant els primers mesos 
del 2009. Les empreses contrac-
ten quan recuperen comandes, 
no quan canvien les lleis. En ai-
xò, els sindicats tenen raó. I el Go-
vern va fer bé de ser prudent, per-
què una ruptura social en el més 
profund de la recessió ho hauria 
empitjorat tot. 
 Però ja no ens trobem en aquest 
punt. El PIB va créixer un 0,1% el 
primer trimestre del 2010, i la 
producció industrial ha augmen-
tat al març i l’abril. I hi ha el maig; 
per a l’ocupació acostuma a ser un 
mes bo, però el descens de l’atur 
d’aquest maig (76.000 persones) 
és el més alt de tots els mesos en 

els últims cinc anys. I l’Estat ja no 
pot fer de locomotora perquè ha 
de frenar el dèficit. El sector pri-
vat n’ha de prendre el relleu.
 En aquest marc, la reforma la-
boral és urgent. El Fons Monetari 
Internacional (FMI), que té com a 
director general un destacat soci-
alista francès, afirma que a Espa-
nya la crisi es converteix en atur 
directament, en lloc d’anar a una 
reducció horària o salarial, com 
passa en altres països europeus. 
És cert. El PIB espanyol va baixar 
un 3,6% el 2009 i l’atur es va dis-
parar a gairebé el 20%. A la zona 
de l’euro l’economia va caure més 
(4%), però la mitjana de la desocu-
pació no va superar el 10%.

Escassa flexibilitat
Part de la diferència es deu a l’ex-
cessiu pes a Espanya –des de molt 
abans que governés Zapatero– 
que té la construcció. La caigu-
da del totxo crea molt d’atur, di-

onal. Els sindicats combaten els 
ajustos salarials, encara que en 
determinats moments eviten aco-
miadaments i deslocalitzacions. 
Aquesta part de la reforma labo-
ral ja s’hauria d’haver fet, i hau-
ria suavitzat la crisi.
 L’altra part de la reforma, el 
cost de l’acomiadament, és més 
complicada. Però si s’explica bé, 
es veu que és imprescindible. A 
Espanya, el cost de l’acomiada-
ment no sempre és car. Per a un 
terç dels treballadors (contractes 
temporals), és només de vuit dies 
per any. Per això la crisi ha causat 
tant d’atur entre els treballadors 
temporals, sovint joves.
 Una economia dinàmica ne-
cessita treballadors fixos que es 
formin a l’empresa, com a Alema-
nya. I en el cas dels fixos, l’acomi-
adament és massa costós. Les em-
preses poden acomiadar, per mo-
tius econòmics, amb un cost de 20 
dies per any. No obstant, a la pràc-
tica, aquesta via –l’expedient de 

regulació d’ocupació– es fa servir 
poc a les petites i mitjanes empre-
ses. I, al final, ja en situació de ca-
tàstrofe, es recorre a l’acomiada-
ment improcedent de 45 dies per 
any treballat, fet que a vegades ar-
ruïna el futur.

Drets adquirits
La reforma no ha de prendre drets 
adquirits (els 45 dies) als treballa-
dors fixos actuals. Però si volem 
empreses competitives, que gene-
rin ocupació de qualitat, no hem 
de tenir normes més rígides que 
les europees. Seria, doncs, raona-
ble que l’acomiadament econò-
mic (20 dies per any) no fos tan 
poc utilitzat. I que en els nous con-
tractes (inclòs el pas de temporals 
a fixos) la indemnització per aco-
miadament improcedent baixés 
a 33 dies.
 Els sindicats no poden defensar 
només els treballadors amb con-
tracte fix i ignorar el 40% d’atur 
dels menors de 29 anys. Han de 
tenir el cap fred i contribuir a fer 
que Espanya no es torni un país 
en decadència. Diu el refrany que 
qui escup al cel a la cara li cau.
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tà (justament quan menys fusta ca-
lia). La Revolució Industrial trasbal-
sà el planeta.
 Aquest canvi espectacular com-
portà molts beneficis per a la huma-
nitat. Només cal veure com i quant 
vivien les persones fins al segle XVIII 
i quant i com vivim ara. Només enyo-
ren aquell passat aquells que mai no 
l’han viscut i ignoren com realment 
era. Sospiren per una Arcàdia per-
duda que mai no va existir. La ima-
ginen des de les comoditats del pre-
sent, com els urbans que exalten la 
vida del pastor perquè mai no han 
dormit al ras en una nit d’hivern.
 La societat industrial ha posat a 
la nostra disposició coneixements i 
béns impensables abans. Vivim més 
anys, la medicina realment cura i 
mengem sempre i calent. Només 
mor de fam o de malalties curables 
la fracció de la humanitat que en-
cara no ha pogut incorporar-se del 
tot al món industrialitzat, és un fet. 
Tanmateix, ¿s’hi podrà acabar in-
corporant?
 Els dos pilars de la societat indus-
trial han estat l’energia abundant i 

barata i la minimització de costos 
dels processos productius. Més ben 
dit, la no assumpció de tants costos 
com podia. És a dir, l’externalitza-
ció de responsabilitats. La ciutada-
nia s’hi va rebel·lar. La internalit-
zació dels costos socials centrà les 
lluites obreres del segle XIX i prime-
ra meitat del XX, durant la segona 
meitat del qual es lliurà l’ambien-
tal, que encara dura. Però amb el se-
gle XXI ha arribat un altre repte.

Model: KO

A ra es tracta de mantenir 
les consecucions i, alhora, 
estalviar energia. El tresor 

dels combustibles fòssils comença 
de flaquejar i, a sobre, les inespera-
des disfuncions globals generades 
pel diòxid de carboni que s’emet 
en cremar-los obliguen a moderar-
se. Falla l’altre pilar. ¿Què queda, 
doncs, del model industrialista nas-
cut amb la màquina de vapor? No 
gran cosa.
 Per això, segurament no podrem 
acabar de generalitzar-lo, seria in-

sostenible. Però també insostenible 
seria mantenir mitja humanitat en 
situació preindustrial. Vet aquí el 
conflicte. No ens enfrontem només 
a una crisi conjuntural. Tenim un 
greu problema estructural. Ara que 
la casa trontolla, resulta que els plà-
nols no ens serveixen. La insosteni-
bilitat és això. La sostenibilitat és 
l’intent de redreçar-ho. Per això no 
l’hem de confondre amb els pegats 
per a allargar la vida al model esde-
vingut inservible, que són injecci-
ons de metadona. Necessitem supe-
rar l’addicció.
 Som eficaços, no som gaire efici-
ents. Necessitem molt per a produir 
relativament poc. Com que volem 
força, ens cal moltíssim. No n’hi 
haurà prou. A menys que no fem de 
la injustícia redistributiva l’objec-
tiu estratègic del segle XXI. Els ge-
nis financers que ens han dut a la 
crisi actual i a sobre demanen sub-
vencions potser ja s’hi avindrien. 
Però hem fet massa camí per a un fi-
nal tan poc feliç. Ens acostem peri-
llosament al KO, potser que tornem 
a l’OK. A la sostenibilitat, vaja. HMARÍA TITOS

Indústria: OK

V a ser una revolució de les de 
debò. La cara del món va can-
viar en poques dècades. L’or-

dre social es veié capgirat i, al seu 
darrere, l’ordre moral. O potser a 
l’inrevés, tant se val. La burgesia 
desplaçà la noblesa perquè l’inte-
rès econòmic i productiu passà de la 
terra a la fàbrica. De retruc, la gent 
escollí les ciutats per a treballar i 
viure-hi. I de retruc del retruc, l’es-
tructura del territori també anà de 
capgirells: l’extensió dels conreus 
disminuí i la dels boscos augmen-
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LA VOZ DE GALICIA 3 «No us pre-
gunteu més a partir de quin ni-
vell de renda comencen els rics 
per posar-los un impost. Pre-
gunteu sota quin nivell ama-
guen els pobres la seva indigèn-
cia. (...) S’ha publicat l’informe 
de Càritas sobre la pobresa a Es-
panya. (...) Les dades són aterri-
dores. Hi ha un milió de pobres, 
que viuen en estat de necessi-
tat. (...) La crisi econòmica no és 
la caiguda de la borsa. La crisi és 
que cada vegada hi ha més gent 
que viu de la caritat».
[Article de Fernando Ónega]

Aterridores 
dades sobre
la pobresa

Fernando Ónega
Periodista
 

EL PAÍS 3 (...) «Un extraordina-
ri avantatge presenta, no obs-
tant, aquest any en què, per 
fi, l’Àfrica apareix citada in-
sistentment per raó del Mun-
dial. Però no l’Àfrica dels par-
tits (...) de Johannesburg i altres 
seus, sinó l’Àfrica-Àfrica. (...) Si 
ara destaca un suculent avan-
tatge la competició d’aquest es-
tiu (...) és la promoció sencera 
del continent africà i dels seus 
1.000 milions d’habitants i els 
seus 550.000 milions d’experi-
ències desconegudes».
[Article de Vicente Verdú]

Del Mundial
al turisme
a l’Àfrica

Vicente Verdú
Escriptor i periodista
 

AVUI 3 «La setmana passada, la 
popular xarxa social Facebook 
va fer un pas endavant en la pro-
tecció de dades i de la intimitat 
dels seus usuaris facilitant una 
guia pràctica sobre com canviar 
la configuració de la privacitat 
en cada paràmetre del perfil i 
dels materials compartits. (...) És 
un repte de tots gestionar la pri-
vacitat, encara que els entorns 
tecnològics i els avenços infor-
màtics evolucionin, i hem de 
procurar anar un pas endavant 
per protegir els nostres drets».
[Article d’Esther Mitjans]

Privacitat, 
el repte de 
Facebook

Esther Mitjans
Directora de l’Agència Cata-
lana de Protecció de Dades
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