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SOCIETAT

LA REPERCUSSIÓ LABORAL DELS JOCS OLÍMPICS'

FAUSTINO MIGUÉLEZ / PILAR CARRASQUER2

1. INTRODUCCIÓ

Barcelona i la seva área d'influéncia, com el conjunt d'Es-
panya, enceta un procés de forta recuperació económica a
partir de 1986, procés que afecta principalment els servéis, la
qual cosa, tot plegat, deriva deis següents tres ordres de fac-
tors.

En primer lloc la recuperació internacional i, dins d'ella,
l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Económica Europea, fet
que condicionará la recuperació espanyola de manera que
aquesta es produirá sense deixar de ser dependent (Lope, Mi-
guélez, Recio, Roca, 1993), com ja ho havia estat en el passat.

En segon lloc l'increment de la demanda interna, en par-
ticular en sectors com la construcció, comerc, hostaleria,
servéis a les empreses i servéis personáis.

En tercer lloc fenómens específics, conjunturals pero de
gran envergadura económica, sobretot perqué han afectat la
construcció i han revifat la iniciativa pública, com la prepa-
ració i desenvolupament deis Jocs Olímpics.

Ens ha-interessat estudiar la repercussió del canvi econó-
rnic sobre l'empresa i el treball. De fet, en aquest període ha
disminu'ít la taxa d'atur a Barcelona i la seva área d'influén-
cia en 6 o 7 punts, tot i que la desocupació torna a incremen-

I • Aquest article és un resum d'un estudi realit/.at per un equip d'investí-
gadon del Grup d'Estudis Sociológica sobre Trehall i vida quolidiana al voltant
deis canvis en el treball a la regió de Barcelona entre 1986 i 1992, tot posan! un
émfasi particular en el fenomcn deis Jocs Olímpics. Aquest estudi va ser encar-
regat a ADIPROC [organisme per a la formado de CCOO i UGT], i financat peí
COOB'92, la Diputado de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. L'equip es-
lava conslítuít per Albert Recio, Antonio Martín, Andreu Lope, Carlos Lozares,
Pedro López, Xavier Cóller, Óscar Rebollo, Imma Pastor, Pilar Carrasquer ¡
Faustino Miguélez.

2. Faustino Miguélez Lobo. Doctoren Historia per la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Catedrátic de Sociología de la Facultat de Ciéncies Políti-
ques i de Sociología de la Universital Autónoma de Barcelona.

Pilar Carrasquer Oto. Llicenciada en Sociología per la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Professora del Dcparlament de Sociología de la Facultat de
Ciéncies Polítiques i de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona.
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tar-se a partir de fináis de 1992. Pero alió que cal assenyalar
sobretot és que tant l'estructura de l'ocupació de llocs de tre-
ball com les condicions própies de treball han sofert una
transformació significativa: menys estabilitat, salaris mes
baixos en certs sectors, pitjors condicions de treball.

Algunes investigacions recents (vegeu, per exemple, Prie-
to, 1991; Bilbao, 1991; Miguélez, Recio, Alós, 1988, 1989,
1990; Martín, 1992) han subratllat importants processos de
transformació a l'empresa: descentralització, subcontrac-
tació, empetitimcnt. Es perfila un tipus d'empresa molt dife-
rent a la del passat: mes petita, estesa horitzontalment sobre
diferents rams, amb un nucli de treballadors estables i una
amplia periferia d'inestables. En aquest tipus d'empresa la
gestió de la má d'obra i l'organit/.ació del treball poden ser
diferents del passat i les relacions laboráis necessáriament
han de reflectir aquests canvis, amb un afebliment sindical,
amb una possible aparició de noves formes de representació,
amb un desenvolupament de la negociació per grups de tre-
balladors o de manera individualitzada. En totes aqüestes
qüestions la present investigació ha dedicat una atenció es-
pecial, mirant particularment el període i les empreses mes
vinculades en la preparació deis Jocs Olímpics.

Airan de tot aixó tenia sentit fer la pregunta següent:
quins canvis registren l'empresa i el treball durant aquest pe-
ríode, els quals, en concret puguin ser atribuibles a un feno-
men específic pero de gran transcendencia económica i so-
cial com els Jocs Olímpics? En quin grau aquests canvis
suposen o teñen com a conseqüéncia canvis en les estratégies
deis actors socials de les relacions laboráis que puguin teñir
continuítat amb posterioritat a l'esmentat període?

Un deis trets que han definit l'especificitat d'aquest con-
text de preparació i desenrotllament deis Jocs Olímpics ha es-
tat la presencia de l'Administració. L'Administració ha estat
el client que no sois ha encarregat les grans obres d'infras-
tructura, sino que ha entrat directament en la gestió del tre-
ball, perqué estava interessada en qué, en conjunt, les coses
sortissin conforme a la programació prevista. L'Administra-
ció s'ha converlit en el gran protagonista, mitjancant l'impuls
d'una mena de pacte social d'ámbit local de característiques
neo-corporativistes restringides, durant un període en el qual
el neo-corporativisme semblava mes aviat fora de lloc. Amb
aquest pacte els treballadors i els seus representants obte-
nien llocs de treball, millores en les condicions laboráis, mi-
llores de la capacitat interventora deis sindicats. Els empre-
saris, en particular els grans, aconseguien bons negocis i,
sobretot, estrenyien els vineles amb l'Administració per a
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col-laboracions futures (no es pot oblidar que una bona part
de les concessions van anar a parar a mans d'empreses que
habitualment ja col-laboraven amb l'Administració). L'Admi-
nistració, a nivell general i local obtenía, sobretot, un bon re-
sultat polític que consistía a desenvolupar el programa tal
com estava previst, tot reforcant d'aquesta manera la seva
imatge d'eficácia i modernitat.

Peí que fa ais aspectes generáis, el pacte ha funcionat,
mes que res perqué l'Administració ha mantingut una vi-
gilancia molt acurada sobre les activitats económiques. Tam-
bé es fa palés com, en una etapa on l'economia productiva
minva a favor deis servéis, a través de les obres publiques o
d'una altra serie d'intervencions, l'Administració pot acabar
jugant directament un paper molt important en la remodela-
ció del mercal de treball, de les relacions laboráis i de la ma-
teixa estructura de les empreses.

Finalment, algunes paraules sobre la metodología d'a-
questa investigació. A banda de les dades estadístiques a l'a-
bast, sovint massa agregades, la investigació ha posat l'ac-
cent sobre tres tipus de fonts: per una banda les entrevistes a
alguns deis protagonistes de l'activitat económico-laboral:
empresaris, gestors d'organitzacions empresarials, sindica-
listes de sector i d'empresa, treballadors, adminístradors, ins-
pectors laboráis, experts economistes, juristes i sociólegs. Per
una altra banda, una enquesta a una mostra representativa de
centres de treball de l'área metropolitana de Barcelona, com-
pletada pels directors de personal o equivalents. Per últim, es-
tudis de casos d'empreses mitjanes i grans, tipológicament
rellevants per les diferents formes de gestió deis recursos hu-
mans —unes 30— en els diferents sectors de la producció i
deis servéis.

La segona de les técniques esmentades no és utilitzada
amb freqüéncia a causa deis problemes económics i de
temps que acostuma a implicar. Amb ella s'ha constituít una
font de dades que pot ser útil per futures ampliacions sobre
temes d'aquesta mena.

2- LES EMPRESES RELACIONADES AMB LA PREPARACIÓ
I DESENVOLUPAMENT DELS JOCS O L Í M P I C S

L'activitat generada per l'esdeveniment olímpic no s'ha
distribuít homogéniament ni a l'atzar entre les empreses.
Ens ha interessat saber quins tipus d'empreses poden aprofi-
tar millor una circumstáncia així, qué pot significar per l'e-
conomia i el treball el fet que siguin un tipus d'empreses i no
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pas un altre, qué significa aixó en relació a possibles políti-
ques laboráis i estratégies deis actors, així com qué pot ro-
mandre de cara al futur.

Un 28% de la mostra de centres de treball de l'área me-
tropolitana de Barcelona amb 10 o mes empleats han tingut
algún grau d'implicació directa i detectable en la preparació
i/o desenvolupament deis Jocs (un 17% amb implicació
mitjana i alta i un 11% amb implicació baixa). Dins l'área
metropolitana, la majoria de les obres i de les activitats olím-
piques es desenvolupen a la comarca del Barcelonés; tal vega-
da per aquesta rao, son les empreses amb seu en aquesta co-
marca aquelles mes beneficiades per llur vinculació (31.7%).

Malgrat que s'observi una certa presencia generalitzada
del fenomen olímpic en els diferents sectors d'activitat, la
participado és reeixida en algunes branques: Administració
Pública (55.2%), hostaleria (48.1%), construcció (48.1%),
transports-comunicacions (44.0%), resta de servéis (40.5%).
És a a dir, en aquells sectors que objectivament van estar mes
lligats a les obres o al desenvolupament de les obres com a
tais. Cal també destacar el papel clau jugat per l'Administra-
ció, present a mes a mes en els transports i en algunes sub-
branques de la resta de servéis, la qual cosa diu molt a favor
de la seva eficiencia. Pero la participació també té una re-
lleváncia notable en altres branques deis servéis com finances-
serveis a les empreses (33.0%), educació i sanitat (27.6%), el
comerc (20.9%;. Aquesta participació pero, és menor en la
industria, i cal destacar en aquest cas el metall i la resta d'in-
dústria, probablement en actuacions forca relacionades amb
activitats constructores.

Altres dues variables estructuráis de les empreses que in-
flueixen en la competitivitat son el nombre d'empleats de les
plantilles i llur potencial económic (aquesta darrera mesurada
en termes de volum de negoci del darrer exercici). Les grans
beneficiáries de l'activitat olímpica han estat les empreses
potents (que passen de 10.000 milions de pessetes de negoci),
amb centres de treball de plantilla superior a 500 persones
(que han participat en l'esdeveniment olímpic en un 70%).
Mentre que les empreses que no passen de 25 treballadors i
de 300 milions de pessetes de volum de negoci anual, que son
la gran majoria de les empreses de l'área, no han passat del
14% en la implicació. La resta ha girat al voltant d'una mit-
jana del 30%.

És a dir, quan hi ha un negoci fort i atractiu, per mes que
estigui controlat en gran part per l'Administració, les empre-
ses petites, per elles mateixes i en la lógica del mercat, no te-
ñen capacitat de competir. Han d'acontentar-se, probable-
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ment, amb les conseqüéncies indirectes del fenomen. La qual
cosa ve a demostrar la forta relació que acostuma a donar-se
entre les grans empreses (especialment si son de servéis) i
l'Administració.

Les empreses han tingut mes facilitat per implicar-se en
el fenomen olímpic si han format pan de xarxes de subcon-
tractació, ja sigui en qualitat de subcontractadores o de sub-
contractants— sovint la mateixa empresa juga els dos pa-
pers. Ja que, de fet, un xic mes del 40% de les empreses que
subcontracten part de la seva producció, i al voltant del 34%
d'aquelles que s'encarreguen de cobrir part de les necessitats
productives d'altres empreses manifesten haver tingut al-
guna participació en l'esdeveniment olímpic.

El tipus de relació estudiada ens permet sostenir al ma-
teix temps una hipótesi complementaria: les empreses que
s'han impJicat forca en aquest fenomen, que és conjuntural,
han flexibilitzat en bona part les seves plantilles. Pero amb
una flexibilitat que no sempre ha suposat precarietat laboral,
almenys peí que fa a la quantia del salari percebut, quan s'ha
tractat de treballs qualificats que requerien personal ben for-
mat, per exemple.

Aquest tipus d'empreses, han fet recurs per sobre o molt
per sobre de la mitjana en la flexibilit/ació externa (contrac-
tes temporals), particularment en aquelles branques mes vin-
culades ais Jocs Olímpics, com la construcció o els servéis.
És evident que aquesta forma de flexibilització de les planti-
lles ha estat, dones, determinant perqué aqueixes empreses
poguessin optar competitivament a les activitats preparató-
ries o de desenvolupament deis Jocs. Pero existeixen altres
elements claus que també han contribuít a conferir a les em-
preses aquesta competitivitat de partenca com son, sens dub-
te, els que fan referencia a «l'enriquiment professional» (rea-
lització de tasques no repetitives) i a la qualitat de la ma
d'obra. A mes a mes, moltes de les «empreses olímpiques»
mantenen una plantilla clarament dualitzada: un nucli fix
amb un grau elevat de mobilitat —probablement a canvi de
millores económiques i laboráis— i una periferia precaria
nodrida amb les diferents formes de contractació flexible.

Aquesta dualització, o «mercat intern de treball», ha estat
assenyalada per alguns autors com a mostra palesa de les es-
tratégies diferenciades de gestió de la má d'obra que realitzen
les empreses (Ker, Shumann, 1988; Dore, 1992). Ara podem
veure que aquesta dualització resulta funcional tot i els mo-
ments d'expansió, sobretot si tal expansió és, com en aquest
cas, conjuntural.

Així, les empreses també han tingut mes facilitat per vin-

159



cular-se a l'esdeveniment olímpic si les seves plantilles teñen
un grau notable o alt de mobilitat geográfica o funcional, si
la seva dinámica deis darrers anys ha estat de creixement de
les plantilles, particularment peí que fa a técnics (en part,
suposem, grácies al mateix fenomen olímpic), si han tingut
plantilles amb un percentatge de titulats superiors per sobre
de la mitjana (entre el 10% i el 30% del total de les persones
empleades) o clarament alt (per sobre del 30%).

Per últim, les «empreses olímpiques» tendeixen a ser
empreses que destaquen en processos de modernització
tant tecnológica com organitzativa. Pero, en ambdós casos,
caldria assenyalar que la investigació verifica, al mateix
temps, que la proporció d'empreses de l'área metropolitana
amb nivells alts d'innovació tecnológica o accentuat canvi
en l'organització del treball no és elevada. Tot i així, en el ni-
vell alt de modernització s'ubiquen les «empreses olímpi-
ques» mes que les altres. Es tracta d'innovació en els pro-
cessos administratius o de producció, automatització de la
producció, utilització de prefabricats i de nous materials en
el cas de la innovació tecnológica; i de cercles de qualitat,
grups de treball, enriquiment de tasques, treball «just-in-
time» peí que fa al canvi organitzatiu. Podem pensar amb
fonament que aqüestes qualitats tecnológiques i organitza-
tives han situat les empreses en una millor posició per a la
conquesta del nou mercat.

3. LA INTENSITAT DE LA IMPLICACIÓ ECONÓMICA I LABORAL

En quin grau, cal demanar-se, la implicació en les obres i
activitats olímpiques constitueixen un impuls económic re-
llevant per aqueixes empreses —a mes a mes de l'impuls indi-
recte que aquí no hem mesurat, pero que mantindrá relació
amb el directe— i, per tant, per l'economia de l'área de Bar-
celona?

Amb aquesta finalitat várem sol-licitar a les empreses
l'estimació de la proporció tant del volum de negoci com de
plantilla vinculats a l'esmentada implicació olímpica en
l'any en qué la mateixa havia estat mes forta. Es tracta, per
tant, d'una estimació indirecta i no d'una quantificació pre-
cisa.

Caldria assenyalar que gairebé el 40% deis centres im-
plicats en l'activitat olímpica no responen a aqüestes pregun-
tes tot adduint desconeixement o senzillament obviant la res-
posta. De les empreses que contesten, la majoria assenyalen
tant un impacte económic com laboral per sota del 20% del

160



seu volum de negoci i del seu volum de plantilla. Un impacte
superior al 20% és reconegut per un 14% d'empreses a nivell
económic i per un 19% peí que fa a plantilles.

En relació a les empreses fortament afectades en positiu
podem assenyalar que s'ubiquen en els rams mes direc-
tament vinculats a la preparació o desenvolupment deis
Jocs: construcció, hostaleria i resta de servéis. Pero tendei-
xen a ser empreses mes aviat mitjanes que grans, repetint,
peí que fa a la resta, totes les altres característiques ja es-
mentades en el seu nivell mes atractiu: les mes dinámiques,
les mes flexibles, les mes modemitzadores.

Amb la clara excepció de la construcció, les «empreses
olímpiques» tendeixen a mostrar millors perspectives per
1993 que la resta, encara que no precisament peí seu carác-
ter olímpic, sino per alió que en el seu moment els va perme-
tre ser olímpiques. És a dir, s'ha tractat d'empreses la capa-
citat competitiva i relacional de les quals els ha permés, per
una banda, entrar en el negoci olímpic i, per una altra, els per-
met seguir tenint bones perspectives un cop passat 1992. No
així la construcció, la qual, un cop passada la conjuntura
olímpica, tendeix a minvar la seva activitat. Aqüestes dades
semblen coherents amb la consideració de Tactual crisi com
a essencialment industrial, essent-hi afectada l'activitat cons-
tructora, presumiblement, a causa de l'esgotament d'un cicle
d'inversió pública.

Tenint en compte tot aixó, podem deduir alguna conclu-
sió fiable respecte a la creació de llocs de treball directament
vinculats a la preparació i desenvolupament deis Jocs? No
hi ha resposta del tot evident des d'aquesta micro-análisi de
les empreses, ja que un increment de treball «olímpic» hau-
ria pogut ser absorbit, optimitzant una plantilla fins alesho-
res infrautilitzada o incrementant les hores extres sense ne-
cessitat de realitzar noves contractacions. Es pot establir
amb relativa seguretat que les empreses de l'área metropoli-
tana de Barcelona amb 10 o mes treballadors han augmentat
llurs plantilles entre un 10% i un 20% com a mitjana grácies
ais Jocs. No sabem durant quant de temps, pero és possible
que s'hagi tractat de períodes curts tant per la naturalesa de
les obres i activitats com per les maneres de contractació
nnés usuals. Pero per teñir una base d'argumentació mes
sólida hem procedit a una análisi detallada de dues de les
branques amb mes protagonisme «olímpic»: la construcció i
Thostaleria-restauració (i parcialment altres servéis com el
comerc, neteja i vigilancia).
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4. ELS «SECTORS OLÍMPICS» PER ANTONOMASIA
c

4. 1. La construcció

La construcció ha passat, a la provincia de Barcelona—
recordem que no existien dades de l'área metropolitana— de
76.025 persones ocupades el 1985 a 110.837 l'any 1987 i
145.000 el 1991, per recular el 1992 per sota del nivell de
l'any anterior, segons dades de l'EPA. El creixement mes fort,
imputable en el boom immobiliari, i en certa mesura en el
desenvolupament d'infrastructures, es dona entre 1985 i
1987. Des d'aquesta data fins a la finalit/.ació de l'any pre-
olímpic, l'increment del nombre de persones ocupades és de
34.163 persones, equivalent a un augment del 30.8%. Tal ve-
gada la proporció podria incrementar-se fins al 40% si tenim
en compte els milers de treballadors submergits i estrangers
no comptabilitzats en les estadístiques oficiáis. En quina
proporció aquests ocupats son atribuíbles a l'activitat olím-
pica, tenint en compte que un any després l'ocupació ja ha
baixat de manera remarcable, i en quin grau, per contra, se-
rien atribuíbles a l'activitat constructora provocada peí mer-
cat de la vivenda? Al nostre entendre, els llocs de treball ge-
nerats per les obres olímpiques en sentit ampli es mouen
entre els marges de les 20.000 i les 25.000 persones. Per po-
der fer aquesta afirmació ens basem en entrevistes realitza-
cles amb constructors, sindicalistes, inspectors laboráis, ges-
lors de les obres olímpiques i en el recompte de la má d'obra
emprada en algunes de les obres de mes anomenada del pro-
jecte.

Aquest volum d'ocupació és mes minso del que alguns es-
tudis previs havien suposat (vegeu, per exemple, les pre-
visions aparegudes al núm. 9 de la revista Barcelona Olímpi-
ca, maig de 1989). Entre les raons que explicarien aquest
lenomen cal destacar-ne dues. D'una banda, la utilit/.ació de
noves tecnologies en el procés de construcció. Aquest és un fac-
lor important a teñir en compte peí futur, ja que cal no obli-
dar que fins fa 10 anys la construcció havia mantingut uns
liabits de treball forca tradicionals, on els canvis introduits
leien referencia básicament al transport. Pero en el darrer
període (Migúele/., Recio, Alós, 1990) la innovació comenca
Í\ ler-se palesa com una forca devastadora de la má d'obra
directa, tant qualificada com no qualificada. De l'altra
banda, la intensificació del treball, principalment a través de
Ic-s flores extres, fruit d'una certa coincidencia d'interesssos
entro empreses i treballadors. Per acomplir els calendaris
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pre-establerts, va ser necessari treballar com mes hores
possibles millor i a un ritme raonablement mantenible. Tots
els entrevistáis coincideixen a afirmar que les jornades de tre-
ball durant les obres olímpiques han estat extraodináriament
altes —al voltant de les 12 hores per molts treballadors, arri-
bant en alguns casos fins a les 16 hores, segons la versió de la
propia inspecció laboral— la qual cosa representa un nom-
bre d'hores treballades per damunt d'alló legalmet permés.
Per les empreses aquesta práctica resultava menys onerosa
que contractar treballadors addicionals, alhora que per
molts deis treballadors vinguts de fora aixó era una possibili-
tat d'incrementar els seus salaris de manera satisfactoria. Els
sindicáis difícilment podien intervenir sobre un acord del
qual els treballadors n'havien donat el seu vist-i-plau, ja que
una part significativa del seu treball depenia d'aixó. Gran
part de l'éxit de les obres preparatóries deis Jocs Olimpios cal
atribuir-lo a les hores extres, així com també bona part deis
ingressos obtinguts per les empreses.

Les entrevistes realitzades palesen que la immensa majo-
ria deis contractats per les obres olímpiques son temporals
(en 1990 el 50.6% deis contractes de la construcció eren de
carácter temporal enfront del 33.4% de mitjana en la resta
de sectors). En bona part es tractava de contractes mes curts
que a la resta deis rams i amb una rotació mes freqüent entre
empreses. Es pot argumentar que necessáriament havia d'és-
ser així, atesa la conjuntura de les obres olímpiques. Amb tot,
aquesta inestabilitat té altres conseqüéncies negatives peí
que fa a la formado de má d'obra, les possibilitats d'integra-
ció i la qualitat del treball, sense teñir en compte els efectes
negatius que pugui teñir de cara al futur deis treballadors.

Els treballadors nouvinguts provenen d'altres regions
d'Espanya (Aragó, Galicia) i d'altres paísos. El nombre de
treballadors estrangers és difícil de quantificar —certes in-
formacions patronals van arribar a parlar de 12.000, tot i que
possiblement no han superat la meitat d'aquesta xifra— a
causa de les diferents circumstáncies laboráis: com treballa-
dors qualificats o técnics portats directament per l'empresa
constructora; immigrants de temporada contractats per em-
preses espanyoles; o immigrants no qualificats en situació no
legal.

L'opinió generalitzada és que la legalitat i la normativa vi-
gents han estat mes respectades que mai i aixó és possible
Perqué tots els protagonistes, tot i que per diferents motius,
estaven interessats que les coses sortissin bé. Tanmateix,
' extraodinária i complexa cadena de subcontractació que
Pot donar lloc que en una obra convisquin 6 o 8 empreses,
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fa molt difícil verificar, mitjancant inspecció laboral o sindi-
cal qualsevol, la legalitat de totes les situacions.

El desencís de la construcció —que coincideix, com hem
assenyalat, amb la fi de les obres olfmpiques i el boom de la
construcció de vivendes— comporta una forta disminució
deis efectius laboráis del ram. Aquesta disminució, pero, no
es tradueix en una proporció equivalent d'aturats a Barcelo-
na, ja que molts treballadors d'aquest període han tornat des-
prés a les seves zones i sectors d'origen. És allí, en aqueixes
zones i sectors, on tornará a augmentar l'atur.

Els tipus de contráete mes freqüents foren els d'obra o
servei i els de foment de l'ocupació, sobretot el primer, ja que
permet contractacions de durada molt curta sense compro-
misos posteriors. Son altament flexibles i foren els mes em-
prats pels ámbits mes allunyats de la presencia sindical.

El contráete fix d'obra va teñir una certa implantando en
les empreses mes sindicalitzades i a l'ombra d'una certa revi-
falla de la representació laboral. En qualsevol cas, l'estabilitat
del fix d'obra tampoc ha estat necessáriament elevada, atesa
la difuminació del concepte mateix «d'obra» en relació a
l'empresa que la realitza. L'obra, per a una empresa que in-
tervé juntament amb d'altres, pot ser d'una durada molt breu.

També es registren novetats en els ámbits de seguretat,
higiene i qualificació. En el primer cas, s'han donat passos
ferms envers la creació d'una estructura de control molt mes
vinculada a les obres que implica sólidament a empreses, sin-
dicats i inspecció laboral. Inexperiencia de les obres olímpiques
permet mantenir esperances de rebaixar l'alt nombre de sinis-
tres del sector, si aquesta experiencia de collaboració continua.

Peí que fa a la qualificació i formació s'han donat passos
importants aquests anys —amb acords sobre la formació i la
creació de l'lnstitut Escola Gaudí— durant els quals les expe-
riéncies olímpiques han tingut el seu paper. Pero seria im-
prescindible apropar mes la formació a les empreses i esta-
bilitzar mes l'ocupació, ja que molt difícilment algú voldrá
fer una despesa d'energies per formar-se, si s'imagina que en
pocs mesos pot trobar-se en un altre ram. La dramática ex-
periencia de les obres olímpiques, tot obligant les empreses a
recuperar els vells manobres jubilats o els qui treballaven en
altres coses, és demostrativa de l'efecte destructor de la ines-
tabilitat sobre la professió.

Tots aquests aspectes posen de relleu un nou paper de la
representació sindical, entrebancada els darrers anys per
la dificultat del sector. En aquest sentit, experiéncies capda-
vanteres com el «concert de relacions laboráis» firmat entre
UGT, Comissions Obreres, VOSA i AOMSA, l'objectiu del
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qual era facilitar la presencia sindical a «peu d'obra» en les
construccions olímpiques, de les quals les dues ultimes enti-
tats n'eren responsables, poden servir com a pauta peí futur.

4. 2. El servéis

Amb els servéis, particularment l'hostaleria-restauració,
la incidencia deis Jocs és diferent de la reflectida en la cons-
trucció, ja que s'ha circumscrit a les poques setmanes de ce-
lebrado de l'esdeveniment. El volum d'ocupació a l'hostale-
ria-restauració i comerc —les dades apareixen englobades—
passa de les 305.229 persones del 1987 a les 320.451 del 1990.
Es tracta d'un increment del 5% a la provincia de Barcelona,
que recula marcadament l'any 1991 i es recupera lleugera-
ment el 1992, sempre d'acord amb les xifres de l'EPA. En qui-
na mesura i amb quines característiques tal recuperació és
un efecte de les activitats olímpiques, o mes aviat respon ais
ensurts d'una época d'expansió económica?

Per respondre a aquesta pregunta hem comparat, en pri-
mer lloc, la contractació realitzada a través de l'INEM el ju-
lio] de 1991 i en el mateix mes de 1992 a Barcelona ciutat i
provincia. Encara que la font emprada no permet el desglos-
sament per rams, sí que podem afirmar, peí que fa al conjunt de
servéis, que s'incrementen les contractacions a temps parcial
i els contractes d'obra o servei o per necessitats del mercat.
Tenint aixó en compte és molt fiable la dada que diu que els
10.000 contractes mes existents al 1992 per sobre de 1991 a
Barcelona ciutat —n'hi ha només uns altres 2.000 a la resta de
la provincia— tinguin a veure quasi tots amb l'activitat olím-
pica.

En funció de les entrevistes realitzades, l'ocupació creada
en el conjunt deis servéis es podría estimar entre les 20.000 i
les 25.000 persones. És menys del que s'hauria pogut preveu-
re —per exemple, en el comerc no se'n crea en absolut— a cau-
sa de dos factors principáis. Per una banda, que hi ha menys
demanda de servéis (cal assenyalar que les previsions de vi-
sitants van ser massa optimistes) i, per tant, es generen
menys necessitats de treball. Per una altra banda, les empre-
ses realitzen un gran esforc per la captació de la coHaboració
deis seus treballadors avancant o retardant vacances, o bé re-
alitzant hores extres molt per damunt d'alló permés, la qual
cosa limita forca la necessitat de noves contractacions .

Aquesta recerca de coHaboració que pot resultar de gran
importancia per entendre formes de competencia en el futur,
ha pogut produir-se en aquest cas per les característiques
del mateix esdeveniment, afavorint el desig que tot «sortís bé»,
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pero també, per les característiques de la má d'obra contrac-
tada: joves i estudiants, o familiars de la plantilla en actíu.
Un cas diferent, pero també amb una certa repercussió sobre
l'ocupació, el constitueix el «voluntariat olímpic». Amb
aquesta afirmado no es pretén insinuar que el COOB hagi in-
terferit deslleialment en el mercat de treball —l'organització
olímpica ja va teñir cura perqué no fos així— sino que aquest
tipus d'esdeveniments económico-lúdics desenrotllen unes
exigéncies de treball que molts ciutadans están disposats a
assumir no amb la lógica del mercat, sino per motivacions
mes ideáis.

Les ocupacions d'aquest ámbit han estat de curta durada,
a vegades de poc dies, amb formes de contractació —per
obra, servei o per necessitats de mercat— que les feien molt
flexibles, pero que, al mateix temps, han significat un risc de
precarietat pels treballadors, ja que ni tan sois sabien si tre-
ballarien els dies que assenyalava el contráete. Talment sem-
bla que s'hagi produít un cert nivell de treball submergit en
un tipus de treball peí qual aixó és una práctica quotidiana:
neteja i servéis de restauració, especialment en aquelles em-
preses de control mes difícil, sigui per banda del COOB, els
sindicáis o la inspecció laboral. Una dificultat motivada en
bona mesura per les complexes cadenes de subcontractació
en les quals aqüestes empreses acostumen a estar submer-
gides.

Finalment, com a novetat des del punt de vista de les re-
lacions laboráis, cal assenyalar l'impuls que els Jocs han
transmés a la recerca de noves vies d'actuació en el sector. Com
en el cas de la construcció, l'interés de l'Administració per la
bona marxa de l'esdeveniment olímpic va afavorir que el
COOB arribes a un acord amb les centráis sindicáis per ga-
rantir la seva presencia «in situ» durant els Jocs, així com per
la seva actuació com a interlocutors institucionalment legiti-
mats en la resolució deis conflictes que poguessin sorgir. Tal
com passa en la construcció, desconeixem fins a quin punt
aquest tipus d'iniciatives poden teñir continuitat en el futur.
Pero no hi ha cap dubte que la celebració deis Jocs ha posat
de relleu noves i interessants experiéncies sindicáis.

5. CONCLUSIONS

1. Els Jocs Olímpics no han constituít, des del punt de
vista de l'ocupació, l'impuls económic básíc per Catalunya o
per a la regió metropolitana de Barcelona que alguns havien
pensat i que, de vegades, les institucions havien suggerit.
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Aixó es deu a dues raons: en primer lloc perqué ha estat un
fenomen limitat que necessáriament havia d'afectar només
a alguns sectors económics; en segon lloc, perqué es pro-
dueix una conjuntura internacional recessiva que també
acaba arrossegant Espanya. Molt possiblement una con-
juntura mes favorable durant els anys 1991 i 1992 hauria
«animat» molt mes l'activitat económica al voltant deis Jocs.
El cas del comerc i de l'hostaleria son il-lustratius sobre aixó.
Al llarg de l'estiu de 1992 el comerc no realitza un volum
de negoci superior al d'anys passats i respecte a l'hostaleria
s'aconsegueixen millors resultats el 1993 i 1994 que el
1992. Amb tot, I'impuls económic deis Jocs, tot i que li-
mitat, probablement ha contribuít a retardar l'efecte de la
recessió que, al contrari, s'hauria manifestat abans i amb
mes forca.

2. L'«empresa olímpica» ha estat una empresa gran o
mitjana, amb una certa dosi de modernització tecnológica i
organitzativa. Les empreses que directament s'han benefi-
ciat de les activitats preparatóries deis Jocs no han estat les
empreses petites, per mes que sigui evident que a aqüestes
els han pogut arribar encárrecs a través de les cadenes de
subcontractació.

Per obtenir les concessions d'obres s'exigia flexibilitat, ca-
pacitat económica i accés al complex món de l'Administració.
L'estudi realitzat en l'ámbit de la construcció, com el sector
mes emblemátic, ha fet palés que les empreses concessioná-
ries de les obres eren poques, pero que des d'elles es desen-
rotllava una llarga i complexa cadena de subcontractacions
que podia arribar, en molts casos, a l'empresa petita i al tre-
ballador autónom. Aquesta capacitat distribuidora i coordi-
nadora la teñen poques empreses: les que teñen potencia
económica, bons equips técnics per respondre a les exigén-
cies de l'Administració i bons lligams per connectar amb al-
tres empreses, espanyoles o estrangeres.

Per una altra banda, la presencia de l'Administració en les
obres olímpiques ha enfortit la possibilitat de control social
sobre el treball per part de la mateixa Administració i deis sin-
dicats. Així i tot, l'esmentat control ha estat limitat i no podia
ser d'una altra manera. La presencia en una obra de moltes
empreses alhora, en un espai molt limitat i en un període de
temps molt curt dificulta qualsevol tipus de control.

3. El volum d'ocupació creat ha estat menor del previst.
Hem comprovat que les raons d'aquest desfasament —les
previsions podien obeir a un optimisme interessat o poc rea-
lista— son de tres tipus. En primer lloc, la innovació tecnoló-
gica que ha perinés, particularment a la construcció, realitzar
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la mateixa activitat amb menys gent o bé ha obligat a impor-
tar la má d'obra juntament amb els nous materials amb els
quals no hi havia suficient familiaritat. En segon lloc, la de-
manda de servéis, sobretot d'hostaleria i comer? —en aquest
cas durant la propia celebració deis Jocs— resulta bastant
menys de la prevista i repercuteix en una ocupació que, amb
tot, hauria estat de molt curta durada. En tercer lloc, i en es-
pecial, la intensificació del treball amb la finalitat de rebaixar
costos en aquest capítol i no haver de fer front a complica-
cions per reducció de plantilles després de l'esdeveniment.

L'ocupació creada ha estat básicament temporal i, en
conseqüéncia, no s'ha mantingut després deis Jocs, amb po-
ques excepcions. Pero una part important de l'ocupació
precáriament creada ha estat d'una determinada qualificació
—en construcció, en comunicacions, en turisme— la qual
cosa ha representat períodes laboráis d'aprenentatge que a
aqueixos treballadors els hauran suposat, al seu torn, millors
condicions per trobar un lloc de treball quan canviés la con-
juntura.

Caldria destacar, sobretot, el fet que, en un ram com a la
construcció on hi ha tants sinistres, hagin augmentat els ni-
vells de seguretat i higiene en les obres olímpiques grácies a
una vigilancia sindical mes forta. Aixó ha provocat una mi-
llora del compliment de les normes vigents de seguretat peí
que fa a les empreses. És una demostració que el control
social sobre les condicions de treball no és ineficac, sobretot
si és dut a terme pels representants d'aquells directament
interessats i es fa en el lloc de treball.

4. Si tenim en compte l'embalum d'obres en la preparació
deis Jocs i la complexa activitat laboral durant els mateixos,
cal assenyalar la poca relleváncia de la conflictivitat laboral
palesa. Una de les característiques mes destacables ha estat
aquesta mena de «pau social olímpica». Influeixen en ella l'in-
terés de tots els actors socials i polítics per no semblar cau-
sants de greus retards o del mal funcionament d'un esdeveni-
ment de tanta transcendencia, la qual cosa hagués tingut un
preu polític no gens baix. Pero també influeix la caracteritza-
ció mateixa de les relacions laboráis: s'ha donat en rams poc
institucionalitzats en termes de relacions laboráis, sobretot
perqué la presencia de sindicats i comités d'empresa és baixa
i les patronals son poc fortes; com a conseqüéncia, les rela-
cions laboráis han funcionat sobre la base d'acords «ad hoc»:
sobre formació, sobre seguretat i higiene, amb la presencia
explícitament pactada de sindicalistes a les obres, forca
col-laboració amb la inspecció laboral i alt interés de l'Admi-
nistració peí que fa al respecte de les normes i els acords.
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Aquest paper de l'Administració ha estat decisiu i s'explica
principalment perqué l'Administració era el client principal.

La bona entesa olímpica a nivell laboral té el seu marc en
un pacte social ampli destinat a contribuir al progrés econó-
mic i social de Barcelona que ha estat anomenat el «Pía Es-
tratégic Barcelona 2000». Les forces polítiques i socials de la
ciutat, les universitats, diferents institucions, les associa-
cions de veins, moltes empreses s'han afegit explícitament a
un procés de discussió i consens d'una serie de mesures que
poden definir el futur de la ciutat a mig termini en algunes lí-
nies estratégiques de la política económica. Potser mes im-
portant que el contingut deis acords i el seu compliment
efectiu és el fet que des de fa anys aqüestes entitats s'estan
reunint per progressar a través de la concertació.

Potser ens trobem al davant de l'edició de nous acords cor-
porativistes, aquesta vegada d'ámbit local, que convindria
estudiar a fons, que poden ser extraordináriament interes-
sants tant pels poders locáis com per les grans empreses que
operen a la ciutat, pero que queden mes allunyades deis inte-
ressos deis coHectius socialment i políticament mes febles,
com fa palés el fet que son les mesures de tipus social les que
troben mes dificultats per complir-se, ja que no compten
amb recursos suficients o perqué baixen a un nivell de con-
creció que podria comprometre mes a tots els protagonistes.
Pero els Jocs Olímpics eren un terreny on mes fácilment es
podien fer comuns aquests interessos.
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