
CEDOO 
FC 

A. VILAUOT 

LLUITA A L'EMPRESA 

CIRCULAR 
DE COMUNICACIÓ INTERNA 
DEL FRONT 
DE LLUITA A L'EMPRESA 

Núm. 3 Agost 1977 

RS.C 
Partit Socialista de Catalunya 



I A 

SOBRE LA UNITAT SINDICAL 

La C.S. de CCOO ha fet una crida entorn de la unitat sindical a algunes centrals sindicals. Cal 
considerar diverses qüestions a l'hora de plantejar-nos de manera correcta el tema de la unitat 
sindical. 

Aporten alguns elements d'anàlisi, que sens dubte no són els únics, però poden servir per a 
emmarcar la discussió sobre aquest tema, al qual s'haurà de donar una resposta en els propers 
mesos. CCOO vol llançar en el si de les empreses un "referèndum" (a partir de setembre) dirigit als 
treballadors, en els termes de què prefereixen o què és més convenient, si la unitat o la pluralitat. 

QUIN ÉS EL RERAFONS POLÍTIC D'AQUEST PLANTEJAMENT DE CCOO 
(I EN CONCRET DEL PCE) 

La balança sindical s'està inclinant clarament cap als plantejaments socialistes, guanyadors en 
les darreres eleccions. Les xifres depassen qualsevol previsió immediatista. És clar que el creixe
ment de la UGT preocupa a la direcció de CCOO (PCE), puix CCOO, fins ara, ha estat la principal 
alternativa amb capacitat de resposta global i presència en el si de la classe treballadora. En els 
darrers anys, la direcció de CCOO (PCE-PSUC) ha pogut incidir de tal manera en el Moviment 
Obrer que les lluites s'intentaven portar en el marc dels interessos del PCE-PSUC. Hi ha hagut nom
brosos exemples de vagues que s'han potenciat fins allà on afavorien les anàlisis de la situació polí
tica elaborades pel PCE, i es frenaven en el moment que qualsevol pas endavant de la lluita podia 
capgirar aquelles anàlisis i, per tant, la seva imatge de partit amb incidència en el si dels treballadors 
i de control de la política del M.O. podia evidenciar-se diferent. 

En els moments actuals, en créixer a gran velocitat el sindicat d'inspiració socialista, la UGT, 
és evident que la correlació de forces en el si del M.O. fa possible la competitivitat a les CCOO 
quant a possibilitats de presència i d'alternativa en les lluites. Qualsevol plantejament de relació 
entre el govern i els treballadors no passa ja, solament, per CCOO (carta a què ha jugat sempre el 
PCE). I no sols això: la incidència i capacitat de resposta que fins ara i en general, com dèiem 
abans, monopolitzava el PCE (CCOO) en funció dels seus interessos, queden molt mermades en la 
mesura que apareix una altra central sindical, amb plantejaments diferents, que pot disputar-li 
l'hegemonia en el M.O. i decantar la balança cap a plantejaments socialistes recolzats per un nom
bre molt elevat de treballadors. 

Per aquestes raons, CCOO —en veu de M. Camacho— es llença a una ofensiva d'unitat amb 
l'únic objectiu de comprometre en aquest plantejament la UGT, a f i que, si no l'accepta, quedi 
davant la classe treballadora com una central antiunitària, i el desprestigi de la UGT afavoreixi la 
incorporació de nous militants a CCOO (juga amb l'element demagògic que la UGT no s'ha com
promès mai a un plantejament d'unitat sindical precipitat, com el que planteja CCOO, sinó a partir 
d'un marc de llibertats i d'un debat obert). 

Es clar que la resposta dels treballadors davant del possible "referèndum" serà favorable a la 
unitat sindical. A partir d'aquí, si la UGT no respon positivament al seu plantejament, CCOO es 
presentarà com la Central Unitària per excel·lència i, per tant, es voldrà fer responsable de portar a 
la pràctica aquest sentiment unitari dels treballadors a través de la seva organització. 

ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE CCOO 

Cal descobrir en primer lloc que, quan CCOO fa la crida a la unitat, només es refereix a USO i 
a UGT, i no anomena ni considera la resta de centrals sindicals de classe, com son la CNT, CSUT i 
SUT. Això significa constituir-se en jutges per decidir quines opcions dels treballadors con "cor
rectes" i quines no ho són; i, en definitiva, nega legitimitat a alguns projectes que són conseqüència 
d'un pluralisme realment existent en el si del M.O. Per aquest fet, el seu és un plantejament demagò
gic i fals de la unitat sindical. 



LES NOSTRES POSICIONS 

Cal recordar quins són els nostres plantejaments d'unitat sindical aprovats en el Congrés: 
"La Central Unitària que nosaltres defensem ha d'articular en el seu si, en les seves estructures, 

les diferents tendències que existeixen en el M.O. amb base real d'incidència, i ha d'assegurar, mit
jançant la democràcia sindical, el seu lliure joc, impedint el control monolític per les majories. 

El Sindicat serà unitari i democràtic si crea els mecanismes que possibilitin: 

— la llibertat de difusió de qualsevol tendència, mitjançant l'edició de la seva pròpia propa
ganda, la utilització d'instruments propis de formació, etc. 

— la representació proporcional de totes les tendències en tots els organismes en què s'estruc
turi el sindicat, segons llur nivell d'incidència real. 

— l'existència de tendències en el si del sindicat exigeix que totes elles estiguin disposades a 
acceptar les decisions majoritàriament aprovades en forma autònoma pels treballadors 
sindicats. Per això, és necessari articular formes que permetin la presentació de diferents 
alternatives en relació al tipus de reivindicacions, a la forma de lluita i als problemes que 
planteja la societat en el seu conjunt, i que possibiliti el més ample debat a tots els nivells 
de les diferents opcions presentades. 

— les minories tindran dret en tot moment a exposar llurs postures, tant en assemblees com 
en llur propaganda, si bé no ho podran fer en nom del Sindicat Unitari, ans en el de la ten
dència que representen. 

Perquè aquest Sindicat Unitari sigui autènticament democràtic i no degeneri en una màquina 
burocràtica, cal: 

— que tots els càrrecs siguin rotatius i revocables per les assemblees que els han escollit. 
— que l'aparell administratiu del sindicat sigui mínim i àgil i totalment sotmès als òrgans 

elegits democràticament. 
— que el sindicat no s'imposi sobre les decisions que prenguin els treballadors en les assem

blees d'empresa o ram. Les assemblees han de ser sobiranes a l'hora de les decisions. L'ab
sència d'autonomia dels treballadors d'una empresa o ram reforçaria la centralització de 
l'aparell sindical i convertiria la unitat sindical lliurement i democràticament acceptada en 
una unitat imposada". 

CONDICIONS PER L'AVENÇ VERS LA UNITAT 

Les nostres posicions envers el Sindicat Unitari definides en el Congrés no poden ésser conside
rades com a utopies irrealitzables (la prova més clara n'és el STAC, malgrat les seves contradiccions 
que, poc a poc, es van superant). Això, però, no vol dir que no calgui una acció concreta que im
pulsi la dinàmica sindical cap a camins que facin efectivament viable la unitat (altrament, significa
ria creure que la unitat s'aconseguirà per una evolució de la situació, opinió totalment equivocada), 
i, per això, cal veure per on passa avui un treball d'impuls de la unitat sindical. La unitat sindical 
no pot ésser considerada en abstracte. Els debats teòrics entre unitat-pluralitat són certament útils, 
però, en l'avenç vers la unitat real hi ha un altre aspecte igualment important i és el de la unitat 
d'acció. La unitat d'acció, traduïda en un treball i uns programes conjunts a tots els nivells (d'em
presa, de ram, etc.) és la base més ferma per fer avançar realment i en concret el procés d'unitat 
sindical. És totalment absurd creure que avui la unitat és immeditament possible, quan no ha 
existit més que un tímid assaig d'unitat d'acció a nivell global (la COS) —que, a més, solament 
recollia algunes de les opcions sindicals—, i no s'ha donat tampoc una dinàmica més o menys gene
ralitzada d'unitat d'acció a altres nivells —rams, localitats, etc.—, sinó en moments molt puntuals 
i encara. 

Hi ha altres condicions per a l'avenç vers la unitat. Aquestes serien la concreció d'una posició 
avui encara no existent: el reconeixement d'un pluralisme en el si del M.O. i, per tant, en el 
de les opcions sindicals. El reconeixement d'aquest pluralisme significa reconèixer legitimitat a 
totes les opcions sindicals de classe (a Catalunya CNT, CSUT, SUT, CSCONC, UGT, USO i SOC) i 
acceptar un debat obert amb totes elles per tal de sentar les bases de la unitat i avançar en la seva 
concreció, deixant de banda pretensions hegemonistes o de dipositaris de la veritat absoluta o de 
tota la tradició del M.O. (CCOO). 



Una altra concreció de l'assumpció del pluralisme realment existent e's l'abandonament d'aque
lles posicions que "confonen" estar junts amb estar units. Efectivament, si no hi ha pluralisme, 
només cal estar tots en la mateixa organització, però, des que s'accepta aquesta pluralitat, cal arti
cular-la organitzativament (en tendències organitzades i proporcionalment representades a tots els 
nivells). Tota altra concepció organitzativa porta a un domini de les majories damunt de les 
minories, a la impossibilitat d'una acció unitària i, en definitiva, a la reproducció de la pluralitat 
d'organitzacions. 

EN ELS MOMENTS ACTUALS 

En aquests moments, la unitat passa per la unitat d'acció i la consecució d'un programa comú 
de totes les centrals. Cal, actualment, fer un gran esforç per coincidir a nivell de base en les fàbri
ques, les zones, les comarques, etc. en un treball d'unitat d'acció; a nivell me's global, la unitat 
passaria per un programa comú d'objectius a termini mitjà, recolzats per una pràctica comuna de 
les centrals sindicals, per tal de negociar amb la patronal i amb el govern aquelles reivindicacions 
me's urgents. 

La unitat d'acció s'hauria de centrar envers aquells punts que permetessin la consolidació real 
de la llibertat sindical, la qual cosa pressuposa que les centrals sindicals disposin dels mitjans neces
saris per a l'enquadrament dels milers de treballadors que s'hi afilien, problema del patrimoni sindi
cal, etc. D'altra banda, significa també reconèixer la capacitat negociadora de les centrals, dret de 
vaga, etc. L'aconseguiment d'una llei de relacions laborals, qualitativament diferent a l'actual, que 
reflecteixi la correlació de forces real entre treball i capital. 

Treballar en comú una plataforma de reivindicacions a termini mitjà a conseguir pels treballa
dors, que reculli des dels aspectes més clarament econòmics fins els lligats a la problemàtica del 
poder dels treballadors dins l'empresa, reconeixent els drets sindicals, legalització de les seccions 
sindicals d'empresa, etc. 

Creació d'organismes que facin possibles aquestes qüestions, tant a nivell de base (coordina
dora de seccions sindicals d'empresa, de ram, etc.) com a nivell més general (coordinadora de 
centrals sindicals, per exemple). 

Paral·lelament a tot això, cal obrir un debat en el si de la classe treballadora per tal de donar els 
elements per a l'anàlisi correcta de les raons que justifiquen la diversitat de centrals sindicals, amb 
la finalitat de poder-nos encaminar vers un procés d'unificació que reculli els elements de la unitat 
abans esmentats. 

A més dels arguments donats en defensar la unitat d'acció com a via vers la unitat sindical, 
avui la necessitat d'aquesta unitat apareix tant més clara quant que el govern Suárez vol imposar 
unes mesures econòmiques que no poden ésser acceptades per la classe treballadora, però a les 
quals no es pot donar una resposta alegre, ans al contrari, reclamen una resposta coherent, realista 
i que sigui expressió de la majoria dels treballadors organitzats sindicalment. 

CONCLUSIONS 

En definitiva, les nostres posicions envers el tema "unitat sindical", serien avui: 

a) Rebuig dels plantejaments de la CSCCOO, per no ésser realment unitari i per demagògic. 

b) Potenciació de la unitat d'acció entre totes les centrals i a tots els nivells, com a forma 
d'avenç en concret vers la unitat sindical. 
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