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EDITORIAL 

Ja s'acosta el final de la vigencia de Tactual conveni. Malgrat que manquen 
tres mesos per la negociació, hem cregut convenient la publicació d'aquest 
butlletí dedicat a la problemática del conveni. Pretenem només donar uns ele-
ments que serveixin de base per a la discusió entre tots els treballadors del 
banc, del camí a seguir aquest any. 

L'aparició fa poc del CUT ha representat un gran pas en el camí de la conse-
cució del Sindicat Unic de Classe que tots desitgem. Els membres del Consell 
de Redacció, que a tftol individual estem al CUT, hem discutit la publicació 
d'aquest butlletí en el si d'aquest i d'ací ha sortit la valoració final que es fa 
a l'última part. 

Volem remarcar que el CUT és un organisme obert a tots els treballadors de 
banc i que la publicació en aquest butlletí de la seva opinió no representa cap 
mena de manipulació per part de determinada gent. D'altra banda, BANCA és 
oberta a tota mena d'opinions. Creiem que la plasmació de la plataforma rei-
vindicativa i les formes de negociació i de lluita han de sortir de tots els treba
lladors en assemblees per departaments i finalment en una Assemblea General 
que unifiqui criteris. 

'BANCA' 

ELS BANCARIS I ELS BANQUERS 
QUINES DIFERENCIES Hl HA 
ENTRE NOSALTRES, TREBA
LLADORS DE BANCA, I ELS AL-
TRES TREBALLADORS? SOM 

UNS PRIVILEGIATS? 

Els treballadors bancaris som assalariats 
com qualsevol altre treballador. D'una 
banda, perqué la riostra forca de treball 
és comprada per una part del capital del 
banquer i amb la f i d'augmentar el valor 
del capital desembutxacat; i d'una altra 
banda, perqué el valor de la nostra forca 
de treball i, per tant, el nostre salari, está 
determinat, igual que el de la resta de 
treballadors, peí que costa de mantenir, 
educar i reproduir aquesta forca de tre
ball. 

Els treballadors de banca figurávem entre 
els treballadors mes ben retribu i ts dins 
del proletariat, entre eis que rendim un 
treball una mica mes qualificat i expert, 
superior al treball mitjá. Aixó obstant,el 
nostre salari tendeix progressivament a 
disminuir, f ins i tot en relació amb el sa
lari mitjá, com más avanca el sistema ca
pitalista de prodúcelo. En part, per la di-
visió del treball dins la feina bancária, en 
part, perqué la generalització de l'ense-
nyament permet recrutar els administra-
tius, no qualificats i especialistes, entre el 
proletariat industrial, i en part perqué la 
monopolització de la societat conduiex 
uns sectors de la petita burguesía a les fi
les deis treballadors de banca, augmenta 
l'oferta i, amb aixó, la competencia, en 
detriment de las antigües condicions de 

"privilegi'. El desenvolupament del capi
talismo ha motivat que el treball bancari 
es massifiqui, l'antic contacte amb la pa
tronal es perdi, i que vari i l'antic medi 
social de procedencia deis treballadors de 
banca. El sistema d'ascens ha varjat, els 
avantatges a les condicions de treball res
pecte a la resta del proletariat han dismi
nuid i, ádhuc de vegades, els sous de la 
gran massa de treballadors bancaris son 
inferiors a certs sectors del proletariat 
industrial. 

Podem afirmar, sense dubtes, que el capi-
talisme ha simplificat els antagonismos 
de classe, i que divideix la societat, cada 
vegada mes, en dos grups contradictoris: 
la burguesía i el proletariat. 

CONTRA QUINA PATRONAL 
ENS ENFRONTEM ELS TREBA

LLADORS BANCARIS? 

Les grans institucions financeres de l'Es-
tat espanyol (institucions bancáries) es-
tan dominades per l'anomenada oligar
quía financera, és a dir, per un redui't 
nombre de famílies que concentren una 
gran quantitat de diners i de poder eco-
nómic a les seves mans. La concentrado-
de capital s'ha anat aguditzant peí desen
volupament monopolista de la societat 
capitalista. Membres d'aquestes famílies 
formen part deis ConseJIs d'Administra
do de moltes societats. Societats indus-



triáis, mineres, petroleres.de servéis, etc. 
son formades — juntament amb un nucli 
de petits acciónistes— per un, dos o mes 
bañes, societats filiáis d'aquests, societats 
de cartera, etc. Aixó ens demostra el 
poder económic efectiu de la banca a Es-
panya. Amb rao s'ha dit que, si es nacio-
nalitzava la banca, serien nacionalitzades 
gairebé la totalitat de les grans empreses 
industriáis i de servéis del país. 
A bspanya, om >*s nenia principáis em
preses amb mes beneficis, set son bañes. 
Els nou grans de la banca absorveixen 
mes de les 3/4 parts del total deis recur
sos aliens i de les inversions bancáries i 
arrosseguen darrera seu trenta entitats 
menors mes. La seva órbita d'influéncia 
immediata, al lloc on es registra una tor
ta presencia ccional, arriba a 113 de les 
300 empreses no bancáries mes impor-
tants del país, les quals suposen mes de 
la meitat de la facturado i del personal 
empleat. 

La Banca compleix una de les funcions 
principáis dins el sistema económic, capi
talista monopolista d'Estat, actual espa-
nyol. En primer lloc, la banca és l'agent 
económic principal en materia per la seva 
capacitat de creació de diners. Encara 
que es mogui dins d'un marc legal, a tra
vés del qual l'Estat pot orientar en certa 
forma el seu funcionament, la banca és 
de fet mestressa de la política monetaria, 
entengueu també de la política referent a 
la ¡nflació. La banca controla, dones, en 
gran mesura, la conjuntura i les seves re-
percusions socials (puges de preus, atur 
forcós, etc.) En segon lloc, la banca con
trola l'orientació i el ritme del desenvolu-
pament económic del país mitjancant la 
seva polftica de crédit, fixant les pautes 
de la transformado de l'estalvi en inver-
sió i canalitzant aquesta inversió cap a 
sectors seleccionáis en funcionció deis 
seus ¡nteressos. 

La banca ja no és només BANC, sino ca
pital f ¡nancer, és a dir, famílies d'empre-
ses industriáis lligades directament o 
indirectament sota la protecció i el con
trol deis grups bancaris. 

EL PODER ECONÓMIC OLLS BAHCS 

LA BANCA, LA "REFORMA" I 
LES LLIBERTATS POLITIQUES 

Evidentment, les llibertats polítiques i 

sindicáis no son beneficioses per a la ban
ca o per al capital financer. Amb les l l i 
bertats polítiques i sindicáis, les reivindi-
cacions salariáis i socials preñen un gran 
impuls. Les famílies dominants poden 
sofrir la reforma fiscal, i la reivindicado 
de la nacionalització de la banca amena-
pa la seva concreció. Aixó obstant, grans 
sectors del capital financer rebutgen el 
franquisme peí que té d'esterilitzador de 
l'activitat económica del país; frases com 
les de "una economía aillada és una eco
nomía morta" o "no podem permetre'ns 
el luxe de restar aillats" les hem sentides 
sovint a banquers de primera fila. 

Els empresaris mes conscients saben que 
s'han d'integrar a Europa i que aixó no 
succeirá fins que no arribin les llibertats 
polítiques formáis o burgeses a l'espa-
nyola. La banca, present a totes les acti-
vitats económiques del país, sosté la ne-
cessitat d'"homologar-se". No cal dir que 
hi ha consellers de bañes amb la mentali-
tat política de "bunker", que la gran ma-
joria deis banquers han sostingut resolta-
ment la maniobra reformista sota l'égida 
de la monarquía Joancarlista i que bañes 
mitjans i petits adopten posicions mes 
"rupturistes". Els dos darrers volen con
vertir la democracia burgesa en el seu es-
cut protector. 

UN EX-BANOUER «DEMÓCRATA? 0 

Es evident que la maiona del capital f i 
nancer dirigeix la reforma, i es prepara 
contra les tendéncies (o contra una ofen
siva futura) nacionalitzadores, ampliant 
l'accionariat. Aquell bañe, diuen moltes 
ressenyes de juntes generáis, és propietat 
de 150.000 accionistes. Hom parla llavors 
de la "democratització" de la banca, 
quan en realitat s'haurien de referir a la 
teórica massificació de la banca, perqué 
aixó significa en la práctica que uns 
quants que posseeixen una part no majo-
ritária de les accions, pero que, ¿II ID tu I , 
és mes gran que la de qualsevol altre ac
cionista, controlen de fet el banc, mentre 
que la resta d'accions está prácticament 
atomitzada. 

Igualment, la banca intenta posar a favor 
seu els empleats. Juntament amb salaris 
per sobre de la mitjana, amb la práctica 
deis sobres a la f i d'any, amb les immen-
ses possibilitats de promocíonar en l'es-
calafó bancari, amb la conseqüéncia de la 
carrera d'obertura d'ofícines, els bañes 
han comencat a regalar accions ais seus 

empleats. El nominal d'aquestes accions 
de vegades el posa el banc i de vegades es 
descompta a llarg termini del sou en con-
dicions molt favorables, i el valor efectiu 
de l'acció d'un banc ac os turna a estar en
tre quatre i deu vegades per sobre del seu 
valor nominal. 
Els rjanqueis contien que els seus emple
ats siguin els seus máxims defensora da-
vant la nacionalització. Els primers que 
s'oposen a la nacionalització —diuen al-
guns banquers— son els empleats, perqué 
els fa por convertir-se en funcionaris. 
Contradictóriament, un deis máxims re
presentante d'aquesta afirmació, el se-
nyor Aguirre Gonzalo, president del 
Consell Nacional d'Empresaris de Banca, 
Caixes d'Estalvi i Borsa, responent a les 
aspiracions deis treballadors, ja va mos
trar el seu interés peí proletariat bancari 
en el darrer conflicte, a reí de la revistó 
del conveni, el 1975. 
Igualment, el senyor Emilio Bitín, que 
va ser el gran repressor deis nostres com-
panys del Santander durant la passada 
lluita, es va preocupar deis seus empleats 
declarant a Cuadernos para el Diálogo 
del 7/8/76: "Yo mantengo que la na
cionalización de la banca no sería conve
niente ni para su clientela, ni para sus 
empleados, ni para la economía del país". 

PETITA REVISIO HISTÓRICA DE 
LA SITUACIO ACTUAL DE LA 

BANCA A ESPANYA 

De tots és conegut el desenvolupament 
característic del capitalisme espanyol, on 
el desenvolupament del capital industrial 
va ser posterior al de l'oligarquia finance-
ra. 

Al segle XIX, aquesta oligarquía va arri
bar a la seva existencia dins el Banc d'Es-
panya, banc privat en aquell temps, do-
minat per ('aristocracia terratinent, dins 
els Bañes de Bilbao, Urquijo y Cía., el 
Banco Hispano Colonial, que s'havia en-
riquit amb el préstec a l'Estat, els submi-
nistraments i l'especulació, lligets a les 
guerres dinástiques i colonials. La Banca 
Urquijo administrava, a mes, una part 
important del deute públie acumulat per 
l'Església i motivat per la desamortitza-
ció (el retrocés de la desamortització va 
ser un deis principáis factors de la pobre-
sa i endeutament de l'Estat a l'Espanya 
del segle XIX). A aquests bañes s'hi van 
afegir d'altres a comencaments d'aquest 
segle: l'Hispano Americano, el de Vizca
ya i l'Español de Crédito, amb els quals 
es completa el nucli que dominará l'esce-
na económica de l'Espanya contemporá-
nia. Els nous bañes es formen amb els ca-
pitals colonials que s'arreceren a la Pe
nínsula (principalment capitals bases i 
catalans), amb els capitals estrangers ja 
instal.lats a Espanya, amb els espanyols 
apareguts entorn de les inversions estran-
geres i les activitats que aqüestes inver
sions han estimulat, i amb els del sector 
aristócrata terratinent mes ¡ntroduída ja 
en les activitats financeres. Aquesta via 
particular de la formado de l'oligarquia 
financera a Espanya, l'extrema contra-
dicejó entre el grau de monopolització 
aconseguit per la industria básica en 
mans de la banca i el nivell de dispersió i 
retard del conjunt de la base económica, 
son trets específics, determinan», de 
l'estructura económica contemporánia 
del nostre país. D'aquesta manera, tot i 
que entre les 200 principáis empreses 

3 

http://petroleres.de


industriáis del món no n'hi ha cap d'es-
panyola, hi ha tres bañes espanyols entre 
els 50 bañes mes importants; igualment, 
amb un producte nacional brut que és 
tot just 1/3 del de Franca, els bañes espa
nyols obtenen en xifres absolutes uns be-
neficis dues vegades mes elevats que els 
franceses. 

La gran banca va subvencionar principal 
ment l'aixecament militar contra la lega 
litat republicana. Concretament, la fami
lia March, la Banca March, va donar a 
Franco i ais seus seguidors 600 milions 
de pessetes, i va financar l'avió que va 
traslladar Franco de les Canáríes al Mar-
roe. 

Des de l'any 1941, la banca nova teñir 
grans dificultáis per a mantenir i fer créi-
xer la seva posició ja privilegiada. Cap or-
denament posterior no va modificar la 
seva hegemonía. Els grups bancaris de 
l'época eren els mateixos que avui están 
ais primers llocs, i ara amb 195 institu-
cions mes. El mes petit de ton és el Cen
tral, i el darrer en obrir casa a Madrid, el 
Santander, que ho fa el 1941. 

El manteniment del statu quo promogut 
durant el ministen Larraz va teñir com a 
conseqüéncia lógica i immediata el co-
mencament de les absorcions. Si la pos-
sible competencia era eliminada per en-
davant amb la prohibido d'obrir nous 
bañes, l'expansió es realitzava comprant-
ne d'altres; aquesta política es va mante
nir fins la reordenació del 1962 i al cap 
de cin anys es va continuar. Paral.lela-
ment, la limitado de no distribuir benefi-
cis superiors al 6 per cent —també de 
l'any 41— va accelerar el ritme d'acumu-
lació de reserves. Des de l'any 1918 fins 
a la guerra van ser absorvits dotze bañes, 
des d'aquesta época fins ais nostres dies, 
79; les absorcions realitzades en el perío-
de 1940-1975 es distribueixen de la ma
nera següent: Bañe Central, 26 bañes; 
Banesto, 22 bañes; Hispamer, 12; Banco-
bao, 19; Santander, 12; Popular, 8; Ban-
cava, 4; i d'altres, 20. 

Els nous plans d'expansió — finalitzats el 
1974— van suposar una ajuda extraordi
naria a la gran banca en quant al nombre 
de sucursals que podien obrir estava en 
fundó de la suma de capital i reserves. 
Amb la Llei d'Ordenació bancária del 
1962, la concentració sofreix un retrocés 
o un paréntesi. Es nacionalicen el Banc 
d'Espanya i les entitats oficiáis de crédit 
r •• • 

que fan alguna competencia a la banca 
privada. Es preté limitar els poders de la 
banca mixta que regna fins aquell mo 
ment, intentant l'especialització. Es van 
crear divuit bañes industriáis, molts 
deis quals foren promoguts pels mateixos 
grans bañes. 

Podem observar clarament tot el procés 
de monopolitzaciódelabanca a Espanya, 
la máxima expressió actual del qual és 
¡'existencia de "set grans". 

LA RELACIO PODER ECONOMIC 
- PODER POLITIC 

Els protagonistas de tot el procés de de-
senvolupament de la banca a Espanya 
han actuat moltes vegades en la política 
activa. Encara que oficialment la banca 
com a tal —com a sindical de banca, bor-
sa i estalvi— disposa només d'un repre
sentara a les Corts (el senyor Epifanio 
Ridruejo, conseller del Banesto). 40 pro
curador mes teñen un lloc ais Consells 
d'Administració d'una dotzena i mitja 
Marga de bañes. A aquesta Mista cal afe-
gir-hi uns quants noms d'ex-ministres: 
Antonio Barrera de Irimo (Hispamer), 
Pío Cabanillas (Occidenral), Guitiérrez 
Cano (Valladolid), José Luis Cerón (Cen
tral), Silva Muñoz i López Bravo (Banes
to), Rafael López Escolar, vice-president 
de la Comissió de Liéis Fonamentals 
(Banesto), Domingo Solís Ruiz (Banco 
de Crédito Agrícola). 

Les relacions següents son només una 
mínima expressió del lligam directe del 
capital financer amb el poder polític: 

Membres del 40 consellers perma
nente del Consejo Nacional del Mo
vimiento relacionats directament 

amb la Banca: 
Agustín Aznar Gener (Rural i Mediterrá
neo), Mariano Calviño de Sabucedo y 
Gras (Banesto), Gonzalo Fernández de la 
Mora y Hevia (Popular i Europeo de 
Negocios), Florentino Fueyo Alvarez 
(Exterior), Gregorio López Bravo de Cas
tro (Banesto), Blas Pinar López (General 
de Comercio y de la Industria), José Luís 
Taboada García (Rural i Meditarraneo), 
José Utrera Molina (Rural i Meditarraneo) 

Signants de la carta deis 126 procu
rad ors en Corts criticant la línia 
reformista del govern Arias i lligats 

directament amb la banca: 

BANCO J 

F. Bau Carpí, vocal del Bco. de Crédito 
Industrial; M. Conde Bandares, vocal del 
Bco. Rural y Mediterráneo; C. Mendoza 
Gimeno, vice-president del Bco. de Fi
nanciación Industrial; A Molina Jiménez, 
conseller del Bco. Exterior de España; F. 
J. Lozano Bergua, conseller del Bco. de 
Financiación Industrial, A Maqueda Noé. 
conseller del Bco. de Crédito a la Cons
trucción; M. Montero Baile, vocal su-
plent per bañes nacionals (Rural) al Con-
sell Superior Bancari, director Gral. d'ex
pansió del Rural y Meditarraneo; J.M. de 
Oriol y Urquijo, vocal del Bco. de Desa
rrollo Económico Español (Bandesco) y 
de Banesto; S. Pardo Canalis, president 
del Bco. de Crédito Agrícola; A. Pérez 
Viñeta y Lucio, Bco. de Extremadura; D. 
Solís Ruiz y J. Utrera Molina ja mencio
náis anteriorment. 

També va firmar aquesta carta Manuel 
Baldellou Ciprés, president de la UTT de 
Banca, "treballador del "Banco Central". 

De tots és coneguda l'estreta relació en
tre I'Administrado Local i el capital fi
nancer, Muller i Porcioles (Banc Condal), 
Viola i Samaranch (Banco de Madrid), 
Masó (B.I.C.), i el carree de I'ex-presí-
dent de Govern, Arias Navarro, com a 
president del Banco de León. 
També és de tots coneguda la influencia 
del Banesto com a impulsador del segon 
govern de la monarquía, i l'estreta relació 
de vuit ministres (peí cap baix), amb Ba
nesto, Bandesto, Exterior i Urquijo, per 
exemple: Landelino Lavilla Alsina (Mi
nistre de Justicia) va ser Director Adjunt 
del Banesto; Leopoldo Calvo Sotelo (Mi
nistre d'Obres Publiques) va ser conseller 
del Banco Urquijo; Andrés Reguera Gua-
jardo (Ministre d'lnformació i Turisme), 
ex-conseller del Banc Exterior d'Espanya. 
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QUE ES L'OLIGARQUIA FINAN-
CERA CATALANA? 

Definim com a oligarquía financera cata
lana la gran burgesia catalana monopolis
ta deis recursos financers, tant si col .la
bora com si no ens els afanys central istes 
de la gran burgesia centralista monopolis
ta. 



Com demostra el quadre següent, son po-
ques les families que formen aquesta oli-
garquiaO): 

BANCO CENTRAL: Bertrand, Pradera. 
Gallardo, Garí, Gil-Biedma, Godo, Güell, 
Juncadella, Millet, Ribera, Rumeu, Sa-
maranch, Viladomlu. 
BANESTO: Barandiarán, Cambó, Caralt, 
Despujol, Fabra, Gallardo, Garí, Garriga-
Nogués, Mateu, Noguer, Valls Taberner, 
Vilá. 
HISPAMER/URQUIJO: Bertrand, Esca
las, Mateu. 
POPULAR/ATLÁNTICO: García Nieto, 
Godo, Güell, Jover, Quadras, Ribera, 
Riera, Roca, Valls Taberner. 
SANTANDER: Cros, Soler, Vilá. 
BILBAO: Capdevila. 

MADRID: Capdevila, Figueras, Noguer, 
Samaranch. 

IBÉRICO: Folch. 
COMERCIAL TRANS.: Carceller, Fabra, 
Salvaos. 
INDUS. DEL MEDITERRÁNEO: Carre
ras, Gaspart, Negre. 
CONDAL: Abadal, Bueno, Porcioles, Ga
llardo, Gomis, Muller. 
SABADELL: Brutau, Corominas. 
MAS SARDA: Mas Sarda, Piera. 
BCA. CATA LANA (Mirar article següent) 

QUE ES LA BANCA CATALANA? 

Entenem per banca catalana la que cor-
respon a aquella burgesia que s'interessa 
per la qüestió nacional catalana, és a dir, 
la que desitga potenciar el desenvolupa-
ment económic de Catalunya i obtenir 
els seus beneficis a Catalunya. Cal remar
car la poca importancia de la banca cata
lana a nivell estatal (el passiu de Bca. Ca
talana i BIC representa només el 2'23 del 
total espanyol) Comprovar que la burge
sia financera catalana és feble no és res 
de nou. Es van veure algunes esperances 
grácles a l'eievat ritme de crsixement que 
en els diferents anys anava experimen-
tant un any darrera l'altre, ritme que era 
degudament festejat en els medis cata-
lans. Pero no ens hem de deixar enganyar 
per aquests índex tan elevats. Si els em-
marquem en el context general, quina 
importancia té un banc de dos a quatre 
mil milions de diposits que pugui arribar 
a créixer en un 30 o un 40 per cent? Mai 
aquests ritmes de creixement no signifi
caran que pugui encalcar els grans bañes, 
o que la petita i mitjana banca catalana 
es consolidi a Catalunya a compte deis 
grans bañes estafáis o espanyols. Les ra-
ons d'una florida tan destacada del negó-
ci bancari a Catalunya, aquests darrers 
anys, les trobarem posslblement en el 
sosteniment que va rebre de la legislado 
vigent fins la nova reglamentado l'agost 
de 1974 i que afavoria clarament l'ex-
pansió de la petita banca peí fet de teñir 
aquesta una agilitat mes gran que els 
grans bañes per a cobrir places petites, 
cosa que va constituir la base de la seva 
expansió. Durant tot aquest período, la 
gran banca no va temer mai per la seva 
seguretat. A partir de la nova ordenado 
de l'agost de 1974, es va disparar una 
carrera competitiva forassenyada que es 
va concretar sobretot en la política d'o-
bertura d'oficines. Molt aviat, les noves 
disposicions publicadas al BOE del 5 de 
maig d'enguany posant nous límlts a 
l'expansió bancária, confirmen la f i de 
les vaques grasses per ais bañes petits. La 

victoria de la gran banca al terreny d'ex-
pansió geográfica a I'área catalana es fa 
patent en comparar el ritme d'obertura 
d'oficines que es va produir el 1975; du
rant aquest any, els set grans (considerats 
globalment com a grupi van obrir a Cata
lunya 204 oficines, mentre que els cata-
lans només en van obrir 138. 

L'aspecte de la gran influencia del capital 
financer cátala és expressat al quadre se
güent, on s'assenyalen els carrees que 
comparteixen els principáis accionistas 
de Banca Catalana i Banc Industrial de 
Catalunya: 

JAIME CARNER SUÑOL: 
Pres. Banca Catalana 
Vice. Conservas de España 
Vice. Seguros de España 
C. S. Carburos Metálicos 
C. Construcciones Preckler 
C. Cía. de Industrias Agrícolas 
C. Tubos Industriales 
Vice. Banco Industrial Catalunya. 

CARLOS FERRER SALAT: 
Pres. Banco de Europa 
Pres. Laboratoris Ferrer 
Pres. Enclavamientos y Señales 
Pres. Ferrer Internacional 
C. B.I.C. 
Vice. Tabasa 
C. Vados 
C. Contax 
- EYSSA 

ANTONIO FORELLAD SOLA: 
Pres. Unidad Hermética 
Vice. B.I.C. 
Vice. Promotoa del Valles 

OLEGARIO SOLDEVILA GODO: 
Pres. Constructora Diagonal 
C. D. Hilaturas Casáis 
Vice. B.I.C. 
Vice. Banca Catalana 
Vice. Banco Popular Español 
Vice. Viajes Internacional Expreso. 

ENRIQUE MASO VÁZQUEZ: ex-alcal-
de de Barcelona i Procurador en Corts. 

Pres.—C.D. Electrónica y Comunica-
, ciones. 

— Comeo Electronic Corporation 
ex.P. CASA (avui conseller) 
ex. P. AICMA 
ex.P. Túneles Tibidabo (avui conseller) 
ex. VP. B.I.C. 

JAIME MERCADE BERTRÁN: 
P.-C.D.-D. PIENSOS HENS 
C. B.I.C. 

JUAN MILLET TUSELL: 
Pres. FIDEMER 
Pres. Centros Navieros Aseguradores 
Pres. CHASYR 1879 
C. Estela Films 
C. Cía Auxiliar Iluminación 
Ex V. Banca Catalana 

S. Comisariado Español Marítimo. 

FRANCISCO RECASENS MUSTE: 
Vice. Industrias Químicas de Luchana 
Vice. Fletamentos Marítimos 
Vice. B.I.C. 
Vice. Fabricación Envases Metálicos. 

ANDRÉS RIBERA ROVIRA: 
Pres. Cámara de Comercio, Ind. y 

Navegación. 
Pres. B.I.C. 
Pres. Electrólisis del Cobre 
C. Fabricación Carbonos Eléctricos 
C. Cía General Aduanera 
C. Consejo Economía Nacional 

C.D.: Consejero Delegado 
C.S.: Consejero Secretario 
S.: Secretario 

Dada significativa de la influencia de la 
banca catalana és l'existéncia de mes de 
58 importantíssimes empreses de la geo
grafía catalana en la cartera de participa-
cions del Banc Industrial de Catalunya 
(entre les quals. Autopistas Vendrell-Sa-

(1) LAS SAGRADAS FAMILIAS DE BARCELONA. Ed. "Midi Livre". Septiembre 1974. 
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ragossa. Tabasa, La Farga Casanova, 
FECSA, Unidad Hermética, Flamagas, 
Cervezas de Barcelona, etc.) 

En aquests moments, les perspectives de 
futur deis bañes catalans, especialment 
deis petits, son molt ¡ncertes davant la 
competencia ferotge que els grans han 
establea Els esforcos desesperáis que 
uns quants están realitzant per continuar 

capiant recursos, costi el que costi, mes 
aviat serán factors queacceleraranla cai-
guda. 
La tendencia que es dibuixa a mig termi-
n¡ és la d'una estructura bancária no tan 
densa on s'hauran produít diverses absor-
cions i associacions i on destacará, com 
a molt, un banc, de vocació catalana.de  
volum mitjá, molt possiblement el grup 
de Banca Catalana. La qüestió clau será 

qui aconseguirá fer-se amb els petits que 
no poden resistir la marxa; serán els 
bañes catalans o els no catalans els que 
reeixiran? Tan en un cas com en l'altre, 
per a Banca Catalana significaría entrar 
de pie dins una dinámica competitiva, 
que significaría l'abandonament de l'anti-
ga política paternalista, tendencia que ¡a 
es comenca a manifestar. 

FRONT AL X CONVEN!.. 
BREU HISTORIA DE LA NEGÓ 

CIACIO COL.LECTIVA 

Les reivindicacions mes ¡mportants deis 
treballadors neixen d'unes condicions de 
treball col.lectives, és per aixó que 
només col.lectivament és possible afron
tar-les i resoldre-les superant les reclama-
cions individuáis davant l'empresari. Els 
convenis col.lectius son, internacional -
ment, el resultat d'una conquesta históri
ca deis treballadors. Els empresaris van 
posar-hi una forta resistencia, ja que era 
molt mes favorable ais seus interessos 
convenir les relacions de treball indi-
vidualment amb cada treballador. 

Internacionalment, I'origen deis convenis 
está mtimament lligat al naixement i de-
senvolupament de les organitzacions sin
dicáis deis treballadors; els seus objectius 
es complementen: es tracta d'agrupar i 
organitzar els treballadors de manera que 
puguin actuar col.lectivament a fi d'im-
posar llurs reivindicacions a l'empresari. 

Amb el pas del temps i amb I'experiencia 
que els nava donant la práctica de la ne
gociado col.lectiva, els empresaris no so-
lamen t es van veure obligats a acceptar 
els convenis col.lectius, sino que van arri
bar a la conclusió d'intentar d'instru-
mentitzar-los per ais seus propis objec
tius de classe. Mitjancant la instituciona
l i zado de la contractació col .lectiva, els 
empresaris intenten una programado 
deis costos salariáis i la integrado deis 
treballadors a l'empresa. 
Per ais treballadors i les seves organitza
cions, la contractació col .lectiva és un 
mitjá, entre d'altres, on es concreta una 
certa correlació de torces. 

A Espanya, la negociado col .lectiva neix 
com un aspecte mes deis que necessita 
l'oligarquia que va derrotar militarment 
el poblé, l'any 1939, per a passar d'una 
etapa económica autárquica a una altra 
de mes estabilitzada. El desenvolupa-
ment del nou moviment obrer en les di-
ferents nacional itats de l'Estat espanyol, 
posa de manifest la seva presencia cada 
cop mes activa a les negociacions deis 
convenis. Igualment, aquest nou movi
ment obrer reclama cada vegada mes la 
necessitat d'un sindicat de classe, unitari, 
democrátic i independent, i refusa total-
ment el sindicat de la patronal, l'Organit-
zació Sindical. 

EL RAPID CREIXEMENT DE LA 
LLUITA DELS BANCARIS 

El moviment deis treballadors bancaris és 
jove, té només uns sis anys, a partir de 
les seves expressions mes primitives i 
rutináries fins avui. Comenca amb la 
"Iluita per l'entrepá" i la concentrado de 
10.000 treballadors a la placa Catalunya 
l'any 1970, motivada per la negociació 
del V l lé Conveni Col.lectiu. L'any 1972 
podem trobar les primeres mostres de so-
lidaritat amb la resta del moviment obrer 
a reí de l'assassinat del treballador de la 
Térmica, Ruiz Villalba. Durant la Iluita 
desplegada en motiu de la negociació del 
VI l ié Conveni, son detinguts dos com-
panys de Banca Catalana, fet que genera 
una amplia mobilització del sector per a 
la seva IIIibertat. L'octubre d'aquell ma-
teix any esclata la Iluita al Banc Popular 
contra un augment que només afecta els 
caps de 3a, 2a i 1a. 

Fins a la negociació del IXé Conveni es 
produeixen al sector diverses accions ai-
llades, no generalitzades, solidáries amb 
la vaga de Seat, de Pamplona, de Faema, 
per l'Assessinatde Salvador Puig i Antich, 
per la detenció de 25 treballadors del 
Banc General, etc.... 

Fins aleshores havia estat un grup, mes 
o menys redui't, de treballadors de cada 
banc el que elaborava les plataformes rei-
vindicatives, el que cridava a la Iluita, pe
ro a partir del IXé Conveni vam ser els 
treballadors els quals, mitjancant enques-
tes, assemblees, etc., vam elaborar i sin-
tetitzar les nostres reivindicacions, vam 
preparar i desenvoiupar la Iluita necessá-
ria per intentar d'aconseguir els nostres 
objectius. 

Fins a la revisió del IXé Conveni, l'O.S. 
havia exercit un fort paper de control, 
no havíem estat capacos d'imposar cap 
altre métode de negociació que el ja esta
blert; és a partir de la Iluita motivada per 
la revisió del IXé Conveni quan els treba
lladors vam intentar establir uns nous ca-
mins de negociació al marge de l'O.S., i 
ho vam fer mitjancant l'elecció democrá
tica d'uns Comissió Gestora Provincial i 
una d'estatal: 30 representants d'onze 
províncies que apleguen el 75 per cent 
de bancaris van intentar de negociar les 
reivindicacions de 160.000 treballadors, 
recollides en una plataforma de vuit 
punts. La Comissió Gestora Estatal va 
lliurar les nostres peticions avalades per 
30.000 signatures, pero la intransigencia 
de la patronal i, posteriorment, la repres-
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sió van provocar l'esclat de nombrosos 
aturs i manifestacions, que es van allargar 
durant un mes. 

La forma de negociado que vam defen-
sar els treballadors de banca representa 
una seriosa alternativa al sindical vertical. 

EN QUIN MOMENT POLITIC 
S'EMMARCA LA NEGOCIACIO 
DEL Xé CONVENI COL.LECTIU 

DE LA BANCA PRIVADA? 

La negociado de proper conveni col.lee-
tiu de la Banca es fará en unes condi-
cions determinades, basades fonamental-
ment en la situació política que estem 
travessant. Tant ei Govern com els 
empresaris seguirán la política de divisió 
per a continuar fent realitat els seus ob-
jectius, objectius que es poden concretar 
en la defensa deis seus interessos, els 
quals van en detriment deis interessos de 
tots els treballadors. 

En aquesta situació, l'Organització Sindi
cal no representa els interessos deis tre
balladors, ni compleix les funcions de 
control i repressió deis treballadors per a 
les quals va ser creada; per aixó, tota ne
gociado que aspiri a representar els 
nostres desigs es realitzará al marge de 
l'O.S. 

L'índex de carestía de la vida haurá ates 
proporcions de l'ordre deis 20 o 25 
punts. La desenfrenada situació ¡nflacio-
nista en qué ens ha situat la política eco
nómica deis darrers governs només té 
una conseqüéncia: l'atur forcós, gran 
augment de la carestía de la vida i endeu-
tament exterior. 

J?er tot aixó, pensem que la Iluita peí 
conveni, juntament amb la Iluita de la 
resta de treballadors de tots els altres 
rams, ha de ser principalment una Iluita 
per la unitat i contra la patronal o l'O.S. 
per tal de poder fer realitat la RUPTU
RA SINDICAL i la construccíó democrá
tica del sundicat de classe. No anem a 
exigir la concessió d'unes reivindícacions 
plasmades en una plataforma, sino que 
anem a negociar tot un articulat de les 
nostres aspiracions elaborat per tots els 
treballadors del sector. 

ANEM CAP A NEGOCIAR UN 
CONVENI CLASSIC? 

Quina vigencia ha de teñir 
el conveni? 

En la práctica, hem vist ja que la vigencia 
actual de dos anys amb una revisió auto-

UNS LDCftLS QUE AVIAT SERAH NOSTRES 

mática a l'any no cobreix les nostres ne-
cessitats, sobretot les económiques. La 
vigencia del conveni hauria de ser, dones, 
d'un any amb revisió semestral, o trimes
tral, o amb escala móvil de salaris. 

Qui ha de negociar el nostre conveni? 

El nostre conveni només pot ser negociat 
pels companys que escollim democrática-
ment a les assamblees, i controlats direc-
tament per aqüestes; la representado de 
l'O.S. és inacceptable, ja que la seva tra-
jectória aquests darrers anys ens demos-
tra que mai no ha servit els interessos 
deis treballadors i que és totalment anti
democrática. 

El Conveni només es podrá signar quan 
tots els treballadors de Banca, si mes no 
la majoria, ratifiquem mitjancant votado 
l'actuació deis nostres representants. 
El métode de negociado que imposem 
desbordará, sense dubtes, la Llei del 19/ 
12/73 sobre Convenís Col.lectius, la qual 
estableix que el conveni será elaborat per 
una comissió deliberadora la part repre-
sentant deis treballadors de la qual no 
l'hem escollida nosaltres. 

Qué hem de negociar? 

Retribucions: 

— Sou Base: Hem d'aconseguir un tipus 
d'augment que permeti recuperar i 

augmentar la nostra capacitat adquisitiva 
i que tendeixi a disminuir les diferencies 
salariáis entre categories. 

— Adequació del sou deis grums a la vi
da real. 

— Integrado deis plusos de productivi-
tat, puntualitat, especial conveni, i re-

tribucions valuntáries dins el sou base. 

— Augment deis plusos d'antigüitat, de 
les hores extraordináries —si cobrés-

sim un sou just no ens faria falta fer-ne i 
proporcionarien llocs de treball ais com
panys en situació d'atur forpós—, deis 
plusos de protecció de la familia, de l'a-
perduament de moneda, de les despeses 
de representado, dietes i comissions de 
servéis. 

— Pagues extraordináries: qué son les 
pagues extraordináries? No son mes 

que pedacos a la nostra economía. La 
cosa mes lógica seria cobrar un sou just 
i suficient per a viure correctament tot 
l'any, sense haver de necessitar les pagues 
per Nadal i a l'estiu per poder superar les 
despeses mes elevades d'aquestes apo
ques. Aixó seria la cosa mes lógica, pero 
sabem que no és així, que el salari just i 
suficient no el tenim i necessitem encara 
les pagues, i hem de reclamar que siguin 
sobre el salari real i no sobre alió que es 
considera sou base ais anteriors convenís. 

— Hauríem de fer constar al conveni el 
cobrament del 100 per cent del salari 

real en cas de servei militar, sense comp-
tar amb l'antigüitat mínima de dos anys 
establerta al darrer parágraf de l'article 
50 de la Reglamentació de la Banca Pri
vada. 

— Participado en els beneficís. Hem d'a
conseguir una participado directa, 

proporcional o porcentual en els benefi
cís de l'empresa, i no una participado ba
sada en els límits imposats pels empresa
ris. 

I.R.T.P. 

La primera pregunta ha de ser: Qué és 
l'IRTP? Es un impost que els treballa
dors hem de pagar peí Rendi.ment del 
Treball Personal ¿Es just que els treballa
dors haguem de pagar peí nostre treball? 
No seria mes just que els impostos es pa-
guessin sobre la renda i els béns reals de 
les persones? Hem de ser conscients que 
aixó no es pot aconseguir sense una 



reforma fiscal completa, pero que no és a 
l'abast d'un conveni com el nostre; per 
tant, hem de cercar la forma d'evitar que, 
com a mal menor, aquest impost no afee-
ti les nostres butxaques. En aquests mo-
ments, la sol .lució és que l'IRTP vagi a 
carree de l'empresa, o que s'eximeixi del 
seu pagament fins un determinat límit 
salarial. 

Seguretat Social 

Qué és la Seguretat Social? A qui ha de 
servir la Seguretat Social? Qui l'ha de fes-
tionar i controlar? 

Si la SS ha de ser la garantia de la nostra 
salud i d'una bona atenció en cas de ma-
laltia o accident, o sigui, que ha d'estar 
al servei absolut deis treballadors, i, 
dones, hem de ser els treballadors els qui 
I hem de gestionar i controlar directa-
ment mitjanpant els nostres representaras 
directes, i aixó no passa, per qué hem de 
mantenir un organisme que no ens ser-
veix? 

La Seguretat Social ha de ser totalment 
del poblé i gestionada peí poblé, no pot 
estar en mans d'organismes burocratit-
zats com l'I.N.P., que arriba al punt d'a-
comiadar els seus empleats (tant personal 
sanitari com de servéis) perqué en unes 
condicions de treball mes justes i una 
medicina al servei del treballador i no de 
l'empresarí, 

Pero tampoc aquest és un punt que po-
guem sol.lucionar tots sois en un conveni 
els treballadors de banca. També hem 
d'intentar aquí' malmenar al mi'nim les 
nostres butxaques i que el financament 
d'una seguretat social mal muntada vagi 
al carree de l'empresa. 

Condicions da trabad 
— Horari i ritmes de treball: l'horari ha 
estat sempre un tema de gran discussió; 
n'hi ha que volen treballar fins a les cinc 
per no haver de treballar els disabtes; 
n'hi ha que volen mantenir l'horari actu

al reduínt dues hores el dissabte per a 
fer-ne només quaranta; n'hi ha que volen 
reduir-les a trenta-cinc, de 8 a 3 de di-
lluns a divendres, i també n'hi ha que vo
len un horari flexible, com el fan ja algu-
nes empreses. L'horari, podem suposar 
que portará molta discussió, ja que h¡ en
tren moltes opcions i els problemes per
sonáis de cadascú. 

Dins l'horari també podríem parlar de 
l'esmortzar: al nostre banc ja tenim els 
25 minuts, pero hi ha molts bañes que 
encara no els teñen i per aixó és un punt 
que no podem oblidar a les nostres reí 
vindicacions. També hi ha un altre punt 
que hem de tractar: les persones que tre-
ballen a llocs on el treball és de tipus ca
dena o molt mecanitzat, com serien les 
perforistes i d'altres, haurien de teñir 
dret, a más del descans de l'esmortzar, a 
dos mes de 10 minuts cada un durant la 
jornada de treball. 

Hem de teñir en compte que, siguin els 
que siguin els punts que aconseguim res
pecte a l'horari, hi ha una cosa que no 
podem acceptar i és que els empresaris 
ens augmentin els ritmes de treball; per 
aixó, hem de dir ja des d'ara que no a 
l'augment deis ritmes de treball. 

— Cossos de Suplencia: Hi ha un tema 
que s'hauria de discutir i intentar de 

deixar-lo establert: els Cossos de Su-
pléncies. A les agencies, ais departa-
ments, quan algú está malalt, fa vacan-
ees, la resta d'empleats es veuen obligats 
a forcar els seus ritmes normáis de treball 
per tal de poder treure la feina deis em-
pleats absents, i fins i tot algunes vegades 
a quedar-se a treballar mes tard de Chora 
de la sortida o haver de tornar a la tarda. 
Aquest problema és forca greu, és difícil 
de trobar algún departament que estigui 
sempre complert, i, per tant, on els tre
balladors segueixin els seus ritmes nor
máis de treball. El eos de supléncies faci
litaría també que tots els empleats po-
guessin fer les seves vacances dins el peri
odo de maig-setembre. 
El eos de supléncies seria un departa
ment mes del banc, pero no un departa
ment per a tenir-hi simplement margi
náis, sino un departament format per 
gent amb amplis coneixements bancaris i 
capacos de fer qualsevol mena de feina. 

— Rotació del personal. La rotació del 
personal és un deis punts que mes 

endarrerit ha restat en la Reglamentado 
Nacional de Banca, la qual indica que 
l'empresa ha de teñir en rotació el 10 per 
cent de la plantilla, o sigui, que l'empleat 
canvií cada deu anys de feina. Aixó está 
totalment desfasat per la realitat, i cal 
adaptar-ho a les noves necessitats. La me-
canització creixent porta a una monoto
nía inexorable de les feines, i converteix 
les persones en simples apéndix de les 
maquines, bo i fent créixer les feines me-
cániques. Cal, sobretot, per a aqüestes 
feines mecániques, accelerar els ritmes 
de rotació, pero també, arribar molt mes 
lluny en la concepció de rotacions de fei
na i divisió del treball. 

— Higiene i seguretat en el treball. Les 
millores técniques i el rápid creixe-

ment de la banca han deixat fora de lloc 
unes disposicions legáis d'Higiene i 
Seguretat Social pensades per a la 
industria i no per ais servéis; cal, dones, 
desenvolupar al ram de banca una 
legislado d'Higiene i Seguretat en el 
treball que f ixi els índex de sorolls, 
humitat, temperatura, l lum, espai, etc., 

que s'adaptin a les necessitats especifi
ques de la banca, obligant les empreses a 
obrir les oficines amb les condicions 
degudes per al personal, i prohibint 
la seva obertura si no están en condicions. 
No necessitem luxes, pero si' que ens ca
len unes condicions dignes. 
Vacances 

30 dies de vacances de maig a setembre, 
pero l'empleat si vol les podrá fer durant 
els altres mesos. 

Permisos varis 

Augment del nombre de dies concedits 
segons la motivació del permi's: operado, 
malaltia, mort de familiars propers, ma-
trimoni, canvis de domicili, etc. Establi-
ment de criteris de permisos amb sou o 
sense sou. 

Excedencias 

El personal amb un any d'antiguitat hau-
ria de teñir dret a sol.licitar excedencia. 
Regulado racional deis criteris a utilitzar 
per a la seva concessió. 

Varis 

— Jubilado ais 60 anys o 40 de servei a 
l'empresa, amb un 100 per cent del 
salari real revisable seguint la carestia 
de la vida. 

— 100 per cent del salari real en cas de 
malaltia. 

— Creació de centres de formació per-
manent per a tot el personal. 

— Nova regulació d'augment i conces
sió deis crédits al personal. 

— Nova regulació de les ajudes familiars 
concedides per l'empresa. 

— Subvenció d'escoles i guarderías. Crea-
ció de guarderías. 

— Subvenció deis estudis ais empleats, 
siguin del tipus que siguin. 

— Eliminado deis uniformes per a orde-
nances, concerges i grums. 

— Nova regulació de l'Economat Labo
ral de la Banca privada. 

— Reducció del temps de prova. 

— 100 per cent de salari revisable segons 
el cost de la vida, en cas d'incapacitat 
permanent. 

— Guárdies voluntarles per al personal 
subaltern. 

— Augment de les retribucions en cas 
d'orfanesa o viudetat. 

Qualif icació profesional 

La transformado organitzativa del siste
ma de treball capitalista ha provocat la 
creació de nous llocs de treball que recu
den fonamentalment sectors de la petita 
burgesia arruinada per la monopolitza-
ció del capitalismo, a sector de la intel-
lectualitat en constant procés de salarit-
zació i a sectors de la classe obrera quali-
ficada. Aixó ha portat la divisió del tre
ball a un nivell superior i ha provocat 
I'apar icio de noves tasques i categories 
professionals. La patronal, molt interes-
sada a aconseguir la divisió entre els tre
balladors per a continuar mantenint la 
seva dominado política i económica, fo
menta la creació de nombroses categories 
professionals. Aixó té una importancia 
indubtable per ais treballadors, perqué 
repercuteix directament en aspectes clau 
de les condicions de treball, sobre el sou, 
sobre la disponibilitat de treballadors en-

8 



vers l'empresa, sobre el nivell profesio
nal i sobre la nostra unitat i organització 
en la lluita per les nostres justes aspira-
cions. La divisió, la parcel.lacio i l'espe-
cialització del treball asseguren una ren-
dibilitat mes gran i, per tant, beneficis 
també mes grans per a la burgesia. 

Les carácteri'stiques fonamentals de l'or-
ganització capitalista del treball expli
quen les condicions particulars a qué ens 
veiem sotmesos els treballadors: qualifi-
cació professional, submissió a una dis
ciplina cada vegada mes autoritaria, etc., 
que condicionen la reducció del marge 
d'iniciativa de l'home davant el procés 
de treball i la separació de les funcions 
de concepció i control del procés de tre
ball, respecte a les d'execució de les tas
ques concretes. 

Davant d'aixó veiem la necessitat d'im-
pulsar la lluita, durant aquest conveni, 
per a la modificació de certs aspectes de 
l'organització del treball bancari —insis-
tint en la reducció de l'estratificació deis 
llocs de treball i de la diversitat de sala-
ris—, recollits a la Reglamentado Nacio
nal del Treball de la Banca Privada (O.M. 
del 3-3-60). Alguns aspectes podrien ser: 

— Administratius. Reducció del temps 
per al pas automátic d'auxiliar admi-
nistratiu a oficial 2.a i d'oficial 2.a 

oficial 1 .a. 

— Grums. Pas automátic a auxiliar ad-
ministratiu ais dos anys d'antiguitat 
amb dret a examen a l'any de ser 
grum. 

— Cobradors i Ordenances. Promoció de 
cobradors, ordenances i ajudants de 
caixa. Equiparado económica amb 
les categories administrativos, exá-
mens semestrals per a ascendir. 

— Técnics. Implantado d'un nou siste
ma a fi de reduir al máxim les 17 ca
tegories de caps, sense que aixó reper
cuten en les seves actuáis retribu-
cions económiques. 

— Ascensos per capacitado i valorado 
del lloc de treball. Per un ascens amb 
bases racionáis, valorado del lloc de 
treball. deis coneixements técnics del 
treballador, participado deis com-
panys del departament, i tenint en 
compte l'especialització que té l'exer-
cici d'un treball determinat. 

Per accedir a les categories de caps 
fins a un nivell determinat, será con-
dició indispensable de passar un exa
men, que haurá de ser objectiu i ra
cional; per aixó es proposa que sigui 
de tipus test, ¡a que no ni poden jugar 
els factors subjectius del que corre-
geix l'examen. Els exámens han de 
ser corregits per la part empresarial i 
sindical, o qualsevol altre tipus de re
presentado que s'imposi a parts 
iguals. 

— Telefonistes. Haurien de passar, d'a-
cord amb la seva antiguitat, dins I'es
cala administrativa que els correspon
d í . 

— Trasllats. NO ais canvis de lloc de tre
ball sense el consentiment del treba
llador.. 

Llibertats politiquea i sindicáis 

L'acció reivindicativa deis treballadors a 
l'empresa és important, ja que és a l'em
presa on patim mes directament les con-
seqüéncies de les relacions de treball ca-

pitalistes, i és de l'empresa d'on ha de 
partir l'acció per a limitar, i algún día ar
ribar a eliminar, els efectes d'aquesta re-
lació de treball capitalista; ¡gualment, 
aquesta acció reivindicativa ens ha de fer 
comprendre co.lectivament quina és la 
nostra situació de classe i la necessitat 
d'organitzar-nos per defensar i minorar 
la nostra condició. Aquesta condició no 
és el simple resultat de les relacions entre 
empresari i treballadors, considerats ai-
lladament del marc económic, social i 
polític general. Les liéis económiques de 
la forma de treball capitalista, el funcio-
nament deis diversos aparells de l'Estat 
(ideológic, repressiu, etc.), produeixen 
un resultat: liéis laboráis que regulen 
tots els aspectes de la relació laboral (sa
lan, jornada, poders empresarials de di-
recció, drets sindicáis, etc.). Aixó fa que 
un programa reivindicatiu es transformi 
naturalment en un programa polític mí-
nim que reflecteix alió que és comú ais 
interessos i aspiracions deis treballadors. 
Les reivindicacions deis treballadors no 
poden conduir ja a solucions negociades 
a nivell d'empresa o ram, sino que exigei-
xen una projecció de l'acció reivindicati
va al nivell de la política económica i de 
la política en general. Si el primer i fo-
namental centre de l'acció reivindicativa 
és l'empresa, no és menys evident que la 
mobilització deis treballadors s'ha de 
plantejar com una exigencia fonamental 
de l'estret lligam existent entre els inte
ressos deis treballadors de cada catego
ría, empresa, localitat, nacionalitat i estat 
i els interessos immediats i futurs del 
conjunt deis traballadors. Aixó significa 
que els treballadors estem obligáis a su
perar l'egoisme d'empresa, el corporati-
visme i assumir les perspectives reals de 
la nostra lluita, com a classe, els nostres 
objectius i mitjans per a aconseguir-los. 
Per portar l'acció reivindicativa de l'em
presa —i mes encara quan els treballadors 
ens plantegem com a assolibles uns ob
jectius que excedeixen del marc de l'em
presa— cal que els treballadors comptem 
amb una organització propia, representa
tiva deis nostres interessos i aspiracions. 
La creado i consolidació deis CUTS ens 
ofereix aquesta possibilitat. 

La lluita per aquest conveni ha de ser 
una lluita de refús de l'O.S., per la lliber-
tat sindical, peí sindicat unitari, ja que 
amb aixó podrem negociar, quan calgui i 
en mes bones condicions, les nostres rei
vindicacions. Hem d'incloure al nostre 

articulat l'exigéncia deis nostres drets 
sindicáis i polítics, punts no negociables 
"legalment" dins un conveni i que no-
més aconseguirem arrabassar a la patro
nal i al seu Estat amb una lluita col.lec
tiva, la vaga general. 

Pero aixó, a les empreses ho hem de 
concretar amb: 

— Difusió lliure de qualsevol publicado 
deis treballadors. 

— Utilització deis locáis de l'empresa 
fora d'hores de treball pels treballa
dors. 

— Dret d'assemblea dins l'horari labo
ral.. 

DE QUINS MITJANS DE LLUITA 
ENS DOTEN!? 

Si el Conveni Col.lectiu reflecteix el re
sultat de la correlació de forces entre els 
empresaris i els treballadors mitjancant 
els respectius organismes de repressió so
cial, és evident que la pressió que po-
guem exercir els traballadors, utilitzant 
els ¡nstruments de qué disposem, és fona
mental perqué aquesta correlació de for
ces ens sigui com mes favorable millor; és 
per aixó que la reivindicado i la lluita 
deis treballadors pels drets sindicáis i po
lítics (sindicat de classe, dret de reunió, 
d'expressió, de manifestado i de vaga), 
és quelcom mes que una reivindicado 
que s'afegeix a les plataformes reivindica-
tives centradas en exigéncies económi
ques ¡mmedjates. Els drets sindicáis i po
lítica son Túnica garantia que tenim per 
a fer possible la consecució de les reivin
dicacions mes immediates i urgents, i la 
lluita per una societat mes justa. 

D'entre els ¡nstruments de pressió, la va
ga ocupa el lloc central. La vaga ha estat, 
des deis inicis de la industrializado i 
del capitalisme, el mitjá fonamental per 
a la defensa i millora de les condicions de 
treball i de la vida deis treballadors. 

Si l'objectiu de tota vaga és paralitzar to
ta activitat de treball, l'objectiu de la 
nostra vaga ha de ser paralitzar l'activitat 
bancária. Per aixó haurem de buscar la 
solució a problemes técnics que dificul
ten aquest objectiu (esquirols, ñores ex
tres, cambra de compensado bancária, 
efectes al notari, etc.). 
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QUI IMPULSA LA LLUITA PEL 
CONVEN I? 

En l'impuls de la lluita ni estem compro-
mesos tots els treballadors, organitzats 
o no, que desitgem la unitat de tots els 
companys davant els problemes comuns. 
Convidem tots els treballadors a unir-se 
en les tasques d'impuls de la lluita que es 
prepara i els convidem també a integrar
se ai COL.LECTIU UNITARI DE TRE
BALLADORS. 

Les agencies i sucursals, els técnics, els 
grums, subalterns, s'han d'incorporar en 
bloc a la lluita. Les nostres plataformas 
mai no havien recollit les seves aspira-
cions. Cal que en aquest proper conveni 
estem tots units. 

ARA MES QUE MAI ES NECESSARIA 
LA UNITAT DELS TREBALLADORS 
BANCARIS 

Els treballadors de Banca necessitem la 
unitat. Necessitem la unitat a I empresa. 

davant les perspectivas de la divisió del 
treball, de l'empitjorament de les condi-
cions de treball, a qué ens sotmeten els 
banquers amb l'objectiu d'obtenir un be-
nefici mes alt. 

Es necessária la unitat de tots els treba
lladors del sector de cara al proper con
veni i davant les maniobres desmobilitza-
dores, al servei de la patronal, de les 
UTT. Necessitem la unitat de tots els 
treballadors contra la maniobra refor
mista i per a aconseguir el nostre sindicat 
de classe, unitari, democrátic i que lluit i 
per una societat en qué es socialitzi el 
capital financer i estigui al servei del po
blé, i no al servei de la burgesia, el seu 
propietari actual. 

Els primers passos están donáis, ¡'expe
riencia unitaria del moviment obrer es-
panyol es evident; quan els treballadors 
hem construft organitzacions própies 
per a portar les nostres lluites (Comissió 
Gestora de Banca, Assemblea de Dele-

gats a la Construcció i a Vitoria, etc.), 
la unitat ha estat una de les preocupa-
cions i, a la vegada, una de les conques-
tes fonamentals. 

D'una altra banda, s'ha format la Coor
dinadora d'Organitzacions Sindicáis 
(CCOO, USO i UGT); la Coordinadora 
de CCOO de Barcelona es va manifestar 
en assemblea el 6-6-76 per la unificació 
de CCOO; s'arriba a la unificació de la 
CONE (Comissió Obrera Nacional d'Euz-
kadi) i de la CECO (Coordinadora d'Euz-
kadi de Comissions Obreres), i, el punt 
mes important, a nivell d'empreses es 
formen organismos amplis i unitaris. 
En tenim un exemple a la nostra empre
sa; tots els treballadors que no desitgen, 
juntament amb les primeros organitza
cions de base (CAT, CCOO, CNT i USO), 
participen al CUT (Col.lectiu Unitari de 
Treballadors), el qual ja s'ha donat a co-
néixer. 
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