
 

 
14è CONGRÉS DE LA UGT DE CATALUNYA 

 
IV TROBADA INTERNACIONAL DE LÍDERS SINDICALS 

 
DECLARACIÓ DE BARCELONA 

 
 

“DEMOCRATITZAR LA GLOBALITZACIÓ, GLOBALITZAR ELS DR ETS 
LABORALS” 

 
Nosaltres, sindicalistes vinguts d’arreu del món, reunits a la ciutat de Barcelona 
en la IV Trobada Internacional de Líders Sindicals, convidats en el marc del 14è 
Congrés de la UGT de Catalunya, amb la voluntat d’enfortir el sindicalisme per 
tal d’aconseguir una globalització democràtica, inclusiva i sostenible, 
 

 
DECLAREM 

 
PRIMER. Que l’arquitectura internacional s’ha mostrat caduca per afrontar els 
reptes del segle XXI, tot mantenint uns mecanismes de funcionament basats en 
la potència econòmica i militar de determinats països, amb un Consell de 
Seguretat segrestat en el seu objectiu prioritari de protegir a la població civil de 
qualsevol agressió. D’altra banda, les institucions internacionals, Fons Monetari 
Internacional, Banc Mundial, Organització Internacional del Comerç, estan 
promovent una economia especulativa que domina i condiciona l’economia 
productiva. Bona mostra de tot això és que per 1 dolar invertit en economia real 
de bens i serveis se n’utilitzen 60 al servei de l’economia virtual. 
 
SEGON. Que l’economia mundial està basant la seva fortalesa en l’especulació 
amb els aliments, amb la energia, amb el capital humà, jugant amb les vides 
dels treballadors i treballadores esdevenint una “economia de casino” al servei 
dels especuladors. 
 
TERCER. Que l’any 2012 s’ha tancat amb més de 200 milions de persones 
aturades arreu del món, la majoria de les quals són joves. 
 
QUART. Que els drets laborals i les relacions laborals van perdent cada dia 
centralitat per a esdevenir pura mercaderia, com ara el treball informal o el 
treball domèstic, o com passa a les Zones Franques Industrials d’Àsia i 
Amèrica Llatina.  
 
CINQUÈ. Que actualment 850 milions de persones passen fam (12’5% de la 
població mundial) mentre les collites i l’aigua són moneda de canvi d’Estats i 
multinacionals.  
 
 

 

 



 

 
 
Davant d’aquesta situació, els sindicats participants a aquesta IV Trobada 
Internacional a Barcelona  
 

EXIGIM 
 
 
ALS ORGANISMES INTERNACIONALS 
 
 

1. Garantir el treball digne a escala planetària tot incloent el treball digne en 
els Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides, no com un mer dret 
declaratiu sinó com un dret inalienable de l’ésser humà.  

 
2. Una nova governabilitat del món basada en paràmetres democràtics, 

combatent la plutocràcia del poder dels diners i promovent la democràcia 
participativa del poder del poble. 

 
3. Posar fi a la especulació financera, alimentària i energètica i avançar de 

manera decidida cap a una economia global social i sostenible. 
 

4. Implementar un Pacte Mundial per l’Alimentació amb la creació d’una 
agència de l’alimentació que asseguri que no es comprin collites 
senceres per a especular amb el seu preu, cosa que comporta la fam i la 
mort de milions de persones al món.   

 
5. Crear un impost a les transaccions financeres que gravi fiscalment totes 

les transaccions especulatives, de 5 as 6 bilions de dòlars diaris (accions 
bons, divises...), amb uns tipus prou alts que facin poc atractives les 
operacions a curt termini. La recaptació d’aquest impost s’hauria de fer 
de manera multilateral i hauria de servir per al desenvolupament dels 
països empobrits.  

 
6. Abolició dels paradisos fiscals com a mesura prioritària contra la evasió 

de capitals, el frau fiscal i el blanqueig dels diners. Cal que es consideri 
paradisos fiscals aquells països que segueixin amb el secret bancari en 
la seva legislació, i que la info0rmació fiscal flueixi amb total 
transparència a tot el món. Les empreses transnacionals han de rendir 
comptes país per país per tal d’evitar el frau en l’impost de societats.  

 
7. Lluitar contra el canvi climàtic, promovent una clara reducció de les 

emissions de gasos hivernacle, especialment al mon desenvolupat, com 
a mesura per a garantir el futur de les properes generacions, amb un 
programa social creïble i amb fons necessaris per ajudar a transformar 
sectors i crear ocupació.  

 
 
 



 

ALS GOVERNS 
 
 

1. Invertir i facilitar la inversió en infraestructures, incloent entre d’altres 
mesures de taxació de l’impacte negatiu sobre el medi ambient per tal de 
promoure un creixement sostenible. 

 
2. Assegurar crèdits a l’abast de la petit i mitjana empresa. 

 
3. Establir un Salari Mínim que permeti a les persones viure dignament per 

a frenar la deflació salarial i estabilitzar la demanda. 
 

4. Enfortir la negociació col·lectiva per a reduir la bretxa entre productivitat i 
beneficis i garantir que les famílies treballadores tinguin poder adquisitiu 
per a dinamitzar l’economia. 

 
5. Invertir en formació i llocs en pràctiques de qualitat per a integrar a la 

joventut en el mercat laboral i millorar la seva ocupabilitat. 
 

6. Impulsar polítiques d’ajut financer a famílies de rendes baixes, 
particularment allà on s’han reduït els subsidis socials, per tal de 
preservar la cohesió social. 

 
7. Implementar una política econòmica que es basi en una fiscalitat 

progressiva i en mestures de protecció i promoció de l’ocupació com a 
motors essencials per a la superació de la crisi i la reducció de 
desigualtats.  

 
I per tal d’aportar el nostre esforç als canvis que reivindiquem i a avançar de 
manera corresponsable en una globalització social, econòmica i culturalment 
sostenible, 
 

ENS COMPROMETEM 
 
A TREBALLAR PLEGATS I SENSE FRONTERES EN EL SÍ DE LA 
CONFEDERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL PER L’ASSOLIMENT DEL 
TREBALL DIGNE EN ELS SEUS QUATRE PILARS:  GENERACIÓ 
D’OCUPACIÓ, DRETS FONAMENTALS EN EL TREBALL, SEGURETAT 
SOCIAL I  DIALEG SOCIAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


