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Els drets laborals també són 
drets humans
El 10 de desembre, Dia Internacional dels 
Drets Humans, es commemora el 71è ani-
versari de la Declaració Universal dels Drets 
Humans (DUDH), adoptada el 1948 per les 
Nacions Unides.
Els drets laborals es troben recollits en l’ar-
ticle 23 i següents de la DUDH, i també en 
el dret internacional del treball, són part del 
dret internacional de drets humans i, per 
tant, són inherents a tot individu i són inte-
grals, exigibles, inviolables, progressius, obli-
gatoris i irrenunciables.
Ara bé, els drets humans laborals són, encara 
avui, els més vulnerats, de manera silenciosa, 
segons la Confederació Sindical Internacio-
nal (CSI, 2019). El model neoliberal ha impul-
sat la globalització econòmica, que s’ha fet 
una cuirassa a mida basada en una complexa 
trama jurídica d’impunitat, fonamentada en 
un nou dret transnacional, amb el qual les 
empreses gairebé són actors jurídics.
Aquest model es basa, d’una banda, en nor-
mes supranacionals, autonormatives, con-

tractes atípics, en la creació de nous mecanis-
mes de resolució de conflictes que suposen 
de facto la privatització de la justícia i la sub-
missió dels estats a la voluntat del mercat i, 
sobretot, que les víctimes de la seva activitat 
no puguin accedir a la justícia i demanar el 
reconeixement dels danys patits. De l’altra, es 
basa en l’actuació d’institucions internacio-
nals, com el Fons Monetari Internacional i el 
Banc Mundial, que impulsen noves receptes 
neoliberals en matèria de reformes legislati-
ves i polítiques públiques nacionals.
Aquesta trama ha permès la deslocalització 
de la producció a països que tenen una legis-
lació i un ordenament jurídic que no recullen 
els drets humans laborals i on la violència 
antisindical dificulta la lluita organitzada i 
eficaç de la classe treballadora. Aquest fet ha 
comportat que sorgeixin cadenes de submi-
nistraments que, a través de la seva activitat 
productiva, sustentada en la violació dels 
drets humans de la classe treballadora, ali-
menten les principals companyies multina-
cionals.
Així, segons la Confederació Sindical Inter-
nacional (CSI, 2016), 50 de les companyies 

mundials més grans només tenen una re-
lació contractual amb un 6% dels treballa-
dors i treballadores de les seves cadenes de 
subministrament, i que el 94% restant forma 
part de la mà d’obra oculta de la producció 
mundial. En aquest nou context global es 
mundialitza la precarietat i la pobresa social, 
i s’institucionalitza la violència antisindical 
per debilitar el moviment sindical.
És cert que el dret internacional s’ha dotat 
dels instruments jurídics necessaris per ga-
rantir la defensa efectiva dels drets humans 
laborals de les persones treballadores. L’Or-
ganització Internacional del Treball (OIT) re-
cull, en els seus vuit convenis fonamentals, 
les normes bàsiques que han de garantir 
l’accés a un treball digne per a tothom amb 
igualtat de remuneració, sense discrimina-
ció, sense treball forçós i lliure de treball in-
fantil, i, sobretot, estableix que es garanteixi 
la defensa col·lectiva i solidària dels drets de 
les persones treballadores de manera eficaç i 
eficient, i articulada a través de les organitza-
cions sindicals.
El dret internacional del treball reivindica la 
importància del moviment sindical per ga-

aig tornar a les meves arrels, a Benamejí, després 
de més de trenta anys convivint amb els meus ger-
mans catalans.  L’emigració és una necessitat que 
no ve de gust normalment a ningú, demostrat està 

quan el que emigra d’un lloc és per buscar feina, estudiar, 
objectius o projectes laborables i familiars. Les meves raons 
principals positives de la meva emigració i tornar al poble 
del meu pare i els meus avis paterns van ser diverses: el 
clima va millorar la salut física de la meva mare pel fet que 
no hi ha tanta humitat, l’hivern és més suau i suportable, 
òptim per a persones grans i aconsellat pels professionals 
de la sanitat. Una altra causa va ser la família de poble, molt 
acollidora i fraternal, sempre disposada a ajudar-me incon-
dicionalment quan ha estat necessari, imprescindible per 
tenir autoestima i motivació. La geografia també va influir 
en el retorn a Benamejí, per tenir els mateixos serveis que 
em presta la sanitat pública, les administracions i/o ocupa-
ció laboral, no necessito fer els eterns viatges de 70 km per 
carreteres secundàries per arribar a la capital de província 
(Lleida) o la Ciutat Comtal, Barcelona (175 km). El que més 
em va motivar a la tornada de les meves arrels andaluses va 
ser el fet de poder compartir l’alegria, el salero i les ganes 
de viure la vida positivament que em van encomanar els 
veïns de Benamejí quan venia a passar les vacances d’estiu 
després de durs anys de treball. Per això sempre estaré dis-

posat a lluitar pacíficament per millorar la qualitat de vida 
de Benamejí, participant en la seva vida social, sigui de vo-
luntariat, en la cultura, en la salut física i mental i, per què 
no, políticament i sindicalment, perquè no hagin de passar 
les penúries dels veïns de Benamejí, tal com van passar els 
meus avantpassats familiars per culpa de la injustícia, la de-
sigualtat i la postguerra. Amb aquest article, només pretenc 
donar el meu punt de vista i opinió com a emigrant, que en 
el meu cas, de moment, té una trajectòria feliç, dura, de ve-
gades, també amb problemes i sots que, per obligació he de 
superar, però amb cura, organització i solidaritat es poden 
superar sent fidel sempre als meus principis, personalitat i 
com a ésser humà. Benamejí és el meu poble, he aconseguit 
que el meu pare torni a viure al seu lloc d’origen i recordar 
la seva infància. Estic orgullós de ser mestís, és a dir: andalà 
i catalús. Vull seguir vivint a Benamejí, sense renunciar a la 
meva terra de naixement que és l’Albagés-Lleida. Qui sap... 
si tinc algun dia descendència, m’agradaria que no perdes-
sin els seus orígens, en aquest cas, els orígens lleidatans i 
catalans, en el meu cas he viscut molts anys a Catalunya, 
però si algun dia torno a el Principat Català, que sigui per 
motius positius, tal com van fer els meus pares en tornar 
a Andalusia, a Benamejí  (si us fixeu, he repetit en aquesta 
carta al director el nom de la vila de Benamejí més de nou 
vegades... Per què deu ser?).

Benamejí, et mereixes el millor!
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Joan Antoni Chacón Iglesias, l’Albagés-Benamejí

rantir la vigència dels drets laborals en un 
món globalitzat.
També, però, cal cercar noves eines jurídi-
ques que, de manera efectiva, garanteixin el 
compliment dels drets humans per part de 
les empreses que operen a l’exterior.
Només amb instruments jurídics internaci-
onals vinculants i amb capacitat sanciona-
dora que, de manera efectiva, reconeguin i 
protegeixin els drets humans, i amb l’apode-
rament i l’impuls del moviment sindical in-
ternacional aconseguirem garantir l’accés i la 
vigència de tothom als drets humans.

Esther Caballé Pallarés, directora de la Funda-
ció Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya

Orígens dissidents
Ja ha passat un mes de la sentència, i els 
aparells coercitius de la democràcia burgesa 
espanyola han incrementat la seva repressió 
contra tots aquells moviments que posen 
contra les cordes el règim, com ho és l’inde-
pendentisme popular. En tot aquest temps 
hem vist com empresonaven políticament 
cinc persones de les terres de Ponent, dues 
d’elles persones migrades. El sistema s’ha 
tornat a treure al careta i ha manifestat el 
seu inherent racisme institucional però ara 
cobrant-se una nova víctima, l’Ayoub, que ha 
estat deportat al Marroc. 
El jovent, als carrers, hem après a deso-
beir-los, a rebotar-nos i cuidar-nos però so-
bretot hem perdut la por de plantar cara a un 
present de misèria que ens condemna pel fet 
de ser joves i independentistes. Però a més, a 
l’Ayoub, també perquè és d’un origen dissi-
dent, tot qüestionant el seu arrelament a una 
ciutat que també és seva. Tinguem clar que si 
les lluites són compartides, la repressió tam-
bé ho és, i que només les xarxes de solidaritat 
i de suport mutu podran ser el motor per tor-
nar a prendre la iniciativa i iniciar unes noves 
mobilitzacions que permetin alliberar-nos.
Ara ja és massa tard, Ayoub, ja no ets entre 
nosaltres, però només ens queda organit-
zar-nos i continuar lluitant contra aquest 
estat i aquest sistema que no només ens re-
primeix, sinó que us allunya de la vostra llar i 
de la vostra família per tenir un color de pell 
no hegemònic i potencialment perillós per 
les seves ments. Com sempre diem, el millor 
homenatge és la victòria. Per això et volem 
fer una abraçada gegant des de la teva terra 
a la teva família i a tu. Ayoub, per tu també 
guanyarem.

Oriol Olmo i Jardí, portaveu de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Lleida

ecordo amb emoció els dies previs al Nadal, quan era pe-
tita i les vacances trucaven a la porta, els preparatius per 
a omplir la casa amb una bona decoració nadalenca passa-
ven a ser els deures de la meva germana i meus. Tradicions 
que avui dia han canviat, ja sigui perquè ens hem fet grans 

o perquè la meva percepció sobre el Nadal també ha canviat. Aquestes 
tradicions tan familiars de les quals us parlo venen lligades a una col·lecció 
infinita de plantes i a una estreta relació amb la natura en dies freds i gèlids 
entre boires com són els hiverns a les Garrigues. 
Anar a buscar molsa per a fer el pessebre, recollir algunes rametes de pi per a 
fer-les servir com a arbres, aquella soca d’ametller que era la cova perfecta del 
nen Jesús i que any rere any guardàvem a la golfa [dit esgolfes] juntament amb el 
tió, un bon tronc d’oliver. També l’arbre de Nadal, un ginebró escollit a consciència 
i que un cop a casa decoràvem amb llumetes. I per acabar, quatre pinyes per fer 
un centre de taula, una mica de boix grèvol o de galzeran per a decorar i un tros-
set de vesc per a penjar a la porta. Ho reconec, qualsevol agent rural, ecologista o 

defensor de la natura es deu estar posant les mans al cap, fins i tot jo vint 
anys més tard, però no us podeu imaginar que feliç que em feia tot aquell 
ritual nadalenc. Durant aquells dies alimentàvem el tió amb mandarines i 
esperàvem impacients el dia d’agafar amb força aquells pals d’avellaner 
per a cagar el tió. A poc a poc s’acostava la nit més màgica de l’any i 
els Reis Mags d’Orient també avançaven a poc a poc pel pessebre. La 
nit del dia cinc de gener els nervis ens menjaven per dins i esperàvem 
il·lusionades l’arribada de Ses Majestats amb aquelles carrosses guarni-
des i plenes de regals, però també de carbó vegetal, no pas de sucre. 
L’endemà menjàvem tortell de reis esperant no trobar la fava i poder 
ser coronades reines de casa. 
Un cop passades les festes, part d’aquell material vegetal que havia 
guarnit la casa durant dies servia per escalfar la casa i mentre les rames 

de ginebró petaven dins el foc anàvem recollint tots els adorns esperant 
de nou el proper Nadal.

És etnobotànic o no és etnobotànic el Nadal?
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