jectòria professional ascendent, i
més davant el previsible impacte
disruptiu de la tecnologia aplicada i la digitalització.

“L’actual regulació
laboral és un llast per a
algunes de les funcions
que ha d'abordar el
sindicalisme confederal”

El sindicat per tant ha de passar a
ser sindicat d'oferta, en el sentit
que ha d'adaptar la seva acció sindical a situacions molt més variades. Qualificar, en certa manera,
perquè l'organització i representació col·lectiva i la norma amb pretensió d'homogeneïtat col·lectiva, essent condició "sine qua non" per
explicar el sindicalisme de classe, no és condició suficient per afrontar la multiplicitat de precarietats, de
demandes de l'actual classe treballadora al fet sindical.

La actual regulació laboral és un llast per a algunes
de les funcions que ha d'abordar el sindicalisme confederal, que aspira a intervenir en els àmbits sectorials i en els sociopolítics com a
agent social.
En aquest moment tenim un
repte clau en les transicions d'ocupació, lligat a diversos processos,
com
poden
ser
la
descarbonització, l'impacte del bot
tecnològic o la digitalització.
Aquestes transicions s’han de preveure i s’han d’organitzar. Calen
espais de prospectiva: quins canvis vénen; com afectaran l'ocupació i les noves qualificacions i

En aquest treball de prospecció dels canvis i d'adaptació de el coneixement i l'habilitat laboral de forma
permanent, el paper dels agents socials és determinant. Els poders públics per ells sols no tenen la
capil·laritat necessària per fer-ho; que ho fes pel seu
compte el joc lliure de mercat i l'assignació de recursos seria també un despropòsit amb enormes diferències entre empreses i treballadors. Segurament el
diàleg social del futur té en aquestes qüestions un
important repte. I per afrontar-ho no serveix el
sindicalisme d'empresa, sense
visió sociopolítica ni capacitat
d'interlocució legítima i democràtica que recorri des del centre de treball més petit fins a la
Presidència d'un Govern.

“En aquest moment tenim
un repte clau en les
transicions d'ocupació,
lligat a diversos processos, com poden ser la
descarbonització, l'impacte
del bot tecnològic o la
digitalització.
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habilitats necessàries per treballar. Des d'aquí implementar mesures de formació i qualificació
contínua, impuls a inversió productiva, etc. I tot això pot provocar una enorme asimetria
entre les grans empreses (i evidentment les persones que hi
treballen), amb el teixit de petites i microempreses, molt
majoritari al nostre país.

