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Intervenció de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya 

 

Barcelona, 1r de maig 2012  

 

Bon dia, gràcies per ser ací. 

 

La vostra participació avui en aquesta manifestació evidencia que el conflicte 

que es va expressar en la Vaga General segueix i estem compromesos a 

seguir-lo gestionant fins que els governs i els empresaris entenguin que l’única 

solució possible és el diàleg social, la negociació i l’acord i no la imposició 

autoritària de retallades de drets laborals i socials. 

Com cada any aquest 1er de maig es celebra arreu del món i segueix sent una 

exigència de drets, una lluita pel treball digne i per la igualtat. En aquest món 

global i en crisi encara hi ha països on el sindicalisme és perseguit, amb 

assassinats, tortures i presó, països amb treballadors sobreexplotats i amb 

treball infantil. Es segueixen conculcant drets laborals i socials. La llista de 

països que no respecten els drets laborals bàsics és llarga, abasta tot el 

planeta: de Llatinoamèrica i Centreamèrica, del Sud-Est Asiàtic a l’Àfrica i fins i 

tot en la vella Europa. Països com Colombià, el Salvador, Laos o la Xina 

figuren al costat d’Andorra, Sèrbia o Grècia en conculcació de drets laborals. 

Per això el 1er de maig es un bon moment per refermar els vincles del 

sindicalisme internacional, la CSI i la CES. Hem de reforçar l’estratègia sindical 

internacional per exigir regles i controls a l’actual globalització, que situï 

l’ocupació i la dignitat del treball en el centre de la reivindicació i l’exigència de 

controls i regulacions que frenin les pràctiques especulatives, corruptes i de 

sobreexplotació laboral. Hem de seguir exigint un govern democràtic de la 

globalització. 

I a Europa hem de seguir exigint amb la CES que es posi fi a l’absurda política 

neoliberal que pretén una sortida de la crisi baixant costos laborals i 

desmuntant el model social. Les polítiques d’austeritat que avui la Comissió 

Europea inspira i que a Catalunya s’apliquen de manera acrítica i a l’avançada 

estan provocant una fractura social important, l’atur és el principal símptoma, i 

ens enfonsen en la depressió econòmica perquè n es planteja res més que 

retallar i retallar sense cap estímul a l’activitat econòmica sostenible. 
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D’ací a 3 dies es reuneix la Cimera del BCE a Barcelona. Una reunió que 

encarna allò més ranci de l’actual projecte europeu. Un BCE que actua en 

benefici dels interessos de les grans entitats financeres, al marge de la 

ciutadania europea, de les seves necessitats, dels seus drets. Davant 

d’aquesta Cimera del BCE amb la CES hem de reclamar un canvi en les 

polítiques del Consell d’Europa i que avui emmarquen el projecte europeu i 

exigir un Contracte Social per Europa que ens tregui de la crisi amb ocupació 

de qualitat i amb una carta de drets socials.  

Però aquest 1r de Maig ací a Catalunya ressona amb força una realitat molt 

injusta i que hem conegut fa quatre dies i són les més de 800.000 persones en 

atur, 5’5 M a tot l’estat. A Catalunya més 400.000 persones aturades han 

exhaurit ja la prestació d’atur, més de 244.000 llars viuen sense que entri cap 

ingrés, amb els seus membres a l’atur i sense cobertura. L’atur que fa un any ja 

era el principal problema del país segueix creixent. Per això aquest 1er de maig 

hem refermar-nos en dir ben fort que la prioritat sindical és l’atur. La solidaritat 

amb les persones aturades passa per l’exigència de polítiques adreçades a la 

creació d’ocupació, d’ocupació de qualitat. Ens indigna que davant el drama de 

l’atur juvenil, quan més del 50% dels joves menors de 24 anys que volen 

treballar no tenen feina tinguem que escoltar un conseller de la Generalitat de 

Catalunya convidant als joves a marxar a Londres a servir cafès. És un insult 

que davant d’aquesta realitat segueixen fent de manera invariables les 

mateixes polítiques de retallar drets laborals i socials llargament conquerits. 

Unes polítiques que l’únic resultat que donen és més atur, més desigualtat més 

pobresa. 

Fa ja més de 4 anys que va començar la crisi econòmica. Però avui hem de 

parlar ja de crisi econòmica, social i política. Recessió econòmica, atur i pèrdua 

de drets i llibertats són el resultat de com s’està governant la crisi. El 29M es va 

evidenciar que hi ha una majoria social que volem que les coses es facin d’altra 

manera. Aquest 1er de maig hem de deixar clar que el conflicte segueix obert a 

les empreses i a la societat. 

El detonant de la convocatòria de la Vaga General fou la imposició autoritària 

d’una contrareforma laboral injusta i inútil. Que elimina drets, facilita 

l’acomiadament, ens instal·la en la precarietat del treball i limita les tuteles i 

garanties dels treballadors, afeblint la capacitat d’actuar col·lectivament en 

defensa dels seus drets. I ja ho hem vist, malauradament el pas dels dies ens 

dona la raó, fins ara la reforma laboral només ha servit per acomiadar a 4.000 

persones per dia, per que els ERO hagin incrementat el 47%, perquè hagin 

augmentat els acomiadaments per absentisme, afectant especialment a les 

dones, que veuen també com retrocedeixen bona part dels avenços assolits en 

la igualtat en el treball, i com desgraciadament hem de constatar que la reforma 

té efectes negatius sobre la sinistralitat laboral. 
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Però la contrareforma laboral va arribar acompanyada de les retallades socials, 

de drets socials, de l’educació, la sanitat, l’atenció a la dependència, els serveis 

socials. Unes retallades que a Catalunya fa més d’un any que van començar i 

que ara el govern de l’Estat també ha incorporat en la seva proposta 

pressupostària. Avui els governs disminueixen la provisió d’aquests bens i 

serveis públics, empitjoren la prestació del servei, endureixen les condicions de 

treball, rebaixen sous dels treballadors/es públics i limiten els drets sindicals en 

l’àmbit públic. La conseqüència de tot això és més desigualtat, més pobresa, 

menys llibertat, afectant a cada cop més sectors de la població. Les darreres 

mesures anunciades afecten clarament als joves i augmenten les desigualtats 

dels fills dels treballadors i treballadores, com és l’escandalosa pujada de les 

taxes universitàries o deixar sense cobertura sanitària als joves menors de 26 

anys que no hagin trobat feina. O l’injust i aberrant intent de deixar sense dret a 

la salut als immigrants sense papers, que a banda d’un atemptat als drets 

humans és un atac a la salut pública. 

Però ni la contrareforma laboral ni les retallades es justifiquen per la crisi. Sinó 

pels interessos d’uns quants que es volen aprofitar de la situació per guanyar 

més, per acumular més riquesa, per tenir més poder. I avui, malauradament 

veiem com els governs a Catalunya, a Espanya i a l’UE representen aquests 

interessos d’uns pocs i no els de la immensa majoria. 

Són governs que governen a favor dels sectors més poderosos de la societat i 

per això desmunten drets i per això ara també volen limitar les llibertats. 

Sembla que es qüestionen les llibertats civils, les sindicals i les nacionals. El 

govern del PP s’ha instal·lat en l’autoritarisme, vol anul·lar les organitzacions 

socials i menysprear les organitzacions sindicals i vol laminar les competències 

d’autogovern. Són les seves receptes per garantir que aquells a qui representa 

tinguin més poder, més riquesa. Són les mateixes lògiques i les mateixes 

polítiques que el govern de CiU comparteix. Coincideix amb el PP en 

qüestionar llibertats civils i sindicals, en desmuntar drets laborals i socials. 

Volen limitar drets civils i personals com ja hem conegut en les declaracions del 

govern del PP en relació a l’avortament o les parelles de fet. Però també 

ataquen la democràcia i les llibertats com hem escoltat aquests dies amb 

declaracions tant a Catalunya com a l’Estat relatives a limitar els drets reunió i 

de manifestació, els drets sindicals i el dret de vaga. Hem de denunciar els 

anuncis de modificació del codi penal que a més de limitar l’exercici de drets 

democràtics pretén generar un clima de por que desincentivi la protesta social, 

la que és la lògica resposta al conflicte que les seves polítiques estan generant.  

Volen instal·lar-nos en la por per evitar les protestes i la mobilització social. Per 

això avui no han sortit al carrer 4 persones. Empresonats per una interpretació 

qüestionable de la llei, una interpretació anticonstitucional i desproporcionada. 

Un empresonament provisional dictat al calor del clima d’alarma social que el 
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govern, en especial ací a Catalunya, ha generat per justificar l’increment de la 

repressió i l’afebliment de les llibertats. Una injustícia que fa que avui segueixin 

a presó 3 estudiants i una sindicalista pendents de judici o que l’altre dia 

traguessin emmanillats a dos sindicalistes de la SEAT. Exigim des d’ací la 

immediata llibertat dels 4. Volem que en Isma i en Dani, detinguts després de 

participar en un piquet sindical al matí del 29M, puguin de nou ser al carrer i a 

les aules de la universitat. Estudiant, treballant i lluitant amb nosaltres pels 

drets de tothom, per un futur millor. 

Però també en aquest context de polítiques pressupostàries restrictives el 

moviment sindical hem reivindicar la necessitat de més i millor autogovern. No 

podem acceptar les amenaces d’intervenció que fa el PP, com tampoc 

acceptem les renúncies a una Catalunya social que fa CiU. Una i altra són 

fórmules que ens allunyen de la construcció nacional de Catalunya. El 

moviment sindical estem compromesos amb més i millor autogovern per què 

sempre hem cregut que això permet respostes concretes i properes a les 

necessitats de la gent. I això requereix sens dubte una solució real a les 

insuficiències del model de finançament de Cat, superant l’excessiu nivell de 

dèficit en ingressos per habitant, amb un nou model solidari que sigui just i 

suficient per Catalunya. Però més i millor autogovern és governar al servei dels 

catalans i catalanes i no de les grans corporacions o les grans fortunes. Més 

autogovern és reforçar l’administració catalana i no afeblir-la acomiadant als 

seus treballadors i precaritzant-lis les condicions de treball. Les llibertats 

nacionals han estat una exigència del moviment sindical català, de CCOO i 

UGT, per assolir més i millor educació i salut públiques, més i millor negociació 

col·lectiva a Catalunya, més competències per atendre millor els problemes de 

la gent, no per regalar l’impost de successions als rics, no per criminalitzar els 

perceptors de la RMI, no per donar suport a la llei d’estabilitat financera del 

govern del PP, no per reprimir la protesta social. 

El govern català s’ha de comprometre amb els problemes del país, de la gent. 

Per això ha d’entendre que per sortir d’aquesta situació cal trencar la lògica de 

les retallades i cal reobrir espais de diàleg i concertació social. Catalunya té un 

ric teixit associatiu que el govern no pot menysprear. Les organitzacions 

sindicals afiliem avui a Catalunya més 400.000 treballadors i treballadores, 

representem més d’1’5 M de treballadors que han triat democràticament en els 

centres de treball a més de 60.000 delegats sindicals per representar-los i 

organitzar-los. La capacitat de proposta i de pressió de les organitzacions 

sindicals la coneixen el govern i els empresaris i saben que és des d’on es pot 

construir una sortida equilibrada de la crisi. Aprofundir en el marc català de 

relacions laborals, potenciar l’activitat de la inspecció laboral, utilitzar la 

capacitat recaptatòria pròpia de manera justa i equitativa, incentivar l’economia 

sostenible, posar en marxa la renda garantida de ciutadania, evitar la 
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transferència de serveis públics a negocis privats ... són algunes possibilitats 

per sortir de la crisi amb la gent, de forma més solidaria i justa. 

Però estem davant d’un conflicte social on els governs tant a Catalunya com a 

l’Estat defensen els interessos d’una minoria i no els de la immensa majoria. 

Aquest conflicte no és només un conflicte amb el govern, és també un conflicte 

amb aquells empresaris que estan aplicant aquesta contrareforma laboral, que 

deixen la democràcia a la porta de les empreses. Per això aquest és un 

conflicte que el moviment sindical portarem a les empreses, perquè no estem 

disposats a que s’apliqui aquesta injustícia. Com ja estem fent aquests dies 

amb la munió de conflictes que l’aplicació de la reforma ha obert: Pere Vila 

Ferros de Girona, Medesa d'Amposta, El 9 esportiu, l'estació de Boí Taüll, La 

Seda, Rotocayfo (antiga Printer) de Sant Vicenç dels Horts, Gravent & 

Louverdrape (Barberà del Vallès), J.J. Massaguer d'Argentona, AMS i ACISA 

de Montcada i Reixach, Transports Azkar, etc... 

Els empresaris han d’entendre que el conflicte es soluciona en la negociació 

col·lectiva. Front a la imposició unilateral i a la lliure disponibilitat dels 

treballadors a la voluntat absoluta de l’empresari, els sindicats lluitarem 

empresa per empresa per garantir l’estabilitat i les seguretats. En els convenis, 

en les empreses i en els carrers. 

Per això després del 29M, s’ha incrementat l’atac a les organitzacions sindicals 

i s’ha volgut obviar l’èxit de la Vaga General amagant les immenses protestes 

sota el silenci informatiu i confonen el legítim exercici de la protests amb els 

aldarulls violents i aïllats que res tenien a veure ni amb la Vaga General ni amb 

el moviment sindical. El 29M fou un èxit de participació, una gran vaga general 

amb un ampli acompanyament social: d’entitats i associacions, de treballadors 

que no van poder fer vaga, be sigui per la repressió patronal o perquè estaven 

a l’atur, de pensionistes i jubilats, de joves estudiants, que van omplir els 

carrers de pobles i ciutats a tot Catalunya i a l’Estat. Els carrers es van omplir 

per evidenciant aquesta ample majoria social contrària a aquestes polítiques 

injustes, inútils i ineficaces, que no ens trauran de la crisi sinó que ens faran 

més pobres i amb menys drets.  

Els governs seguiran intentant obviar les protestes i afeblint els sindicats. El 

29M va deixar clar que el moviment sindical està viu i és representatiu i té 

capacitat de convocatòria. Mentre hi hagi treball dependent, treball assalariat hi 

haurà sindicat, hi haurà treballadors organitzats disposats a lluitar per defensar 

els seus drets laborals i socials, presents i futurs.  

Perquè hi ha altres maneres de fer les coses. Perquè l’austeritat sense estímuls 

a l’activitat econòmica sostenible no ens porta enlloc. Perquè ajustar la 

despesa pública sense augmentar la contribució de les grans fortunes o 

perseguir el frau fiscal, és suïcida per a la societat. Perquè precaritzar i eliminar 
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tuteles i drets dels treballadors, allunya les empreses de la necessària 

modernització que necessita d’estabilitat, qualificació i innovació. Perquè 

retallar en educació i sanitat, és renunciar al futur i és instal·lar-nos en la 

desigualtat social. 

Hi ha alternatives a com s’estan fent les coses i estan en obrir un espai de 

concertació social per assolir un gran pacte per la reactivació econòmica, 

l’ocupació i la cohesió social, que recuperi la capacitat de definir estratègies per 

combatre la crisi amb un horitzó de drets laborals i socials, de redistribució de 

la riquesa creada, de sostenibilitat econòmica, que intervingui per garantir la 

funció social de les entitats financeres i de les empreses que proveeixen bens i 

serveis d’interès general, que reguli i penalitzi les pràctiques especulatives, les 

corrupteles administratives i l’obscurantisme dels lobbys de pressió. 

Companyes i companys, sabem que el context és complicat i difícil i que 

l’horitzó és incert. Però també sabem que la mobilització, la pressió i la 

capacitat de proposta ens han de fer avançar. Potser és fruit de la pressió del 

moviment sindical que comença a generar-se un canvi en les idees dominants i 

comencen a sentir-se veus tant d’experts com d’organismes internacionals i 

dirigents polítics europeus, que reconeixen que retallades sense més no porten 

enlloc. Per això hem de seguir mobilitzats denunciant aquesta austeritat 

dogmàtica i exigint un canvi de rumb de les mesures per abordar la crisi i 

respondre a les demandes de la gent, en especial de les persones aturades. 

Hi ha alternatives ací i a la UE. Hi ha alternatives i hi nosaltres tenim voluntat 

de lluitar per elles. Per això avui hem sortit al carrer i seguirem mobilitzats els 

propers dies contra la contrareforma laboral i contra les retallades. A les 

empreses i al carrer, amb totes aquelles entitats i moviments amb qui 

compartim l’objectiu de lluitar per més igualtat, més justícia i més llibertat.  

 

Perquè s’ho volen carregar tot, exigim amb força treball, drets i dignitat. 

 

Gràcies. Salut i bon treball! 


