
 
 

Centenars de treballadors es manifesten contra la 
reforma laboral a Barcelona 
Els sindicats qualifiquen de “desastre” els dos anys d'aplicació del nou marc laboral 

Els concentrats reclamen al ministeri d'Ocupació que Fogasa pagui el deute que té amb 

52.000 treballadors catalans 

13/02/14 - BARCELONA  

     
Més de mil de treballadors s'han manifestat aquest dijous a la tarda pel centre de Barcelona per denunciar els 
efectes de la reforma laboral, que aquesta setmana compleix el seu segon aniversari. 
 
La protesta convocada per CCOO, UGT i USOC, ha començat a les sis de la tarda a la amb una concentració 
davant de la delegació del govern espanyol. Allà els manifestants han reclamat que el ministeri d'Ocupació 
pagui el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) als 52.000 treballadors que estan pendents de cobrar una 
indemnització després del tancament de les seves empreses. 
 
El secretaris generals de CCOO i UGT, Joan Carles Gallego i Josep Maria Àlvarez, i la presidenta de la comissió 
gestora d'USOC, María Recuero, han encapçalat la marxa amb una pancarta Contra la reforma laboral, l'atur i la 
precarietat. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume. 
 
En declaracions als mitjans, el secretari general d'UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, ha considerat que en 
els seus dos anys de vigència la reforma laboral “ha estat un desastre i ha arruïnat el país i a milers de 
persones”. Segons ell, no ha resolt els problemes que hi havia en el mercat de treball que era un alt índex 
d'atur i una forta precarietat. En canvi, ha constat que després d'aquests dos anys hi ha més atur, més 
expedients de regulació, més joves a l'atur i l'única senyal de reducció de l'atur s'explica per la marxa a un altre 
país de joves immigrants i de joves natius. Per aquest motiu, ha tornat a reclamar que es retiri tant la llei del 
2012 com l'anterior. 
 
De la seva banda, el líder de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha indicat que la reforma laboral només 
ha servit per destruir ocupació i baixar salaris. Sgons ell, està allunyant l'Estat de la sortida de la crisi i ha 
assegurat que els sindicats la combatran “dia a dia a les empreses”. En aquest sentit, ha advertit que a més de 
mobilitzacions hi haurà judicialització, ja que, al seu parer, la reforma afecta drets constitucionals com el dret a 
la igualtat i el respecte a la negociació col·lectiva. “El conflicte està servit: al carrer, als jutjats i a les 
empreses”, ha sentenciat. 
 
A més de la manifestació a la capital catalana, els sindicats han convocat concentracions davant els delegacions 
del govern espanyol a Girona, Tarragona i Lleida. 
 
 


