
La mobilització al carrer 

Milers de persones exigeixen a Barcelona 
que el Govern rectifiqui  
Els sindicats congreguen una marxa amb més de 140.000 manifestants
Toxo i Méndez reclamen a Madrid a Zapatero que recuperi el diàleg social 

«Cívica i democràtica». Són els qualificatius amb què els sindicats van descriure la jornada de vaga i la manifestació amb què es va 
tancar el dia d'ahir, que va reunir unes 400.000 persones al centre de Barcelona, segons les dades de les centrals, i unes 140.000, 
segons els Mossos i la Guàrdia Urbana. Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Joan Carles Gallego i Josep Maria 
Álvarez, respectivament, es van mostrar confiats que l'«èxit» de la vaga obligarà el Govern a «escoltar i rectificar» la reforma 
laboral. 

La marxa, que va començar amb una mitja hora de retard, al voltant de les 18.30, va culminar amb la lectura del manifest Així, no, 
llegit pel cantant Gerard Quintana, antic membre de Sopa de Cabra. Aquest va recollir les dades dels quatre sindicats convocants 
de la manifestació, CCOO, UGT, USOC i CSC, segons les quals vuit de cada 10 assalariats catalans (2,1 milions) van secundar la 
vaga. 

Encara que la manifestació va començar a la confluència de l'avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia, la capçalera es va 
situar a l'altura del carrer Provença, tres illes més avall (més de 300 metres). A més dels líders sindicals es van sumar a la marxa 
polítics com els secretaris generals d'ERC, Joan Ridao i Joan Herrera, així com el coordinador general d'EUiA, Jordi Miralles. 

A les 19.30, la marxa va finalitzar amb la lectura del manifest per part de Quintana, en què es denuncia un acomiadament «més 
fàcil i barat», entre altres aspectes de la reforma laboral. 

Gallego va destacar l'«èxit de participació» de la protesta. També va subratllar el fet que Catalunya va viure un descens del consum 
elèctric del 28,5%, fet que, segons va dir, «és fins i tot inferior a un dia festiu». 

Álvarez, per la seva part, va destacar que amb la vaga i la manifestació «s'ha dit que no» a les propostes de l'Executiu. «El Govern 
faria bé a acceptar propostes que milers de persones reclamen, que són la retirada de la reforma laboral i la presentació d'una 
reforma que ens acosti a Europa». 

La secretària general d'USOC, Antònia Gil, va explicar que «malgrat l'ambient hostil contra el sindicalisme i els seus representants, 
la gran resposta dels treballadors i treballadores és un missatge que l'Executiu ha d'escoltar». 

REFORMES NECESSÀRIES / En la protesta de Madrid hi van participar mig milió de persones, segons els sindicats, i 40.000, 
segons la policia. Els secretaris generals de CCOO i d'UGT, Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez, respectivament, van 
recordar al Govern que encara és a temps de rectificar la seva política i tornar al diàleg social per emprendre les reformes 
necessàries. 

Méndez va assegurar que l'Executiu «està entre l'espasa i la paret» i necessita rectificar unes mesures que «perjudicaran greument 
el futur de l'economia i la societat espanyoles». El líder d'UGT va insistir que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat «no 
serveix per lluitar contra la crisi». 

Per la seva part, Toxo va subratllar l'«èxit indubtable» de la vaga, que, segons la seva opinió, dóna una «magnífica oportunitat» al 
gabinet presidit per José Luis Rodríguez Zapatero per «corregir el rumb de les seves polítiques». 

El líder de CCOO va insistir que seria «molt negatiu» que l'Executiu s'entestés a mantenir les seves polítiques, entre elles el retard 
de l'edat de jubilació fins a 67 anys, perquè suposaria una demora en la sortida de la crisi i un creixement de l'atur durant un llarg 
període. Toxo també va apuntar que un augment en la conflictivitat social seria «lamentable».

«lamentable». 
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