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Protesta contra la reforma laboral als ajuntaments 
Els líders de CCOO i la UGT entreguen a Barcelona una moció perquè es porti al ple per rebutjar la nova normativa 

L'acció es va repetir en 150 seus de consistoris del país, amb tancades o a les portes 

La mobilització dels sindicats contra la reforma laboral va arribar ahir a uns 150 ajuntaments catalans, en els quals es van dur a terme tancades de dues 
hores o protestes davant de les portes de les seves seus allà on no s'ha permès el pas al seu interior, com va passar a Barcelona. La protesta ha estat la 
primera que han convocat de manera unitària CCOO i la UGT a Catalunya en contra d'una reform a del mercat de treball, que creuen que generarà més 
desocupació i que lesiona els drets dels treballadors. 

L'Ajuntament de Barcelona va impedir ahir l'entrada al centenar de delegats sindicals, que es van concentrar a la plaça de Sant Jaume de bon matí per 
acompanyar Joan C arles Gal lego i  Josep Maria Álvarez, secretaris generals de CCOO i  de la UGT, re spectivament, a la tancada de dues hores que 
tenien prevista. A la fi, els secretar is generals dels sindicats i una quinzena de delegats van poder entrar i entregar a la segona tinenta d'alcalde, Sònia 
Recassens –l 'alcalde, Xavier Trias, era ahir de viatge a Brussel·les–, la moció en contra de la reforma laboral perquè el consistori es comprometés a 
portar-la al ple. 

Després d'una mitja hora de reunió, els líders sindicals van explicar que els representants de CiU havien acceptat la moció però no s'havien compromès 
a res. Malgrat això, Gallego i Álvarez van comentar que estaven convençuts que la moció arribarà al ple perquè tant el grup socialista com el d'ICV-EUiA 
es van mostrar disposats a defensar-la. Pocs minuts després, Ricard Gomà, regidor d'Iniciativa, va confirmar que el seu grup portarà “el tema” al ple. 

“Aquest Ajuntament no és un de qualsev ol i en un moment com l'actual ha d'aixecar la seva veu” i  “ha de prendre posició al costat dels ciutadans”, va 
assegurar ahir Álvarez, que va afirmar que amb aquesta reforma “e stà en joc el model productiu, que anirà enrere i no servirà a l gir tecnològic”. Per 
Gallego, es trac ta d'una reforma “que deixa la democ ràcia a l es portes de l'empresa ”, i també va afirmar que “ després de les re tallades en serv eis 
socials, ara es fan en els drets laborals” i això fa que la reforma sigui “letal per a la societat”. 

Els líders dels sindicats van lamentar que l'Ajuntament de Barcelona no hagi cedit les seves dependències per a la protesta, i van animar a participar en 
les concentracions previstes per diumenge a les quatre capitals catalanes. 

Ocupacions pacífiques 

A Lleida, informa Joan Tort, un centenar de sindicalistes de la UGT i CCOO van “ocupar” pacíficament el saló de plens de l'ajuntament, cridant consignes 
contra la reforma laboral i  contra Mariano Rajoy. L'acc ió va tenir el suport de l'alcalde, Àngel Ros, que es va com prometre a portar al ple l a moció dels 
sindicats. Ros va defensar la necessitat d'una refor ma, “però fomentant l'ocupació i no els acomiadaments”. A Girona, gairebé u n centenar de persones 
es van concentrar davant del consistori i, posteriorment, els líders sindicals van accedir-hi per fer lliurament de la moció. 

Una vuitantena de delegats de la UGT i CCOO van ocupar ahir el c onsistori de Tarragona, inform a Carina Filell a. E ls líders sindicals van tenir una 
trobada breu amb l'a lcalde, Josep Fèlix Bal lesteros, i li  van lliurar la m oció. A Tortosa, una vintena de representa nts s indicals també van ocupar 
l'ajuntament. 

29 de març: vaga general al País Basc i Navarra 
Els sindicats bascos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE i HIRU registraran aquest matí la convocatòria d'una vaga general al 
País Basc i Navarra pel proper 29 de març, informa Albert Bretcha. D'aquesta manera pretenen protestar contra la reforma laboral 
i de n egociació c ol·lectiva ap rovada la setmana passada p el g overn e spanyol i defensar dels “dre ts s ocials i  lab orals d'Euskal 
Herria”, segons van avançar ahir a través d'un comunicat. La convocatòria d'aquesta jornada de vaga general ha estat promoguda 
per ELA i LAB, les dues centrals sindicals majoritàries al País Basc, que d'aquesta manera han unit les se ves forces malgrat les 
discrepàncies q ue mantenen d es de  fa temps. Amb  la p rotesta, els dos p rincipals sind icats ba scos s'av ancen a  la possible 
convocatòria d'una vaga general al conjunt de l'Estat per part de CCOO i la UGT. Les centrals basques ja havien anunciat protestes 
pel 25 de febrer per denunciar les retallades de les diferents administracions i que ara se rviran per escalfar motors amb vista a la 
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Recomendar 

Gallego i Àlvarez (dalt), a 
l'ajuntament de Barcelona. A baix, 
els consistoris de Tarragona 
(esq.) i Lleida Foto: DURAN/ 
LEÓN / MIRET.
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vaga general, la dotzena que es viurà al País Basc des de la Transició i la quarta en els darrers tres anys. L'última es va viure el 20 
de gener del 2010, quan els sindicats bascos i la CNT es van mobilitzar contra la reforma de les pensions. 

Darrera actualització ( Divendres, 17 de febrer del 2012 02:00 )  
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