
 

 

Josep Maria Àlvarez (UGT): “Si acceptem aquesta reforma laboral d’aquí a 4 

o 5 anys en vindrà una altra de pitjor”  

 

El secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Àlvarez, i el de Comissions Obreres de 

Catalunya, Joan Carles Gallego, han coincidit avui en una taula rodona de la Universitat 

Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) que la reforma laboral que prepara el govern central és 

una agressió als treballadors que ens acosta “a països del sud, com ara el Marroc, més que 

no pas als de centre Europa”. Àlvarez ha remarcat que “si acceptem aquesta reforma 

laboral d’aquí a 4 o 5 anys en vindrà una altra de pitjor, perquè sempre hi haurà 

algun país amb la mà d’obra més barata i on no es respecti el medi ambient”. 

El líder de la UGT a Catalunya, que ha agraït el suport del manifest de la UPEC a la vaga general 

del 29 de setembre, ha volgut destacar la transcendència històrica d’aquesta protesta, ja que “si 

ara perdem aquesta batalla, costarà dècades recuperar el terreny perdut, si no 

plantem cara i aconseguim solucions d’esquerres i progressistes, tot anirà a partir 

d’ara en la mateixa direcció, la de la retallada de drets socials i laborals”. 

Joan Carles Gallego ha volgut també posar l’accent en les repercussions de la batalla espanyola en 

el context internacional, perquè “renunciar a drets aquí és pressionar a la baixa els drets 

dels treballadors arreu del món”. En aquest sentit, el líder de CCOO ha instat el moviment 

sindical a internacionalitzar-se després de constatar que els sindicats són una “institució 

sobrera” per al neoliberalisme, ja que “permet la defensa dels drets individuals de 

manera col·lectiva, i és un obstacle a la relació individualitzada entre treballador i 

empresari que volen alguns”. 

Josep Maria Álvarez ha lamentat el canvi sobtat de polítiques protagonitzat per l’executiu de José 

Luis Rodríguez Zapatero, que ha passat de “polítiques de manteniment dels drets dels 

treballadors a polítiques de conculcació, de ser un referent a Europa de polítiques 

d’esquerres a ser un dels països més conversos al neoliberalisme”. Per Àlvarez, igual que 

per Gallego, és urgent una mobilització a nivell europeu, i per això ha volgut subratllar que el 29-

S “no és només una vaga espanyola”. 

   


