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Reforma laboral: III Any Triomfal

P

er al Partit Popular
la reforma laboral, en el tercer any
d’estralls al seu haver, és la resposta adient
que ha fet possible la recuperació econòmica i facilita
la sortida de la crisi. Medalles i reconeixements a diferents sants i verges del nomenclàtor cristià a banda,
vejam els miracles que cal
atorgar a la reforma laboral.
La regressió laboral, dita
reforma laboral, ha propiciat
més atur i més precarietat
laboral. Per als qui estem en
el dia a dia de les empreses,
el joc de les estadístiques
manegat pel Govern i degudament escampat i amplificat pels seus servidors
mediàtics és una fal·làcia. A
hores d’ara, l’atur continua
en unes xifres escandaloses i les condicions laborals
de treballadors vells i nous
cada cop són més precàries.
La coalició entre el Govern
autoritari del Partit Popular
i l’ala més regressiva de la
patronal ens ha dut menys
protecció social, en tots els

àmbits, i l’augment de la
desigualtat,
considerada
l’estat natural de les coses
per millorar la competitivitat i avalar l’actual model
econòmic com un model
inqüestionable. Per salvar
els entrebancs de la contestació social, el Govern,
per mitjà del poder judicial, ha endurit, fins a l’estat
d’excepció, la resposta ciutadana en contra de l’abús
legislatiu que posa en risc la
cohesió i la pau social. La devaluació salarial és un instrument que, juntament amb
la individualització de les relacions laborals, pretén afe-

blir la capacitat contractual
de la classe treballadora i
obre un escenari llargament
desitjat per la patronal:
deixar fora de la negociació
els sindicats i aniquilar la
negociació col·lectiva. L’èxit
de la reforma laboral és la
destrucció de les relacions
laborals democràtiques. El
Partit Popular està cofoi i
satisfet per la feina feta al
servei dels interessos dels
qui ens van dur la crisi i que
en agraïment n’han de sortir
millor de com hi entraren.

L’èxit de la reforma
laboral és la
destrucció de les
relacions laborals
democràtiques

Ara, com sempre, és necessària la conscienciació
del que som, treballadors i
treballadores, i entendre que
només des de l’agrupació,
la sindicació, podem aconseguir condicions de treball dignes i respecte social
democràtic d’aquells quicreuen que l’Estat és la seva
finca particular. Els interessats en el fet que les coses
no canviïn elaboren, des
dels seus centres d’estudis
d’intoxicació massiva, enverinats missatges de culpabilitat i criminalització dels
qui ens oposem a l’operació
d’aniquilació de l’estat democràtic i social. Allò que
hem anomenat estat del benestar no beneficia prou les
expectatives de guanys que
tan bé asseguren les polítiques antisocials del Govern. I
cal, per no perdre la perspectiva, aplicar l’anàlisi crítica a
cadascuna de les decisions
governamentals a l’hora de
repartir la renda nacional.
Avui, com sempre, és necessària la unitat d’acció de
totes les forces que defensem els interessos dels treballadors i les treballadores,
tant des del vessant laboral
com social. Ens hi juguem el
futur de les pròximes generacions. •••

Trasllat de la Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial a l’edifici Mercolleida
La Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial, de Comerç, Mercats i Consum ha traslladat les seves oficines a les dependències de l’Edifici Mercolleida, a l’avinguda Tortosa, número 2, de Lleida. A la planta baixa es troba l’atenció al públic i a la segona
planta, la resta de serveis de la regidoria.
Els telèfons de contacte i els correus electrònics es mantenen. Pel que fa al departament de Comerç i Mercat, el telèfon és el 973
70 06 16 i l’e-mail imc@paeria.cat. Quant a consum, el telèfon és el 973 70 04 24 i l’e-mail omic.lleida@paeria.cat. La pàgina web
de la regidoria és http://mercatsiconsum.paeria.cat
L’horari habitual d’atenció al públic de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i a la Consumidora és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. •••
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