
29 Gener: Manifestacions per la derogació real de la 
Reforma Laboral   

Comunicat de la Taula Sindical de Catalunya 

 
 
Partits polítics del govern i sindicats majoritaris ens han mentit al conjunt dels i les 
treballadores. Cap modificació que compti amb el suport de la CEOE farà res que no sigui un 
maquillatge que consolida el pitjor del greu atac que vam patir ara farà 10 anys. 
  
Alguns partits demanaven el vot prometent la derogació de la pitjor Reforma Laboral patida per 
la classe treballadora en els darrers 40 anys, però després han mentit a tothom que s’ho va 
creure i han mantingut la majoria de les agressions patides. 
 
Han comptat amb uns col·laboradors necessaris: uns sindicats dits majoritaris que no han 
realitzat cap mobilització en aquest temps, i que s’han limitat a acordar en un despatx, lluny de la 
classe treballadora, el que li semblava correcte als empresaris. D’aquesta forma consoliden la 
major part de l’articulat del que es va combatre amb dues vagues generals el 2012. 
 
Mantenir aquests atacs de la patronal és encara més greu en l’actual context de precarització 
degut en bona part a aquesta legislació, a una inflació disparada, a uns preus de l'habitatge 
absolutament criminals, pensions de misèria i a uns serveis públics reduïts a la mínima 
expressió. 
 
Que no ens prenguin el pèl! Mentre intenten convéncer a la població que això és el que hi ha, 
no tothom ens rendim. Els sindicats de la Taula Sindical de Catalunya que convoquem aquestes 
mobilitzacions (CGT, IAC, CNT, Cobas, COS, Solidaritat Obrera), les entitats i moviments socials 
que hi donen suport fem un pas endavant contra la lògica miserable de la submissió. 
 
El dissabte 29 de gener sortirem al carrer a assenyalar als partits polítics hipòcrites que 
enganyen a la població, diuen una cosa i fan la contrària, a les estructures sindicals 
domesticades i a la patronal capitalista directa culpable de la nostra explotació i precarietat 
diària. 
 
Cal dir prou! No ens empassem el verí de la falsa derogació! 
  
Fem una crida a tota la classe treballadora catalana a mostrar la repulsa i exigir la derogació de 
les reformes laborals, de forma especial les de 2012 i 2010, assistint a les mobilitzacions 
programades pel proper dissabte 29 de Gener per la Taula Sindical de Catalunya. 
  

Barcelona. 18:00 Jardinets de Gràcia (Gran de Gràcia/Diagonal) 
Lleida. 18:00 Subdelegació del govern 

Tarragona. 12:00 Estàtua dels despullats. 
Sabadell. Pl. Creu de Barberà 12:00 

Columnes cap a la manifestació de Barcelona: 
Bages-Manresa: 15:45 estació RENFE Manresa 

Besòs: <M> Santa Coloma L1 16:00 (columna a peu i amb bici) 
Baix Llobregat combatiu, recorregut: 

- 16:00 Ajuntament Esplugues, Pl.Santa Magdalena 5 
-L’Hospitalet 16:45 Metro Ernest Lluch 

-Sants, 17:15 Plaça del centre 
-Poble nou: 17:30 <M> Poble Nou 

 


