
Una reforma laboral a la picota

C
onvertida en un dels puntals 
bàsics de la política d’austeri-
tat econòmica del Partit Popu-
lar, la reforma laboral que va 
impulsar el Govern conserva-

dor fa gairebé quatre anys ara està cridada a 
la revisió profunda en alguns dels seus apar-
tats més polèmics, si no a la seva total dero-
gació. En aquest punt van coincidir en la re-
cent campanya electoral pràcticament totes 
les formacions polítiques, a excepció del PP, 
que la manté com un dels grans èxits de la se-

va gestió. El Govern sortint s’empara en 
l’aval d’Europa a la seva reforma, però obli-
da que són les mateixes altes instàncies eu-
ropees les que posen en entredit un mercat 
laboral que presenta unes taxes escandalo-
ses d’atur i que genera una enorme bretxa 
social. 
 Enterrada la majoria absoluta del PP el 
20-D, ara s’obren totes les expectatives de 
canvi en una normativa que ja ha rebut se-
vers revessos judicials que han temperat 
una contundència legal que no convenç ni 

empresaris ni treballadors. El preu social de 
la seva aplicació ha sigut extremadament 
dolorós. La millora de les xifres oficials 
d’ocupació ha quedat arruïnada per la pre-
carietat de molts contractes frenats per la 
temporalitat o de tan poca qualitat que han 
originat la frustrant categoria de treballador 
pobre. La nova etapa política ha de portar de 
forma inexcusable a una altra llei que nor-
malitzi el món laboral. El Govern entrant 
haurà d’apuntar-s’ho a la seva agenda de tas-
ques urgents.

E
l despropòsit va acabar en empat. 
La igualada literal (1.515 vots a fa-
vor d’investir Artur Mas i 1.515 en 
contra) en l’assemblea de la CUP 
era el resultat més increïble, però 

va ser el que es va donar ahir. És un final que 
culmina tot l’esperpent en què s’havia con-
vertit la negociació entre Junts pel Sí (JxSí) i 
la CUP per desencallar la investidura, facili-
tar la formació del nou Govern de la Genera-
litat i prosseguir el procés sobiranista.
 El pitjor no era que Mas i JxSí haguessin 
acceptat el pla de xoc exigit per la CUP. Al 
capdavall, l’organització anticapitalista ha-
via cedit molt en les seves pretensions. De-
manava un pla de xoc de 3.000 milions d’eu-
ros i el proposat és de 270, el projecte de 
Barcelona World estava paralitzat de fet i les 
privatitzacions es remetien ad calendas gre-
cas, mentre que moltes de les mesures con-
tingudes en el preacord ja figuraven en el 
programa de JxSí o eren inviables. Ningú po-
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Per dignitat, eleccions ja
dia oposar-se a les mesures del pla de xoc so-
cial. Molt més criticable era el trossejament 
de la presidència de la Generalitat, i la humi-
liació que representa sotmetre’s a un exa-
men a termini en un any amb una moció de 
confiança oferta a un grup que tan sols té 10 
diputats.
 Però el pitjor de tot era el procediment, la 
negociació mateixa amb una força política 
que està als antípodes del que representa 
Convergència Democràtica, deixant, a so-
bre, l’última paraula a la CUP, que, en cohe-

rència amb la seva lògica assembleària, ana-
va a sotmetre la decisió a militants i simpa-
titzants, a risc d’un resultat imprevisible i 
impracticable com finalment ha passat. Des-
prés que el procés sobiranista hagi provocat 
escissions al PSC, desencadenat fortes tensi-
ons a ICV, destruït CiU, dividit Unió i conver-
tit un partit no catalanista com Ciutadans 
en el primer de l’oposició al Parlament, no-
més faltava que la CUP es partís per la mei-
tat, i això és el que va passar ahir en l’assem-
blea de Sabadell. 
 Davant la inèdita i inesperada situació, 
les  assemblees territorials i el consell polític 
de la CUP resoldran l’empat. És imprevisible 
saber què pot passar fins a la decisió definiti-
va, el dia 2 de gener, però el mal ja està fet. 
Per dignitat, Artur Mas no hauria de seguir 
per un camí sense sortida –el mateix Anto-
nio Baños va reconèixer la nit electoral que 
el plebiscit no s’havia guanyat– sinó deixar 
pas a unes noves eleccions.

El despropòsit de la 
negociació de JxSí i la CUP 
per investir Mas ha derivat
en una situació insostenible
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Animus iocandi Ferreres

La mort de tres persones de raça ne-
gra més per trets policials a la ter-
cera ciutat dels Estats Units enfos-
queix greument la gestió d’Ema-
nuel, que va ser cap de gabinet de 
la Casa Blanca en els primers anys 
d’Obama. A Chicago plou sobre mu-
llat.	 3Pàg. 13  

Rahm 
Emanuel
Alcalde
de Chicago
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Carrosseries Molas, un negoci amb 
uns antecedents que són, fa mig se-
gle, l’ofici de carreter del pare de 
l’actual propietari, actualment s’ha 
convertit en un referent de l’adap-
tació de camions per al transport 
de bestiar. Avui factura dos milions 
d’euros.	 3Pàg. 20  

Albert
Molas
Empresari
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Educar els nens en la responsabili-
tat en l’ús d’internet és imprescin-
dible, per la qual cosa és oportuna 
la iniciativa de l’ACPD d’instal·lar 
al Festival de la Infància una para-
da atractiva en què s’alerta dels ris-
cos de la xarxa.	 3Pàg. 30

Maria Àngels 
Barberà
Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades
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Com a antesala de la probable Pilo-
ta d’Or que rebrà al gener, el juga-
dor del Barça va ser distingit ahir a 
Dubai com el millor del món el 
2015 a la gala dels Premis de Futbol 
Mundial. La llegenda segueix su-
mant.	 3Pàg. 38 

Leo
Messi
Futbolista
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El dramaturg català firma la nota-
ble versió de La importància de ser 
Frank, d’Oscar Wilde, que es pot 
veure al Teatre Akadèmia de 
Barcelona. La comèdia irònica am-
bientada a l’Anglaterra victoriana 
causa rialles i somriures.	 3Pàg. 45

Emilià
Carilla
Director
de teatre
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