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"Em sento còmoda defensant des del PSOE la 

reforma laboral" 
ALBERT OLLÉS  
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L'arbre genealògic i la trajectòria vital de Leire Pajín bé podrien valer per 

a un espot publicitari d'aquella Espanya plural que José Luis Rodríguez 

Zapatero volia convertir en bandera. Com va voler evidenciar a l'abril al 

Senat, on va parlar en totes llengües oficials, una part de la seva família 

la vincula al gallec; el seu lloc de naixement, a l'eusquera; la seva 

infància, al català que parlava a Benidorm, i la seva vida adulta, a Madrid, 

on resideix. La crisi, els plans d'ajust i les reformes s'han convertit, no 

obstant, en la seva actual prioritat. Les bases del PSOE es remouen 

agitades, i toca fer pedagogia. 

 

Va néixer a Sant Sebastià fa 34 anys. Va estudiar Sociologia i va presidir 

l'oenagé Solidaritat Internacional. El 2000 es va convertir en la diputada 

més jove de la democràcia, amb 24 anys. Va ser secretària d'Estat de 

Cooperació Internacional del 2004 al 2008. Un any després va ser 

elegida senadora. 

 

–El Govern insisteix que la prioritat ara és crear feina, i estable, encara 

que signifiqui abaratir l'acomiadament. ¿Com es pot explicar als 

treballadors? 

–No s'abarateix l'acomiadament. Al revés, hi haurà més indemnització per 

a alguns cessaments com els temporals, de cara a fer més atractiva la 

contractació indefinida. Es reparteix el cost de l'acomiadament perquè 



els empresaris recorrin a aquesta opció com a última mesura. Se'ls dóna 

més instruments per mantenir la feina amb fórmules que permetin que 

l'empresa segueixi endavant i el treballador no se'n vagi al carrer. 

 

–¿No s'està dipositant massa confiança en l'empresari? 

–En aquest últim any i mig hem detectat l'anomalia que la majoria dels 

comiats han sigut per conseqüències objectives disciplinàries, una cosa 

que sabem que no és veritat. El que busca el Govern és clarificar millor 

les causes de l'acomiadament en temps de dificultats econòmiques 

perquè el treballador tingui més garanties. 

 

–Com va dir la vicepresidenta Elena Salgado amb el pla d'ajust, ¿si el 

PSOE hagués pogut no hauria fet aquesta reforma laboral? 

–Són dues coses radicalment diferents. La reforma laboral formava part 

del full de ruta de Zapatero. I hem estat un any i mig intentant-la abordar 

amb el diàleg social. És la reforma que vol el Govern. Es fa per voluntat 

pròpia i per necessitat del país. Com a secretària general del PSOE, em 

sento còmoda defensant aquesta reforma laboral. 

 

–¿I com se sent davant la primera vaga general que li espera a Zapatero 

com a president? 

–Amb un profund respecte pels sindicats. El mateix que vam tenir quan, 

fa un any i mig, alguns partits ens acusaven de seguir asseguts a la taula 

del diàleg social i de no prendre decisions, i vam dir que valia la pena 

esgotar fins a l'últim minut les negociacions. Que els sindicats facin una 

vaga general no ens impedeix estar molt a prop en moltes coses, com en 

el model d'Estat de benestar que s'està debatent ara a Europa per les 

conseqüències de la crisi. 

 



–A la direcció del PSOE hi ha militants i exdirigents de la UGT. ¿Els han 

expressat les seves crítiques? 

–He sentit molts companys vinculats a la UGT defensar aquesta reforma. 

Una cosa és el paper dels sindicats davant una proposta del Govern, i una 

altra ben diferent –i els dirigents del PSOE prou que ho saben– és que 

l'Executiu ha de governar. És la seva responsabilitat i no pot evitar 

prendre mesures, encara que, segurament, no sempre totes ens agraden. 

 

–Sembla que, com els recorda últimament Felipe González, Zapatero està 

madurant... 

–Comparteixo moltes coses amb l'expresident González, que sap bé què 

és estar a l'altura en circumstàncies molt difícils. Aquest Govern està 

responent amb solidesa i responsabilitat a la situació més dura que ha 

viscut el país –ho recordarem amb el temps– en els últims 30 anys. 

 

–¿Estudia Zapatero fer una crisi de Govern per reforçar-lo? 

–Les quinieles i els rumors no m'han interessat mai. Crec, sincerament, 

que aquest Govern ha estat valent [dijous Europa l'hi va reconèixer] i 

està fent els deures. 

 

–El PP els està disputant el vot de les classes mitjanes i els treballadors... 

–Estem molt lluny de les eleccions generals i és normal que les enquestes 

reflecteixin en aquesta situació de crisi un desgast més acusat dels 

partits que governen. Aquestes enquestes també diuen una cosa que, si 

fos dirigent del PP, em preocuparia profundament: malgrat la crisi 

econòmica, el líder de l'oposició té menys credibilitat que el president de 

l'Executiu. 

 

 



–¿Viuen un bon moment les relacions entre Zapatero i Montilla? 

–No han passat mai per un mal moment, malgrat els rumors. Tenen una 

estretíssima relació. 

 

–¿El president del Govern participarà en la campanya catalana? 

–Ho farà com sempre, amb una gran activitat. És com ho volen el PSC i el 

PSOE. Objectivament parlant, Zapatero pot anar a Catalunya amb un 

programa electoral sota el braç en què consta que ha complert els seus 

compromisos. És el president español que ha invertit més en Catalunya i 

el que ha contribuït a impulsar l'Estatut que li ha donat el més ampli 

autogovern de la seva història. 

 

–¿És oportú que ara hi hagi sentència de l'Estatut? 

–La situació que vivim no és la més idònia. L'Estatut és constitucional i el 

tribunal s'ha de renovar. Així ho diu la llei, però la desraó del PP ho ha 

impedit. 

 

–¿Veuria amb bons ulls el PSOE un Govern català sociovergent? 

–El nostre objectiu és guanyar les eleccions i governar amb una 

presidència del PSC. Sobre aquesta premissa, quan els ciutadans parlin, 

ho farem els altres. 

 

–¿Els preocupen les enquestes adverses a la reelecció de Jordi Hereu a 

Barcelona? 

–Barcelona sempre ha sigut prioritària per als socialistes espanyols i 

pensem abocar-nos i oferir-los tot el suport per poder capgirar les 

enquestes. 

 

 



–¿És bon candidat per al PSOE? 

–Correspon al PSC elegir el candidat, però tinc una gran opinió i valoració 

d'Hereu. 

 

–¿Està a favor de regular l'ús del burca en espais públics? 

–No m'agraden els burques. Són una presó de tela. Però no és un 

problema que tinguem a Espanya, i tenim un marc jurídic suficient per 

garantir la igualtat entre homes i dones. Em sap greu aquest debat 

fabricat que pretén una altra classe de reaccions amb la immigració per 

part de qui mai ha defensat la igualtat. 

 

–¿Això no contradiu el que va dir el ministre de Justícia? 

–No. El ministre va dir que si la llei de llibertat religiosa regula els símbols 

religiosos, pot ser una norma que reculli aquesta característica. 

 

–¿I les ordenances decretades per alcaldes socialistes? 

–Entenc que puguin tenir certa preocupació, però els demano 

tranquil·litat. 

 


