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UGT rebutja un RUI perquè no
compta amb l'acceptació de totes les
parts
El secretari general del sindicat, Camil Ros, argumenta que seria com repetir la
consulta del 9-N | També avisa que un govern del PP serà inestable i provocarà
mobilitzacions ciutadanes

Camil Ros, en l'entrevista a Europa Press | Europa Press

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha rebutjat la celebració d'un referèndum
unilateral d'independència (RUI) perquè no comptaria amb l'acceptació i la participació de totes les
parts i, per tant, suposaria repetir una consulta semblant a la del 9-N.
"El referèndum ha de ser de tots, i difícilment sigui de tots si és unilateral", ha argumentat Ros en
una entrevista d'Europa Press, i ha afegit que el dret a decidir no ha de ser de part, tot i que ho
defensi més una part que l'altra, sinó que una consulta d'aquest tipus ha d'implicar també la
participació dels favorables al "no".
"Tot el món s'ha de sentir partícip. No ha de semblar que ho convoquen els del 'sí' o del 'no' o del
'potser'. Aquest és el gran repte", ha sostingut, i ha remarcat que a Catalunya falta un debat
profund sobre els diferents models de país proposats per cada partit.
Ha afirmat que "el 9-N ja va passar" i que va ser un bon exercici per comprovar que el "sí" a favor
https://www.naciodigital.cat/noticia/114396/ugt-rebutja-rui-perque-no-compta-amb-acceptacio-totes-parts
Pagina 1 de 2

de la independència té un gruix social important, però ha reiterat que un referèndum vinculant ha
d'atreure totes les opcions polítiques.
El PSOE, "aguantant"
Sobre la situació política espanyola, ha augurat que un govern del PP provocaria mobilitzacions
perquè suposaria mantenir les mateixes polítiques econòmiques, i ha assegurat que els sindicats
lideraran aquestes protestes, entre les quals no destaca una vaga general a final d'aquest any o
principis del següent per reclamar la derogació de la reforma laboral.
"Nosaltres ja ens preocuparem de mobilitzar a la ciutadania des del punt de vista social i laboral",
ha alertat Ros, que ha afirmat que un executiu del PP seria molt inestable, perquè no comptaria
amb les majories necessàries al Congrés.
Ros ha afirmat que és difícil imaginar que s'arribin a convocar unes terceres eleccions, tot i que
aplaudit que el PSOE "està aguantant bé", i ha criticat l'estratègia del PP i C's de pressionar els
socialistes sense oferir cap negociació a canvi.
"El PP apel·la que cal tenir una actitud d'Estat, i jo crec que la millor actitud d'Estat ara mateix és
fer fora el PP, per una qüestió d'higiene democràtica i social", ha argumentat Ros, que ha defensat
que els partits d'esquerra han d'intentar un govern alternatiu al dels populars si fracassen en la
investidura.
Alhora, Ros ha retret al PP la pressió sobre el PSOE amenaçant amb convocar les eleccions el dia
de Nadal: "Utilitzar la ciutadania perquè ens cabregem amb un altre perquè no fa president Rajoy
és una criaturada de molt mal gust".
Salari mínim
Sobre la relació del sindicat amb els consellers del Govern de Carles Puigdemont, ha afirmat que
és bona, tot i que encara no hi ha hagut converses concretes per "canviar polítiques", però ha
destacat, per exemple, la bona predisposició de la consellera de Treball, Dolors Bassa, per fixar
un salari mínim de mil euros en els àmbits que tingui competència.
"La batalla del salari mínim de mil euros la tenim guanyada, però ara cal materialitzar-la", ha
assenyalat Ros, que ha explicat que la Generalitat hauria de marcar aquesta quantitat com a sou
mínim per a les empreses que contracti directament i també a través d'ens locals com
ajuntaments i consells comarcals.
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