
Ola a todas e a todos, o meu nome é Juan Jose Fraga Duro, extraballador de 
Galisec SLU, e formo parte do colectivo de traballadores despedidos desta 
empresa. 

 Colectivo, que como moitos estradenses xa sabedes, levamos inmersos 
nun conflicto laboral complexo e longo de mais dun ano de duración. 

Fomos despedidos con mais de tres meses de salarios adeudados, de 
xeito masivo e improcedente. E no percurso deste tempo sucedéronse varios 
xuizos favorables á nosa postura e mantivemos o conficto vivo na rua. 

Ainda así,  con setencias falladas ao noso favor, que recoñecen a deuda que 
galisec contraiu cos seus operarios, a dia de hoxe, non recibimos unha solución 
a estes problemas. 

A lei laboral vixente, practicamente exime de responsabilidade ao empresario 
que pretende delinquir, favorecendo e xustificando as causas de despedimento, 
e permitindo que éste se refuxie con total impunidade detrás da creación de 
sociedades pantasma, que permiten que se diluan as responsabilidades nun 
“rebolto legal” de empresas e siglas, co objectivo de evitar calquera vinculación 
persoal por parte do especulador.
 
Ademais a dembadita lei laboral, fai que os operarios que vivimos dos nosos 
salarios, suframos unha situación de desamparo total durante os procesos de 
reclamación, largos e lentos, pois carecemos de ingresos ate o momento de 
ser despedidos e poder formalizar o paro.

A xustiza que se non é rapida non é xustiza, convertese nun verdadeiro 
calvario para os traballadores. Pois os procesos eternizanse no tempo e as 
cantidades gañadas e recoñecidas legalmente non son restablecidas ate varios 
meses, se non anos, despois de ter setencia en firme. E na grande maioria das 
veces perdemos parte desa deuda, porque e moi dificil, polo anteriormete 
exposto, conseguir que sexa a empresa quen satisfaza os pagos. E ao fin non 
queda outra opción que cobrar do Fondo de Garantia Salarial, que pagamos 
todos, e que so se fai cargo dunha pequena parte.

Por iso, no dia de hoxe, quero aprobeitar este auditorio que amablemente nos 
presta o BNG, para facer unha proposta que entendemos deberia ser 
compromiso de calquera forza politica que defenda a unha sociedade libre e 
igualitaria.
 Desde o colectivo de afectados ao que represento gustarianos que nun futuro 
proximo se impulsaran e apoiaran as reformas legais precisas para que deixe 
de existir impunidade perante os especuladores, e que deixen de refuxiarse 
nos valeiros das leis de sociedades actuais.
E que ningún traballador teña que esperar meses para recuperar os seus 
salarios, que a xustiza sexa mais rápida é sensible aos conflictos nos que se 
reclaman os ingresos que son o resultado do noso esforzo,  ademais do 
sustento das nosas familias.
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