Pablo Iglesias
(1850-1925)
Tipògraf
i fundador
d’UGT

L’associació de l’art d’imprimir gaudeix de bona salut. Fins i tot Pablo Iglesias regeix una impremta d’una certa importància, la d’Enrique Teodoro, antic associat.
De tant en tant es trenquen tubs dels quinqués de petroli que utilitzen els tipògrafs a les caputxines
on composen línies, i creient evitar-ho, l’amo disposa que els operaris paguin del seu jornal aquells
desperfectes. És injusta, la pretensió. Rebutjada pels obrers, malgrat els raonaments d’Iglesias per
vèncer el patró, aquest insisteix i esclata la vaga. No afectat per la decisió de Teodoro, fa causa
comuna amb els seus camarades i perd un bon lloc. A La Iberia, diari de tradició liberal, hi ha una
plaça vacant, que ocupa Iglesias. Ha perdut un lloc de comandament, però ha trobat un taller envoltat d’amics i camarades.

Amb freqüència visita els cafès on es reuneixen tipògrafs, perquè està en tràmits d’organització
la primera entitat socialista d’Espanya. Les perilloses dificultats dels passats temps governamentals s’han atenuat. No obstant això, cal procedir amb prudència, clandestinament, per descomptat.
“Les queixes i els laments dels obrers –escriu Pablo Iglesias– ni estoven el cor dels patrons ni els
importen gens. L’únic que els preocupa i els obliga a no oprimir tant els explotats és la força d’organització d’aquests”. S’ha dit més d’una vegada que Iglesias es repetia. Ja ho crec que es repetia!
S’havia d’imprimir la mateixa cosa tantes vegades com calgués fins a interessar els treballadors!
– Apunts històrics d’Andrés Saborit –

“Darrere de cada dret i
llibertat conquerit des de
1888 al nostre país, sempre
hi ha hagut un ugetista o
una ugetista”.
Pepe Álvarez
Secretari General

L’agost de 1888 té lloc un esdeveniment fonamental en la història
del moviment obrer espanyol: es funda a Barcelona la Unió General de Treballadors, creada per a la defensa dels seus
drets i la millora de les seves condicions
de vida.

Des de la seva creació, la defensa
dels drets dels treballadors i les treballadores, i la millora de les seves
condicions de vida, ha estat la nostra bandera. En tots aquests anys, el sindicat ha esdevingut un eix fonamental de
la societat espanyola.

El 12 d’agost d’aquest 2018, la Unió General de Treballadors compleix 130 anys
d’història. Commemorem la fundació, per
part dels nostres pioners, de l’organització
sindical més antiga del nostre país i la segona més longeva d’Europa.

Hem viscut moments històrics i contraposats: dies amargs durant el franquisme, o
immenses alegries amb l’arribada de la
democràcia i el camí de progrés que s’albirava. Malgrat els alts i baixos, la UGT
sempre ha estat present, d’una manera

o d’una altra, en una societat que reclamava la nostra participació. I és que, en
la seva ja llarga i exemplar trajectòria, la
UGT mai no s’ha encongit davant les adversitats; més aviat al contrari.
És per això que l’afany per destruir-nos suportat en els darrers temps en ha fet contendir, amb més tenacitat encara, pel que
creiem que és just: la recuperació dels
drets i les llibertats perduts. Un cop més,
el sindicat, lluny d’aquietar-se, s’ha llaçat
a l’ofensiva per aquests, alçant la veu amb
força davant dels governs i els grups de
poder que intentaven silenciar-lo.
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130 anys
de lluites
i conquestes

A les pàgines d’aquest catàleg, que us
ajudarà a conèixer com ha evolucionat el
sindicat, us trobareu amb un nexe comú:
darrere de cada dret i llibertat conquerit des de 1888 al nostre país,
sempre hi ha hagut un ugetista o
una ugetista.
Les pensions, els salaris, la igualtat entre
homes i dones, o tants altres conflictes que
ens han portat al carrer, a mobilitzar-nos
per les nostres legítimes aspiracions, per les
nostres llibertats, per un món millor.

Avui, després de 130 anys de lluites
i conquestes, milers de treballadors
i treballadores continuen confiant
en la Unió General de Treballadors.
Potser és perquè el sindicat, malgrat els
contratemps, s’ha mantingut, i es mantindrà, ferm en la seva comesa, complint honestament tal com ens van ensenyar els
nostres “grans”, amb els seus compromisos,
objectius i responsabilitats.

Del 12 al 15 d’agost se celebra a Barcelona el Congrés
fundacional, amb l’assistència de 46 societats obreres.
S’aproven els primers estatuts i es tria el Comitè
Nacional. Antonio García
Quejido, primer president
de la UGT.

09
18 88 -19
1888
-1909
OB RE RA
CLA SS E OBRERA
LA CLASSE
S’O RGAN ITZ A:
S’ORGANITZA:
UGT
NE IX LA UGT
NEIX
“Els treballadors tenen ja al nostre país les dues organitzacions
que li són necessàries per lluitar
amb èxit pels seus interessos:
el Partit Socialista Obrer i la Unió
General de Treballadors”.

La crisi econòmica i social assota
la població, especialment la classe treballadora. És el moment que
els obrers s’uneixin i passin a
l’acció. Neix, així, la Unió General
de Treballadors.
Les dures condicions laborals, l’augment
del preu de les subsistències, la repressió de les organitzacions obreres i la intransigència patronal i dels poders públics

fan, de la vaga organitzada, l’únic recurs.
Entre 1902 i 1905 tenen lloc 71 aturades
generals i 92 de caràcter parcial.
Així és com s’assoleixen algunes de les conquestes reclamades des del segle anterior
per les mobilitzacions obreres, com ara
les primeres lleis sobre el treball de dones
i nens i la d’accidents de treball (1900), a
més de la Llei del descans dominical (1904).
S’inicia la legislació social a Espanya.

Primer president d’UGT

Es crea, a París, la II Internacional, a la qual Pablo Iglesias i José Mesa assisteixen
com a delegats espanyols.

Per primera vegada els espanyols participen en la jornada
emblemàtica del moviment
obrer del Primer de Maig.
L’objectiu és imposar, entre
altres reformes socials, la jornada laboral de vuit hores.

El Comitè Nacional, presidit
per Pablo Iglesias, es trasllada
a Madrid.

Pablo Iglesias

El Socialista, 12.10.1888
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Antonio García Quejido
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Es crea l’Institut de
Reformes Socials.

El VIII Congrés de la UGT
convoca una vaga general
de 24 hores el 20 de juliol
contra l’augment del preu
dels articles de primera
necessitat, l’atur i les dures
condicions laborals.

Es crea l’Institut Nacional de
Previsió. El 28 de novembre, la
UGT es trasllada a la Casa del
Pueblo de Madrid, al carrer
Piamonte, seu que es mantindrà fins a la Guerra Civil.

1909 -1921
1909-1921
AN YS DE
ANYS
PR OT ESTA
PROTESTA
A la ja precària situació social, s’hi suma la Guerra del
Marroc, que recau directament sobre els treballadors.
Els comitès nacionals del
PSOE i UGT convoquen una
vaga general. El 26 de juliol
comença la Setmana Tràgica
de Barcelona.

La II Conferència Internacional Socialista de Dones,
reunida a Copenhaguen,
proclama el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Se succeeixen els conflictes,
com la vaga en la construcció liderada per la societat
El Trabajo, el processament
del Comitè Nacional d’UGT
pel seu suport als vaguistes
biscaïns, la vaga general
ferroviària que militaritza el
servei i la clausura durant
diversos mesos de la Casa
del Pueblo.

Vaga d’agost de 1917,
assoliment històric:
el Govern decreta
la jornada laboral
màxima de 8 hores.

La UGT i la CNT convoquen
la Vaga del 12 d’agost.
Els membres del Comitè
de Vaga, Francisco Largo
Caballero, Daniel Anguiano,
Julián Besteiro i Andrés
Saborit són detinguts i condemnats a cadena perpètua.
L’any següent són escollits
diputats i posats en llibertat
per ocupar els seus escons.

A partir de 1909, les aturades i les
protestes són constants. L’increment de l’afiliació, la victòria en la
vaga ferroviària, una major capacitat de lluita per les coalicions amb
la CNT i la greu crisi institucional
i política culminen en la convocatòria de la vaga de l’estiu de 1917,
propiciada per la conscienciació de
la classe treballadora. El resultat
a curt termini és un assoliment his-

Francisco Largo Caballero
es escollit secretari general
de la UGT en el XIII Congrés.

tòric: el Govern decreta la jornada
laboral màxima de 8 hores.
En aquest període es consoliden les relacions internacionals, amb la participació
en la fundació de l’Organització Internacional del Treball i la permanència en la
Federació Sindical Internacional. A més,
se celebren cinc congressos i es produeix
l’entrada de la primera dona, Virginia
González, al Comitè Nacional.

En virtut del Tractat de Versalles es crea l’Organització Internacional del Treball (OIT).
Francisco Largo Caballero
és nomenat delegat obrer i
acudeix a la I Conferència
Internacional del Treball,
celebrada a Washington.

Virginia González
Primera dona a la direcció
nacional d’un sindicat
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19 21 -19 31
1921-1931
S OTA LA
SOTA
D IC TA D U R A
DICTADURA

Malgrat la presència en les institucions durant els primers anys del
règim, l’intent d’aquest de perpetuar-se provoca el rebuig frontal
de la UGT. A final de la dictadura
se succeeixen greus conflictes laborals: la vaga minera de 1927 i les
protestes universitàries de 1929
són un exemple del sentiment general contra el règim.

El XV Congrés de la UGT rebutja
l’ingrés en la III Internacional i,
arran dels incidents provocats
pels delegats terceristes, decideix la seva expulsió i la dels
sindicats que els donen suport.

Tot i estar en la semiclandestinitat, la UGT
aconsegueix celebrar tres congressos. Es
constitueixen les federacions nacionals de
la Indústria de l’Edificació, de la Indústria
Fabril Tèxtil i Annexes, d’Obrers de la
Fusta i la tan anhelada Federació de Treballadors de la Terra.

Sant Sebastià per instaurar la II República.
UGT i PSOE s’adhereixen i participen en
el moviment vaguístic que s’inicia el dia
de la revolta de Cuatro Vientos, i tres dies
després de la de Jaca. La proclamació de
la II República espanyola és qüestió de
poc temps.

El 1930, amb la dimissió de Primo de Rivera,
les forces progressistes, socialistes, republicanes i catalanistes signen el Pacte de

El Comitè Nacional de la
UGT condemna de seguida
el pronunciament militar de
Primo de Rivera.

Al maig es crea el Consell
Superior de Treball, Comerç i
Indústria, amb Largo Caballero, Lucio Martínez, Núñez
Tomás i Pérez Infante com
a consellers, la qual cosa
suscita un gran debat en el
si del socialisme i de la UGT.
A l’octubre, Largo Caballero
accepta el nomenament com
a vocal obrer al Consell d’Estat amb l’objectiu de la millor
defensa dels treballadors.

UGT y PSOE s’incorporen al
Pacte de Sant Sebastià.

El 9 de desembre mor Pablo
Iglesias. Amb 150.000 assistents, el seu enterrament
esdevé la manifestació més
gran coneguda a Espanya.

Es promulga el Codi de Treball, el primer text legal que
regula el contracte laboral.

La UGT trenca definitivament amb el Directorio.

Largo Caballero
Secretari general d’UGT
(1918-1938)
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19 31 -19 3 6
1931-1936
TR IO M FA LA
TRIOMFA
R EP Ú B LI CA
REPÚBLICA
Amb el suport de la UGT, el
14 d’abril es proclama la II
República. Francisco Largo
Caballero, Indalecio Prieto i
Fernando de los Ríos entren
en el Govern provisional.

És el moment de transformar les reivindicacions laborals en lleis
que acabin amb la indefensió obrera.

El nou règim neix carregat d’esperances. Amb el nomenament de
Largo Caballero com a ministre de
Treball, la UGT assumeix de manera indirecta responsabilitats de
govern. És el moment de transformar les reivindicacions laborals
en lleis que acabin amb la indefensió obrera.

Les més importants són nou, i cinc són de
regulació del treball: jornada màxima de
8 hores, contracte de treball, jurats mixtos,
col·locació obrera i control obrer. Juntament amb aquestes, la d’associacions professionals, la de cooperatives i dues de reorganització del Ministeri i creació de les
delegacions provincials, reformes legislatives que en gran part eliminarà el govern
de la CEDA, la qual cosa provocarà la
convocatòria de la vaga general de 1934.

La UGT celebra el seu XVII
Congrés, en el qual es reformen els estatuts i s’arriba al
milió d’afiliats. Serà l’últim
que se celebrarà a Espanya
fins al 1976.

Les dones espanyoles conquereixen el vot, i participen
per primera vegada en
unes eleccions.

Es crea la Federació de Treballadors de l’Ensenyament.
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Són anys de discrepància i canvis en els
òrgans de direcció de la UGT, que expressen diferents estratègies d’acció entorn de
les aliances polítiques i el desencís davant
les dificultats per fer complir aquestes reformes. El 17 de juliol de 1936, una part
de l’exèrcit, amb el suport de les forces
reaccionàries, es revolta a les places del
nord de l’Àfrica. Comença la Guerra Civil.

Al juny, l’FTT convoca una
vaga general pel manteniment de la reforma agrària.
A l’octubre, la UGT crida
a la vaga general que, en
aliança amb la CNT, aconsegueix una gran incidència
a Astúries. El moviment
revolucionari acaba amb
l’empresonament dels seus
líders i una brutal repressió.

El Front Popular guanya les
eleccions i el Govern concedeix una àmplia amnistia,
reobre les Casas del Pueblo i,
com a conseqüència de la
pressió social i l’ocupació per
part de l’FTT dels latifundis
inactius, restableix la Reforma
Agrària de 1932.

1936-1939
19 36 -19 39
LA GUERRA
GU ER RA

Al setembre, Largo Caballero
és escollit president i ministre
de la Guerra. Dirigeix dos
gabinets, el primer amb la
UGT i partits del Front Popular, i en el segon, el novembre
d’aquest mateix any, dona
entrada a quatre ministres de
la CNT, entre ells Federica
Montseny. El Govern inicia la
creació de l’Exercit Popular i
es formen les primeres brigades mixtes, que substitueixen
les milícies populars.

Després de la crisi de maig
i la caiguda del Govern
de Largo Caballero, a
l’octubre es nomena una
nova comissió executiva a
la UGT, anomenada “la de
la Escalera”. La presideix
González Peña i hi predominen els partidaris de la
unitat d’acció amb el PCE
del Govern de Negrín.

El paper dels sindicats
canvia radicalment
amb la guerra.

Després de l’enfonsament de les estructures de l’estat, la UGT i la CNT ocupen espais de gestió i de decisió política
i es veuen abocades a dirigir la defensa, l’economia, l’ordre públic, els aprovisionaments, les comunicacions, l’ensenyament, la sanitat i la rereguarda en
defensa de la República. Les seus de la
UGT es converteixen en centres de reclutament de les milícies populars. Es constitueixen diferents batallons, així com colò-

nies escolars que formen els nens, alhora
que els donen refugi.
El control de l’economia passa als sindicats obrers amb les col·lectivitzacions
de grans finques i la nacionalització de
fàbriques per no parar la producció.
A aquesta fase li segueix una altra intervenció i control per part del Govern per
aconseguir una economia de guerra que
permeti assolir la victòria militar.

Dos dies abans de la caiguda de Barcelona, es reuneix
el Ple del Comitè Nacional
de la UGT.
És l’última assemblea en
territori espanyol abans de
marxar cap a l’exili.
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Finalitzada la contesa amb la derrota de les forces lleials a la República, comença un llarg període
de repressió i exili per a la UGT i la
resta d’organitzacions obreres.
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El règim de Franco sotmet la població i les organitzacions obreres
a una sagnant repressió. El dictador ordena nombroses execucions
com les de Julián Zugazagoitia i
Francisco Cruz Salido o la matança
del Pozo Funeres, a més de llargues condemnes (Besteiro mor a la
presó), treballs forçats, bandejament i altres abusos.

39 -19 62
19
1939-1962
ND EST INI TAT
CLA
CLANDESTINITAT
EX ILI
I EXILI

Davant d’aquesta situació sorgeixen diferents formes de lluita, especialment als
anys 50: el moviment guerriller, el boicot de tramvies a Barcelona i Madrid, i
les vagues a Euskadi, Astúries, Catalunya,
València..., que el mateix règim converteix
en polítiques i, més tard, el moviment estudiantil. En aquests anys, la UGT celebra set
congressos i es constitueixen cinc executives, les anomenades “los hombres sin nombre”, que van sent desarticulades per la

Se celebra a Tolosa el I Congrés de la UGT a l’exili, amb
l’assistència de 210 delegats
en representació de 237
seccions amb seu a França.

policia. Juan Gómez Egido, Eduardo Villegas, Miguel Ángel Martínez, Antonio Trigo i Tomás Centeno en són els presidents.
Un cop alliberada França, els ugetistes
de l’exili es reorganitzen. Durant uns anys
conviuen dos corrents, l’hereu de l’executiva de González Peña i el “caballerista” de Trifón Gómez, Pascual Tomás i Rodolfo Llopis. Aquest últim, el de Tolosa, és
reconegut per l’organització clandesti-

El 23 de març, Francisco
Largo Caballero mor a París,
poc després de tornar del
camp de concentració de
Sachsenhausen.

na de l’interior i per les organitzacions internacionals, FSM i CIOSL. El seu objectiu
fonamental és mantenir viva l’organització a l’interior i denunciar el règim franquista a l’exterior.

Vaga general
a Euskadi.

La UGT participa en la constitució de la Confederació Internacional d’Organitzacions
Sindicals Lliures (CIOSL).

Tomás Centeno

President de la Comissió
Executiva d’UGT a l’interior
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El 28 de febrer, quatre dies
després de la seva detenció,
Tomás Centeno, president
de l’executiva a l’interior,
mor per les tortures patides
a les dependències de la Direcció General de Seguretat
de Madrid.

S’inicia un ampli moviment
vaguístic a España que,
amb alts i baixos, perdura
durant tot el règim, alhora
que es recupera part de
l’activitat econòmica.

Una nova generació de la UGT, crescuda en la clandestinitat i amb el
suport d’una part de l’exili i de
nous aliats procedents de l’emigració a altres països europeus, reclama més protagonisme en la presa de decisions dins del sindicat.
L’XI Congrés tanca aquest procés renovador amb una direcció formada per nou
membres de l’interior i quatre de l’exterior.

Es desenvolupa a la mineria
asturiana, el primer gran
moviment vaguístic contra
el règim.

A les aturades de 1962, 1963 i 1964 a la
mineria asturiana, s’hi uneixen, el 1966,
1967 i 1969, les de la siderúrgia de Biscaia, el moviment estudiantil el 1969, els
de la construcció a Andalusia y Madrid el
1970, 1971 i 1972, la siderúrgia a Catalunya i un altre cop a Biscaia, la indústria naval al Ferrol, l’automoció a Vigo i Catalunya, etc. Protestes que el règim resol a base
de detencions, multes, bandejaments i declaracions d’estat d’excepció.

Dimiteix, per motius de salut,
Pascual Tomás, secretari general de la UGT des de 1944.

Com a conseqüència de les mobilitzacions i el canvi sociolaboral, sorgeixen noves forces sindicals. CCOO i USO protagonitzen, amb la UGT, l’oposició sindical
al franquisme des d’estratègies ben diferents. La principal diferència és la negativa categòrica de la UGT de participar en les estructures del sindicat
vertical franquista i en les eleccions sindicals, tal com denuncia en tots els organismes internacionals als quals pertany.

El grup d’estudi de l’OIT visita
Espanya. Les seves conclusions
condemnen, sense pal·liatius,
la manca de llibertat sindical
existent a Espanya.

Trifón Gómez y Pascual Tomás,
dirigents d’UGT a l’exili,
a una reunió de la CIOSL.
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“Son anys de dura lluita contra la dictadura,
amb nombroses vagues
i mobilitzacions que
tenen l’activa participació de la UGT”.

62 -19 76
19
1962-1976
ND EST INI TAT
CLA
CLANDESTINITAT
EX ILI (II)
I EXILI
L’XI Congrés de la UGT a
l’exili renova la composició
de l’executiva, amb membres
principalment de l’interior.
Nicolás Redondo és nomenat
secretari polític.

Al febrer se celebra el
congrés constituent de la
Confederació Europea de
Sindicats (CES), al qual la
UGT assisteix com a organització afiliada a CIOSL.

1976
19 8 2
19 76 - 1982
AMB
LEGA LI TZ ACI Ó ,
A M B LA LEGALITZACIÓ,
LA LLUITA
S IN D IC A L
LLU ITA SINDICAL
CONTINUA
CO N TI N UA

La crisi econòmica
s’agreuja, i l’atur i la
inflació augmenten.
Per donar resposta a les demandes
dels treballadors, la UGT impulsa
plataformes unitàries (COS), convoca vagues en defensa dels seus
drets, reclama el patrimoni sindical
decomissat, norma els Pactes de la
Moncloa i pressiona el Govern, amb

La UGT, encara sense
legalitzar, decideix celebrar
el XXX Congrés a Madrid,
sota el lema “A la unitat
sindical per la llibertat”,
irrompent en l’escena política espanyola i reclamant
una veritable transició.
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el suport de la CES i l’OIT, perquè
accepti una ruptura sindical amb el
règim anterior.
Amb la legalització, es constitueixen 22
federacions d’indústria —algunes ja actuaven en la clandestinitat— que, juntament amb les unions territorials, desenvolupen una gran activitat sindical.
L’afiliació a la UGT és tan massiva que
desborda la seva capacitat organitzativa.

La UGT celebra la I Conferència sobre la Dona Treballadora, on es plantegen
reivindicacions fonamentals
com la igualtat de salaris. El
28 d’abril, després de registrar els estatuts a l’Administració Institucional de Serveis
Socioprofessionals (AISS), es
legalitzen les centrals sindicals UGT, CCOO i USO.

Es racionalitzen les estructures i se celebra el congrés d’unificació amb USO, que
integra el sindicalisme d’orientació socialista. La UGT juga un paper primordial en
la restauració de la democràcia, advocant
a favor d’un sindicalisme de negociació i
participació institucional. La política de
concertació social iniciada el 1979 amb
l’Acord Bàsic Interconfederal (ABI) continua el 1980 i 1981 amb l’Acord Marc Interconfederal (AMI) i l’Acord Nacional sobre Ocupació (ANE).

Mig milió de persones acompanyen les restes de Largo
Caballero en el seu trasllat
al Cementiri civil de Madrid.
Aquest mateix any, el Primer
de Maig, per primera vegada legal des de la Guerra
Civil, concentra centenars
de milers de persones que
reclamen la consolidació de
la democràcia. Al desembre
s’aprova la Constitució, que
consagra la llibertat sindical.
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Es promulga la Llei de
l’Estatut dels treballadors,
que assumeix l’ABI. El signen
UGT i CEOE i configura el
marc democràtic de les relacions laborals.

19 8 2 - 1988
1982
19 8 8
P R IM ER A
PRIMERA
FO R ÇA SINDICAL
FORÇA
S IN D IC A L

En aquests anys tenen lloc grans assoliments. L’aprovació de la Llei de
jornada de treball de 40 hores setmanals i les vacances de 30 dies; l’Acord
Econòmic Social (AES), que combina
moderació salarial amb polítiques actives de creació d’ocupació i de manteniment de les rendes i les pensions;
la participació de caire institucional
en l’INSS, INSALUD, INSERSO, INSHT,
INEM; la LOLS i la devolució del patrimoni sindical, en són mostra.

Per defensar els interessos dels treballadors, durant la reconversió industrial la
UGT combina les vagues amb les negociacions, que culminen amb la declaració
de Zones d’Urgent Reindustrialització.
La llei per reformar les pensions, que
augmenta el període de cotització i
el còmput anual de la base reguladora, l’entrada a l’OTAN i els Pressupostos
Generals de l’Estat per al 1988 marquen
la desavinença en les relacions de la
UGT i el Govern socialista. Paral·lela-

ment, l’organització continua la seva reestructuració: de 22 federacions d’indústria es passa a 15, es creen les unions
regionals en consonància amb el nou
mapa autonòmic, s’inicia la comarcalització i es regularitza el sistema de cotització i afiliació.

Nicolás Redondo

Secretari General d’UGT
(1976-1994)

La UGT guanya les eleccions
sindicals, a les quals voten
gairebé dos milions de persones. Aconsegueix prop de
52.000 delegats i el suport
dels treballadors a la seva
política de concertació.

Es crea en el sindicat
el Departament de la Dona
per afavorir la seva afiliació
i participació.

La UGT impulsa l’aprovació
de la Llei orgànica de
llibertat sindical (LOLS), que
consolida el paper institucional dels sindicats més representatius i completa l’ET.

Mitjançant la Llei de devolució del patrimoni sindical,
la UGT recupera una part
dels béns mobles i immobles
decomissats i espoliats pel
franquisme.

El 20 d’octubre, Nicolás
Redondo i Antón Saracíbar
renuncien als seus escons del
grup parlamentari socialista
del Congrés, mostrant la
seva oposició a la Llei de
Pressupostos Generals de
l’Estat per al 1988.
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1988 - 1994
ANYS DE DESAVINENCES:
PEL GIR SOCIAL

“L’èxit del 14-D produeix progressos rellevants en la protecció
social, en els salaris
i en les condicions de
treball”.

La UGT celebra el 1988 el seu centenari amb multitud d’actes per
tot el país, mentre promou la unitat d’acció amb CCOO per fer front
a una política econòmica que impulsa la desregulació i la precarització del mercat laboral i la pèrdua de
poder adquisitiu.
L’èxit del 14-D produeix progressos rellevants en la protecció social, en el dret a la

El 14 de desembre, com a
mostra de rebuig a la política
econòmica del Govern, la
UGT convoca, juntament amb
CCOO, una vaga general que
paralitza completament el
país. L’executiu ha de retirar
les mesures més lesives per als
treballadors i el Pla d’Ocupació Juvenil.

La UGT i CCOO reclamen
al Govern un gir social en la
seva política, i presenten la
Proposta Sindical Prioritària
(PSP) per incrementar i
millorar l’ocupació, la protecció social, la redistribució
de la renda i la participació
dels treballadors.

negociació col·lectiva dels empleats públics, en els salaris i en les condicions de
treball.
Continua el procés de racionalització del
sindicat. A partir de fusions de federacions preexistents es constitueixen la FIA,
la FETESE, la FeS —passant de 15 federacions a 12—, i es creen la UPA i la resta d’unions d’àmbit autonòmic. Per donar
més serveis als afiliats, el sindicat amplia

Amb la Iniciativa Sindical
de Progrés, UGT i CCOO
proposen mesures de modernització social i d’equiparació
de drets amb els països de
la UE en política industrial,
protecció i benestar social.
Es crea el Consell Econòmic i
Social (CES).
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El 28 de maig se celebra una
aturada general de mitja jornada contra “El Decretazo”,
que retalla les prestacions de
desocupació i limita el dret
de vaga. S’aconsegueix la
retirada del projecte.

la seva activitat al sector de l’habitatge,
les assegurances, l’oci i el temps lliure. Els
errors en la gestió i el boicot polític, financer i del sector de la construcció van fer
fracassar aquest intent.

El 27 de gener es du a terme la tercera vaga general,
que rebutja la reforma
laboral per flexibilitzar el
mercat de treball, abaratir
l’acomiadament i limitar la
negociació col·lectiva.

1994
2002
002
94 - 2
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CONTINUEM
CO N TI N U EM
FENT
S IN D IC AT
FE N T SINDICAT

federals per l’estabilitat en l’ocupació i la negociació col·lectiva,
la creació del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge
i la millora i control de les ETT.

Cándido Méndez succeeix
Nicolás Redondo com a secretari general de la UGT.

La nova direcció del
sindicat continua amb
el model de concertació
i unitat d’acció.
En són exemple la reforma del
PER, la negociació de les antigues
ordenances laborals, l’adhesió
al Pacte de Toledo, els acords
tripartits de formació contínua,
els pactes sobre classificació
professional, els acords intercon-

No obstant això, l’acord del Govern del
PP per al desenvolupament del sistema
de protecció social de 2001, subscrit per
CCOO i que la UGT rebutja per ser lesiu
per als pensionistes, provoca tensions
entre els dos sindicats majoritaris i dete-

La UGT impulsa la Llei de
prevenció de riscos laborals
per corregir una de les xacres
més greus que pateixen els
treballadors al nostre país.

riorament del diàleg social. Així mateix, la
UGT s’oposa al tancament de drassanes i
explotacions mineres, i a la privatització
d’empreses públiques. A més, participa
en les mobilitzacions europees de la CES
per una Europa social, dirigeix l’oposició
dels funcionaris a les retallades salarials
i rebutja la nova Llei d’estrangeria. En
aquest període, les federacions d’indústria assoleixen més representativitat als
òrgans de direcció, es resol la crisi creada
per la dimissió de diversos membres de la

Signatura de l’Acord de
Solució Extrajudicial de
Conflictes Laborals (ASEC)
entre UGT, CCOO, CEOE i
CEPYME per resoldre els conflictes col·lectius a través de
la negociació directa entre
sindicats i empresaris.

CEC en el congrés extraordinari de 1995
i es constitueix la Federació de Metall,
Construcció i Afins (MCA), després d’un
procés de fusió.

Se celebra la Jornada
d’Acció Europea, convocada
per la CES i amb el suport de
la UGT, CCOO i USO, que
reclama un compromís per
l’ocupació, la lluita contra
l’atur i el reconeixement dels
drets socials en la reforma
del Tractat de Maastricht.

La UGT llança una campanya
per les 35 hores de treball
que, juntament amb el control
de les hores extraordinàries i
la reducció de la temporalitat
i de la precarietat del treball,
permeti el creixement econòmic i creï ocupació.

Cándido Méndez

Secretari General d’UGT
(1994-2016)
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Són anys de repunt
de l’afiliació, consolidació en les eleccions
sindicals i processos de
fusió de les federacions
d’indústria.
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SOCIALS

Un període en el qual s’assoleixen
bipartits i tripartits en seguretat i
salut laboral, formació contínua,
negociació col·lectiva de salaris i
condicions de treball, i sobre resolució extrajudicial dels conflictes
laborals.
Davant les polítiques restrictives de privatitzacions i de retallades socials del PP, la
UGT respon amb mobilitzacions pels drets
dels treballadors, aturats i pensionistes.

La UGT presenta al Congrés la
Iniciativa Legislativa Popular
per l’estabilitat i la seguretat
en el treball contra l’alta
temporalitat i la sinistralitat
laboral, i per reduir la jornada
a 35 hores setmanals i esmenar la reforma laboral del PP
de 2001.

També es manifesta contra la Guerra de
l’Iraq i el desastre ecològic del Prestige. Amb el Govern socialista es recupera el diàleg social i s’assoleixen al voltant
de vint pactes amb importants avenços
socials, com l’Acord per la millora del
creixement i de l’ocupació, el 2006, que
limita l’encadenament de contractes temporals.

ra les prestacions socials, importants pujades de l’SMI i de les pensions mínimes,
així com l’acord sobre la Llei d’atenció a
la dependència i la Llei d’igualtat.

El 2007 s’assoleix l’Acord sobre mesures
en matèria de Seguretat Social, que millo-

i exigir un canvi en el model
productiu. Les conseqüències
són la sortida del ministre de
Treball i l’esmena de gran part
d’aquestes mesures.

Cándido Méndez és escollit
president de la Confederació
Europea de Sindicats en el seu
X Congrés, celebrat a Praga.

El 20 de juny, la UGT i CCOO
convoquen una vaga general
contra el “Decretazo” per
millorar els serveis públics
d’ocupació, ampliar les
prestacions per desocupació
- 30 -
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UGT, CCOO, CEOE, CEPYME
i el Govern socialista signen
la Declaració per al Diàleg
Social.

A l’empara de la Llei de la
memòria històrica, la UGT es
persona com a acusació particular en la causa oberta
pel jutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón pels
afiliats i militants de la UGT
desapareguts i represaliats
en el franquisme.

20 08 -2016
2008-2016
ALT ER NATIV ES PER
ALTERNATIVES
PE R
SO
RT IR DE LA CR
SORTIR
CRISI
ISI

La crisi desencadenada el 2008 ha
estat una de les etapes més dures
de la història recent pel que fa a
l’àmbit social: taxes brutals d’atur,
reducció de salaris dels funcionaris
i congelació de les pensions, desmantellament i privatització de la
sanitat, de l’ensenyament, de la
justícia, rescat amb diners públics
de bancs que desnonen els ciutadans, devaluació salarial...

Vaga general contra la reforma laboral (29-S) aprovada
pel Govern socialista el juny
i convertida en llei pocs dies
abans de la mobilització.
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UGT, CCOO, CEOE, CEPYME
i el Govern subscriuen
l’Acord Social i Econòmic
(ASE) que protegeix el
sistema públic de pensions,
reforma les polítiques d’ocupació i acorda reforçar la
negociació col·lectiva.

Es signa el II Acord per a
l’Ocupació i la Negociació
Col·lectiva 2012-2014 que,
dos mesos més tard, el PP
traeix amb la seva reforma
laboral, la qual cosa provoca
la vaga general del 29 de
març. Aquest mateix any,
davant les conseqüències polítiques d’austeritat i les retallades socials, UGT, CCOO i
altres organitzacions socials
convoquen l’aturada general
del 14 de novembre.

Després del 41è Congrés, la
UGT reclama al Govern un
gran pacte per l’ocupació i
la recuperació econòmica.
El PP aprova, en solitari,
una lesiva reforma de les
pensions, sense negociar
amb els sindicats ni amb les
forces polítiques en el marc
del Pacte de Toledo.

La UGT es mobilitza i presenta mesures
per a la recuperació de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i el reforçament de l’estat del benestar.
Per fer-ho, l’organització dirigeix la seva
lluita cap a una globalització més justa i
sostenible, una construcció europea socialment equilibrada i democràtica i un
canvi dràstic del model productiu espanyol que doni lloc a una economia amb
més valor afegit, productivitat i ocupa-

el 8 de juny, UGT i CCOO
signen el III Acord per a
l’Ocupació i la Negociació
Col·lectiva amb les organitzacions empresarials CEOE
i CEPYME.
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ció de qualitat, i que permeti un alt grau
d’igualtat, estabilitat, seguretat i protecció en el treball.
Així mateix, reclama més cohesió social, acabar amb les retallades en els serveis públics, recuperar els drets laborals
i socials, pujades salarials, de les pensions i manteniment de l’estat del benestar, reforçant el paper dels sindicats en el
Diàleg Social, la negociació col·lectiva i
la participació institucional.

20
16 -2018
2016-2018
RE
CU PE RA R DR
ETS ,
RECUPERAR
DRETS,
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CU PE RA R
RECUPERAR
LES PE
RS ON ES
PERSONES
Pepe Álvarez és escollit secretari general de la UGT en el
42è Congrés, celebrat a Madrid del 9 al 12 de març, amb
un missatge de renovació.
Es constitueix la nova estructura federal del sindicat. Neix
la Federació d’Empleats i
Empleades de Serveis Públics
(FeSP), la Federació d’Indústria, Construcció i Agro (FICA)
i la Federació de Serveis,
Mobilitat i Consum (FeSCM).

UGT i CCOO convoquen, el
mes de febrer, mobilitzacions
en més de 40 ciutats espanyoles per reclamar “ocupació i
salaris dignes” i reivindicar un
nou contracte social.
Columnes de jubilats ugetistes
de tot Espanya fan tres marxes
al setembre des de diferents
punts del país per defensar
les pensions públiques i
revocar la reforma unilateral

i lesiva de 2013. A aquestes
marxes per “pensions dignes”
promogudes per la UGT, els
segueixen múltiples mobilitzacions al llarg del 2017 i 2018.
Signatura de l’acord entre el
Govern i els agents socials per
augmentar el Salari Mínim
Interprofessional (un 20% en
tres anys, fins a situar-se en
850 euros el 2020).
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UGT i CCOO impulsen la lluita
per la igualtat de la dona
convocant una vaga parcial
i manifestacions el Dia de la
Dona Treballadora, la qual
cosa dona lloc a la mobilització més gran en la història
d’Espanya en defensa dels
drets de la dona.
Se signa el IV AENC, que
millora els salaris després de
la crisi i fixa una retribució

mínima en conveni de 14.000
euros anuals. Per primer cop
en 130 anys, la ratificació d’un
acord d’aquest tipus és sotmesa a les bases del sindicat.
Neix RUGE (Revolución Ugetista), la nova organització
juvenil de la UGT.

“És fonamental que
[…] siguem capaços de
traslladar que la societat
vol canvi, que necessita
avançar, que és hora de
recuperar les persones i
que la Unió General de
Treballadors està disposada a lluitar en aquesta
batalla, a defensar els

drets i els interessos dels
treballadors i les treballadores i aconseguir que
es restitueixin.”

sar les pensions públiques. Les seves finalitats específiques són: augmentar-ne
la quantia en funció de l’IPC, pal·liar els
efectes de la reforma decretada pel Partit Popular el 2013 i rehabilitar el Pacte de
Toledo. La més significativa de totes potser va ser la “Marxa per pensions dignes”,
iniciativa del sindicat, a la qual van seguir
nombroses mobilitzacions de propòsit similar.
Evitar l’exclusió social dels aturats de més
de 50 anys, fomentar la formació dual o
restituir el contracte de relleu i les preju-

Secretari General

de la reforma laboral i les retallades de
les pensions, de la resta de polítiques socials, dels drets civils i de les llibertats públiques. La Comissió Executiva Confederal, completament renovada, impulsa, a
més, un bon nombre d’actuacions per restituir drets i aconseguir la igualtat efectiva
entre dones i homes.

L’elecció de Pepe Álvarez com a secretari general en el 42è Congrés marca una
nova etapa en la lluita per la recuperació dels drets dels treballadors i de la societat en general, molt erosionats després

En aquest període es culmina la nova estructura organitzativa de la UGT, l’objectiu de la qual és apropar encara més
l’organització als treballadors i les treballadores, al “carrer” i als grups i col·lec-

bilacions marquen, juntament amb la lluita per les pensions i contra la violència de
gènere, l’acció sindical de la UGT en defensa dels col·lectius més castigats per la
crisi econòmica.

L’Acord Social per a l’augment de l’SMI,
segellat el 2017, i el IV Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, subscrit
a mitjan 2018, suposen un notable progrés
en matèria sociolaboral després d’anys
d’estancament. El IV AENC recull un augment salarial de fins al 3% i dona resposta
a una insistent aspiració de la Unió General de Treballadors: que cap salari de conveni estigui per sota dels 1.000 euros (o
el que és el mateix, 14.000 euros anuals
amb dues pagues extraordinàries). Per primer cop en 130 anys, la ratificació d’un
acord d’aquesta naturalesa se sotmet a

Pepe Álvarez

Ja al 2018, les mobilitzacions per la
igualtat i els drets de la dona, una de
les principals reivindicacions del sindicat,
fan del 8 de març una jornada històrica
contra la desigualtat de gènere en tots
els seus vessants.

tius socials. Aquesta poderosa estructura, que dona lloc a tres grans federacions
(FeSP, FICA i FeSMC), persegueix restablir
i potenciar la relació de tots aquests amb
el món sindical.
2017 comença, així mateix, amb una eloqüent recuperació de l’afiliació, que havia disminuït els darrers anys per la crisi
econòmica, i tanca amb la victòria en les
eleccions sindicals.
En el transcurs de l’any, la UGT inicia un
llarg procés de mobilitzacions per defen-

les bases del sindicat.
Per tal de promoure el paper protagonista
de les persones joves en la construcció del
futur, i amb l’objectiu immediat de millorar les seves precàries condicions laborals,
la UGT crea l’organització juvenil RUGE
(Revolución Ugetista).
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COMPLIM AMB
LA IGUALTAT
La industrialització marca l’inici de
la incorporació de la dona al món del
treball fora de la llar familiar. Al començament del segle XX, l’Estat promulga les primeres lleis que regulen el
treball femení i les dones comencen a
afiliar-se a UGT.
De manera progressiva, les dones s’han anat incorporant a
sectors econòmic cada cop més amplis. Aquest procés, que
s’ha intensificat en els darrers quaranta anys, s’ha caracteritzat, no obstant, per la desigualtat entre homes i dones i
per la lluita conscient contra aquesta discriminació.

El XVI Congrés d’UGT determina que “a igual treball, es
retribueix a la dona en igual
quantia que a l’home”.

Les dones espanyoles exerceixen per primer cop el seu
dret de vot.

El sindicat també reclama, amb la mateixa perseverança,
responsabilitat i compromís, la igualtat efectiva d’altres
col·lectius tradicionalment desfavorits. Per això defensa cada dia la integració dels migrants, la inserció laboral de les persones amb discapacitat, la no discriminació
del col·lectiu LGTBI o la creació d’ocupació de qualitat
pels joves.

Si mirem enrere, visualitzem aquell camí de reivindicació
constant i els importants triomfs aconseguits a través de la
negociació, l’esforç i la pressió. El present està marcat pels
objectius pendents per aconseguir la total equiparació
entre els homes i les dones dins i fora del món del treball. UGT lluita per la plena igualtat, que sembla estar cada
cop més a prop... perquè el segle XX serà el de les dones.

UGT recolza la primera marxa de l’Orgull Gai celebrada
al nostre país, amb Barcelona com a escenari. El sindicat
organitza, amb gran èxit de
participació, la Jornada Internacional de la Dona Treballadora: “Ni una dona a la presó,
ni una dona sense feina”.

UGT. Fundació ONCE i CERMI signen el primer conveni de
col·laboració per la integració
laboral de les persones amb discapacitat. Es renova per últim
cop el 2017.

L’OIT dóna la raó a UGT pel
que fa a la queixa presentada
contra el Govern espanyol per
vulnerar la llibertat de sindicació dels estrangers en situació
administrativa irregular. Primera Comissió Executiva Confederal d’UGT paritària (els
estatuts de 1998 recomanen
una quota de participació del
20 % de dones).

La immigració s’inclou al
Diàleg Social. Resultats:
els reglaments de la Llei
d’estrangeria i la regularització de 500.000 estrangers amb feina.

Es constitueix la Comissió Laboral Tripartita d’Immigració,
òrgan d’interlocució permanent entre l’Administració i els
agents socials en matèria de
gestió de fluxos migratoris.

S’aprova la Llei de Dependència, fruit del Diàleg Social. UGT aconsegueix que els
plans d’igualtat i el permís de
paternitat s’incorporin al text
definitiu de la Llei 3/2007 per
la Igualtat Efectiva de Dones
i Homes.

La nova regulació en matèria
laboral i de seguretat social
del treball domèstic, producte del Diàleg Social, fa aflorar
més de 200.000 llocs de treball i amb més drets.

2012

2006

2005

2004

2002

1998

1977

1933

1928
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UGT y CCOO promouen la ILP
per l’establiment d’una prestació d’ingressos mínims. El parlament l’admet a tràmit després
de la pressió dels sindicats.

2015

UGT i CCOO convoquen el
#8M la primera vaga general
per la igualtat salarial.

2018

COMPLIM AMB EL TEMPS
DE TREBALL I ELS DRETS
LABORALS

La UGT desenvolupa la seva acció i negociació col·lectiva
a les fàbriques, als centres de treball, al camp, en els convenis col·lectius, en la negociació dels grans acords socials, amb la presentació d’iniciatives parlamentàries...
El sindicat ha complert, compleix i seguirà complint
amb la seva missió històrica d’aconseguir, mitjançant
l’equilibri necessari entre el diàleg i la mobilització, la
millora del salaris i les condicions de treball, així com
una legislació laboral d’acord amb els interessos de les
persones treballadores.

L’acció sindical i la negociació col·lectiva, dirigides a la millora de les condicions de treball i de vida de la classe treballadora és, des del principi, l’essència
del sindicat, l’activitat que vertebra la
resta d’iniciatives i tasques de la Unió
General de Treballadors des de la seva
creació l’agost de 1888.
Entra en vigor l’Estatut dels
Treballadors, que recull les
propostes de l’Acord Bàsic Interconfederal (ABI) signat per
UGT i CEOE.

Després de la vaga de 1917,
s’estableix la jornada màxima
de 8 hores de treball diari.
Es promulga la Llei de descans
dominical.

Llei de Contractes de Treball,
amb Largo Caballero com a
ministre de Treball.

Legalització dels sindicats.

S’aprova la jornada laboral
de 40 hores setmanals i les vacances de 30 dies.
Acord Nacional d’Ocupació
(ANE), per a 1982.

S’elabora la Proposta Sindical Prioritària (PSP), que recull
les reivindicacions de la Vaga
General del 14 de desembre
de 1988.

El descans dominical, la jornada màxima de vuit hores de
treball diari, la jornada laboral de 40 hores setmanals, les
vacances de 30 dies, l’augment del salari mínim interprofessional (més d’un 20 % en tres anys) o el recent establiment d’una retribució mínima en conveni de 14.000 euros
anuals, pactat en el IV AENC, són un clar exemple de tot
el que s’ha dit anteriorment.

Es subscriu l’Acord sobre Solució Extrajudicial de Conflictes
Laborals (ASEC).

1996

1989

1983

1981

1980

1977

1931

1919

1904
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El Govern i els agents socials
acorden la pujada del Salari
Mínim Interprofessional per a
2005 i el seu increment a 600
euros al mes per 14 pagues el
2008.

2004

Acord per augmentar el SMI
un 20 % fins el 2020 y situar-lo en 850 euros al mes
per 14 pagues (o 991 per 12);
pràcticament, l’objectiu que
fixa la Carta Social Europea
que el salari mínim sigui el 60
% del salari mig.

2017

Signatura del IV AENC, que
millora els salaris i fixa una retribució mínima en conveni de
14.000 euros anuals.

2018

COMPLIM AMB
LA PROTECCIÓ SOCIAL
UGT, des del seu naixement, intenta
cobrir les carències de l’Estat en la protecció social de les persones treballadores i dels ciutadans i ciutadanes sense
recursos. La creació de la Mutualitat
Obrera, al començament del segle XX,
és un bon exemple de com el Sindicat
exercia funcions d’assistència sanitària
al marge de l’Estat i de la beneficència.
Posteriorment, l’acció legislativa de
Largo Caballero a la II República comporta l’establiment de les bases legals
per la constitució d’un sistema social
que comença a cobrir les necessitats bàsiques dels seus ciutadans.

L’1 de setembre es posa en
funcionament la Mutualitat
Obrera de Madrid.

Decret de 10 de març de 1919,
que estableix el Retir Obrer
Obligatori.

Durant la democràcia és quan l’estat del benestar comença a agafar forma a través de l’acció dels poders públics i de l’impuls dels sindicats. Així, apareixen un sistema sanitari universal, la generalització de les pensions,
l’ampliació de la cobertura per atur o l’atenció de la dependència. D’aquesta manera, l’estat de benestar es desenvoluparà progressivament i amb alts i baixos des del començament dels anys vuitanta.
A partir del 2012, les polítiques de retallades socials,
les privatitzacions i l’afebliment dels serveis públics im-

Largo Caballero, ministre de
Treball, instaura la Caixa Nacional contra l’Atur Forçós.

Signatura de l’Acord Econòmic Social (AES), que combina
la moderació salarial amb el
compromís del Govern per millorar la cobertura per atur i
les pensions.

posats pels darrers governs del PP han fet minvar notablement els importants triomfs assolits fins aleshores.
Gràcies a la persistent lluita sindical i l’acció dels moviments socials, s’ha evitat la destrucció de bona part
d’aquests. Actualment, la Unió General de Treballadors,
lluny de conformar-se amb mantenir-los, aspira a millorar-los i, per tant, a ampliar i universalitzar l’estat de benestar i la protecció social.
Es creen, en el marc dels
acords entre sindicats i Govern, les pensions no contributives; fruit de les reivindicacions sindicals de la Vaga
General del 14 de desembre
de 1988.

Els sindicats mostren el seu
suport al Pacte de Toledo,
que neix –amb el consens
dels grups parlamentaris–
per defensar el sistema públic de pensions.

S’aprova la Llei de Dependència. El seu antecedent és
l’Acord sobre l’acció protectora de l’atenció a les situacions
de dependència, assolit en la
Taula de Diàleg Social.

Signatura de l’Acord Social i
Econòmic (ASE) en matèria de
pensions, que estableix, entre
altres mesures, una edat flexible de jubilació entre els 63 i
els 67 anys.

UGT participa en les manifestacions de la marea blanca en
defensa de la sanitat pública
universal.

2012-2013

2011

2006

1995

1990

1984

1931

1919

1904
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UGT i CCOO subscriuen el Pacte Polític i Social per un Sistema Nacional de Salut Pública i
Universal basat en la qualitat,
equitat, solidaritat i accessibilitat. El 30 de setembre s’inicien
les marxes per #PensionesDignas, convocades per UGT i
CCOO i preludi de las intenses
mobilitzacions posteriors.

2017

Les mobilitzacions, promogudes per UGT, CCOO i altres
plataformes socials, aconsegueixen que el Govern rectifiqui i les pensions tornin a augmentar segons l’IPC; trencant
el 0,25 % que imposava la reforma del PP de 2013.

2018

COMPLIM AMB LA SALUT LABORAL
I EL MEDI AMBIENT
La lluita contra la desprotecció dels treballadors en cas de malaltia o accident
és l’origen de les primeres organitzacions obreres: les Societats de Socors
Mutus de mitjan segle XIX. Des del seu
començament, UGT ha reivindicat de
manera ferma i conscient la defensa de
la salut en el treball.
Amb la recuperació de la democràcia, “la prevenció dels
riscos laborals” va esdevenir l’eix de l’acció sindical en
aquesta matèria. De la cultura de la protecció, UGT va
passar a la cultura de la prevenció, a la formació dels seus

Constitució del Grupo Salud
y Cultura i de l’Agrupación
Natura a la Casa del Pueblo
de Madrid.
Primera Llei d’Accidents
de Treball.

delegats i afiliats, així como al control del compliment de
la normativa i la legislació. Això es reflexa ja en els primers grans acords de concertació social, com l’Acord Nacional d’Ocupació, on destaca en el seu articulat. I, posteriorment, es consagra en la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals de 1995, un dels grans triomfs sindicals.

panyes per la defensa de la natura, la pressió als governs a favor de la ratificació i adhesió als acords internacionals, la formació i les propostes sindicals per un
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient,
formen ja part essencial de l’activitat sindical de la Unió
General de Treballadors.
Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball, acordada en el marc del
Diàleg Social 2007-2012.

A partir de la dècada dels anys noranta, UGT converteix
la defensa i la protecció del medi ambient en un afer fonamental i, amb la signatura del protocol de Kioto, la integra en la seva estratègia d’acció sindical. La creació de
la Secretaria de Medi Ambient, la participació en cam-

Els XII i XIV Congressos d’UGT
reclamen l’obligatorietat d’assegurança per part del patró,
l’extensió de la llei als treballadors agrícoles professionals
i la inclusió de les víctimes de
malalties professionals.

Llei de bases d’accidents de
treball i la seva extensió als
treballadors agraris.

UGT formalitza el seu primer
any de participació en las
Conferències de la Convenció
Marc de Nacions Unides
sobre Canvi Climàtic (COP15)
i rubrica el seu primer conveni
de col·laboració amb el
CONAMA.

Signatura de l’AES, primer
gran acord en què es parla
de prevenció de riscos laborals, accidents i malalties
professionals.
Llei de Malalties Professionals.

UGT crea la Secretaria Confederal de Salut i Medi Ambient.
Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

2010

2007

1998

1995

1985

1936

1932

1916 y 1920

1908

1900
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UGT convoca la Marxa Mundial pel Clima. També, subscriu l’Estratègia Espanyola de
Seguretat i Salut en el Treball
(2015-2020).

2015

UGT llança una campanya de
sensibilització sobre la transició
justa de les persones treballadores davant el canvi climàtic.
A més, s’adhereix al Pacte per
a una Economia Circular.

2017

COMPLIM AMB L’EDUCACIÓ
I LA FORMACIÓ
Des de la seva fundació, UGT ha dedicat
una especial atenció a l’educació i la formació dels treballadors i treballadores,
ja que les considera eines fonamentals
per aconseguir l’emancipació, la superació de les desigualtats i una vida personal i professional plenes. La lluita contra l’analfabetisme, l’educació dels fills
dels treballadors, la formació dels militants, la difusió dels principis socialistes o la formació en els oficis van ser els
principis d’actuació dels centres obrers,
de les Casas del Pueblo i de les escoles
dels sindicats.

Es crea l’Escuela de Aprendices Tipógrafos de l’Asociación
del Arte de Imprimir.

Fundació de l’Asociación General de Maestros, precursora
de la FETE-UGT.

Amb la recuperació de la democràcia, l’activitat formativa del sindicat s’ha centrat en tres eixos fonamentals:
la formació sindical, la formació professional i la formació
contínua; s’han de destacar els grans acords sobre aquesta última, així com la presentació de projectes, iniciatives i
propostes per l’elaboració de lleis en defensa d’un ensenyament públic i de qualitat.

La Unió General de Treballadors ha defensat sempre un
model educatiu basat en la universalització de l’ensenyament públic, la igualtat d’oportunitats, el laïcisme, la coeducació i la llibertat de càtedra. Principis inspiradors a la
Institución Libre de Enseñanza i a la Escuela Moderna que
el Govern de la II República va aplicar amb una avançada
legislació i una amplia dotació de medis.

I, II, III i IV Acords Nacionals
de Formació Contínua.

Es constitueix l’Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES).

Cesáreo del Cerro llega un
milió de pessetes a UGT per
construir una escola destinada
als fills dels obrers; comença a
funcionar el 1928.

Es creen les Milícies de la
Cultura, coordinades per
FETE-UGT.
Es funda l’Escuela de Aprendices Metalúrgicos “El Baluarte”.

Neix la Fundación Francisco
Largo Caballero.

S’inaugura a Madrid, l’any del
centenari, l’Escuela de Formación Sindical Julián Besteiro.

1992, 1996,
2000 y 2006

Vaga contra la LOGSE.

1990

1988

1986

1978

1937

1926

1915

1912

1904
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Acord de Formació Contínua
de les Administracions Públiques (AFCAP).

1994

Sorgeix, a Madrid i Catalunya,
la marea verda contra les retallades en Educació.

2011

COMPLIM AMB
L’INTERNACIONALISME
I LA SOLIDARITAT
La dimensió internacional de l’acció
sindical és una de les senyes d’identitat de la Unió General de Treballadors.
Des de la seva fundació, UGT participa
activament en les organitzacions sindicals internacionals juntament amb
sindicats d’altres països europeus i
d’altres continents, especialment llatinoamericans. També ha defensat
durant dècades la unitat i la creació
d’organitzacions supranacionals que
permetessin desenvolupar, més enllà
Es crea, en virtut del Tractat de
Versalles, l’Organització Internacional del Treball (OIT). Largo Caballero, en representació
d’UGT, assisteix com a delegat
a la I Conferència celebrada a
Washington.

El XV Congrés d’UGT rebutja
l’ingrés a la III Internacional.

zació i el seu paper actiu en el desenvolupament i enfortiment del moviment sindical en molts altres països.
Per UGT, la recuperació de la democràcia i la lluita per
restablir-la sempre han estat vinculades a la integració
d’Espanya a Europa i al procés de construcció d’una Europa unida —objectiu que el sindicat ha perseguit amb una
participació molt activa i una implicació decisiva—. UGT
és molt crítica des de fa bastant temps amb la direcció del

de les fronteres nacionals, una acció
sindical més forta i més solidària entre
tots els treballadors.
Durant els anys obscurs de la dictadura franquista, UGT va
rebre, al seu torn, a l’exili i la clandestinitat, l’ajuda i la solidaritat de molts sindicats i de les organitzacions sindicals
internacionals. I la memòria de tot això ha reforçat encara més la vocació internacionalista i solidària de l’Organit-

UGT participa en la constitució de la Confederació Internacional d’Organitzacions
Sindicals Lliures (CIOSL) a
Londres.

Congrés Constituent de la
Confederació Europea de
Sindicats (CES). UGT hi acudeix com a membre fundador.

Nicolás Redondo presideix el
Grup de Treballadors espanyols en la 63a Conferència de
l’OIT a Ginebra.

CIOSL celebra a Madrid el seu
XII Congrés, amb UGT d’amfitriona i per mostrar el recolzament sindical internacional.

UGT organitza a Sevilla la II
Trobada Mundial de la Joventut Treballadora de la CIOSL,
que reuneix gairebé 6.000 joves sindicalistes.

Creació de l’Institut Sindical
de Cooperació al Desenvolupament (ISCOD), com instrument d’UGT per canalitzar la
solidaritat i la cooperació.

projecte de la Unió Europea que han imposat les forces
conservadores; tan escorat al mercat i les empreses i tan
allunyat dels interessos socials. La resposta del sindicat
pel que fa a això s’ha mantingut invariable: s’ha de lluitar
per canviar aquesta orientació, però sense abandonar Europa, perquè fora d’aquesta no hi ha solucions viables ni

UGT destina el 0,7% de la
quota de tots els seus afiliats i
afiliades a finançar els projectes de cooperació de l’ISCOD.

1994

1990

1981

1979

1977

1973

1949

1922

1919
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UGT protagonitza la Jornada
d’acció europea “Per una Europa Social”, convocada per
la CES per al reconeixement
dels drets socials en la reforma del Tractat de Maastricht.

1997

adequades pels grans problemes actuals i futurs que haurem d’afrontar, com a societat i com a sindicat.
UGT és europeista. La Unió Europea és garantia de pau i
de convivència, i el seu model social constitueix l’expressió
més avançada de solidaritat, cohesió i igualtat, a més de
ser la major aportació dels europeus al món.

Cándido Méndez és elegit
president de la CES en el seu
X Congrés.

2003

Creació de la Confederació
Sindical Internacional (CSI),
amb UGT com a membre
fundador.

2006

“L’amenaça virtualment
continguda en el moviment del
Primer de Maig ha modificat les
idees i ha canviat la situació.
Sembla poc?”
Antonio García Quejido
Primer president d’UGT
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