
Òrgan  d’expressió  de  la  CGT  de  Catalunya - 9a. època - nº 225 - Abril - Maig

ACataluny



2 3ACataluny

Edició i Coordinació: Manuel Quesada
Disseny i Maquetació: Pau Rigol
Portada: Cartell CGT 1er de Maig 2021 
Redacció Catalunya: Manuel Quesada, Pau Rigol, Marta 
Minguella, Xavi Rojals, Laura Gómez-Pintado, Daniel Mulero, 
Gerard Sandoval, Danislava Marinova, Rosalia Molina, Dídac 
Salau, Rubén Páez, José Cabrejas, Julián Guisado, Patricia Muñoz, 
Guillem Risques.
Col·laboracions: Paco Martín, Iru Moner, Òscar Murciano, 
Ermengol Gassiot, Àlex Tisminetzky, Diego Muñoz, Agustí 
Guillamón, Carme Álvarez, Joan Salero, Dones Llibertàries i 
sindicats i seccions sindicals de la CGT de Catalunya
Redacció i subscripcions:  Carrer  Burgos,  59  baixos  08014  Barcelona

Tirada: 13.000 exemplars

ON ENS TROBEM?

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: 
a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incorporades a un fitxer 
automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titular del qual és el 
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. 
b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat necessàries per tal de 
garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.
c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat 
Permanent de la CGT de Catalunya, als correus electrònics com:  cgt-cat@cgtcatalunya.cat o 
comunicacio@cgtcatalunya.cat bé a Carrer Burgos, 59 baixos 08014 Barcelona.
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Carrer Burgos, 59 baixos  08014 
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Encara hi som 
Estem vivint una època, si més no, curiosa. Si fa uns anys ens haguessin dit que durant 
els anys vint del segle XXI el govern tindria la capacitat de restringir de forma tan 
sorprenentment fàcil algunes de les llibertats individuals de la població, ens hauríem fet 
creus. O, molts, no ens ho haguérem cregut. O, almenys, hauríem pensat que s'ha fet a 
costa d'una dura lluita i una repressió brutal contra la població.

I ja ho podem dir sense por a caure en paranys que la creu del nostre temps és la Covid. 
Perquè no és només un virus, que ho és, i molt punyent i cruel. És un sistema, un estat de 
les coses completament nou que s'ha anat instal·lant a poc a poc, però fermament, a tots 
i cadascun dels racons de les nostres vides. Però sobretot, de les nostres relacions socials.

Una bona economista afirmava feia un temps que, el que ens costa d'entendre, és que 
el Capitalisme és una forma de produir béns, però és, alhora, una forma de relacionar-
se socialment. No voldríem instal·lar el virus del nostre temps en el mateix nivell que un 
sistema de producció que porta dos-cents (tres-cents?, quatre-cents?) anys esprement les 
classes subalternes, però certament la Covid ha canviat la forma de relacionar-nos, també, 
socialment i productiva. I ha canviat sobretot, l'enorme capacitat que com a comunitat 
tenim d'empassar-nos polítiques autoritàries.

Però no tot està perdut. Mai està tot perdut. I exemples d'això els tenim a cada cantonada 
de la Catalunya rebel, a cada espurna que incendia una barricada, a cada vaga contra el 
maltractament laboral, a cada okupació i a cada defensa davant d'un desnonament. Els 
tenim, a cada desafiament que, tot i no reeixir, hi són. I hi són, perquè existim. Només cal 
mirar-nos a nosaltres, a les nostres iguals, i no tant a allò que ens diu la televisió, la ràdio i 
els periòdics de la patronal.

No compartim necessàriament les opinions signades de les col·laboracions

www.revistacatalunya.cat/ www.fb.com/revistadecatalunya.cat @revcatalunya

  #TalMesComAquest
el dia 31 de maig de 1906, a les dues i deu minuts de la 
tarda, a l'alçada del número 88 del carrer Major de Madrid, 
l'anarquista sabadellenc Mateu Morral Roca llançà des d'una 
finestra del quart pis d'una pensió una bomba, dissimulada 
en un pom de roses roges, sobre la carrossa reial d'Alfons 
XIII i de la princesa Victòria-Eugènia de Battenberg. El pom-
bomba anava directe a la carrossa reial, però va topar amb 
la línia elèctrica del tramvia i es va desviar cap a la multitud 
provocant 28 morts i gairebé un centenar de ferits. La parella 
reial va resultar indemne. Mateu Morral va aconseguir fugir 
de la pensió, però fou detingut el 2 de juny per tres agents 
a Torrejón de Ardoz i es va suïcidar. Durant la Guerra Civil 
espanyola, es va canviar el nom del carrer Major de Madrid, 
escenari de l'atemptat, pel de «Mateo Morral». També a 
Sabadell, es canviarà el nom d’un carrer en el seu honor 
durant els primers mesos de la guerra. 

“Vam haver 
de treballar 
sense EPI's, 

doblant torns 
en condicions 

infrahumanes”

Les veus de la Sanitat. 
Per què una vaga?

La falta de recursos dels  sistemes i 
les  retallades de drets laborals  va fer 
que moltes de nosaltres,  cansades de 
maltractaments,  cridéssim als  carrers el 
nostre descontent davant del  s istema i  el 
seu funcionament .

Hem patit ,  però ara toca l luitar!  No podem 
callar  més,  amb un discurs per part  de tots 
els  s istemes molt  humà, a parer nostre 
només és humà el  discurs no la realitat 
del  que vivim. Ens tenen treballant amb 
un estrès psicosocial  i  f ís ic  brutal,  som 
un dels  sectors més forts  de sustentació 
de la ciutadania i  juguen amb els  nostres 
sentiments.  Som uns dels  col· lectius 
pit jors tractats.

Els  diferents sectors ens expliquen la 
seva realitat  i  les  condicions laborals 
supeditades sempre al  benestar de les 
persones,  el  s istema ho sap i  juga amb 
les administracions,  sense possibil itat 
de secundar les vagues degut a la  pressió 
assistencial  i  a  la  responsabil itat  de les 
treballadores davant la societat .

Fa anys un president de la Generalitat  va 
dir  que els  qui  treballàvem a la sanitat  i 
els  ser veis  era per vocació,  trobarem el 
punt d'equil ibri  per fer-nos sentir  sense 
que recaigui  amb el  que tant estimem la 
qualitat  del  nostre treball . >>

El 10 de març de 2021 va tenir lloc una vaga general de Sanitat i Serveis.
Formant part de la mesa sindical de sanitat la CGT va deixar clara la postura davant dels 
menysteniments que el sistema ha fet a la població i a les treballadores i treballadors.
Va ser la primera vaga inclusiva que es portava a terme a Catalunya on tots els sectors que donen 
servei a la salut i benestar, estaven cridats a la vaga. Amb uns mínims màxims, el suport als carrers 
i des dels centres de treballs amb una crida a la situació que patim per un sistema que comença a 
treballar més com una multinacional que com uns serveis a la ciutadania.
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EL FIL
El 31 de març de 2004, a primera 
hora del matí va ser trobat a la 
muntanya de Montjuïc el cos 
sense vida de Pablo Díez Cuesta, 
un conductor d'autobús que 
portava prop de quinze anys 
treballant a TMB.
Aquesta és la història d'un abús 
de poder i terrorisme patronal.
[Fil]

Guifos #MemòriaHistòrica
@guifos75
31 de març 2021 

tema del mes

El Pablo s'havia suïcidat poques 
hores després de rebre la carta 
d'acomiadament que es va 
trobar a la seva butxaca.
El motiu de l'acomiadament 
era una ridícula i falsa acusació: 
haver-se quedat amb l'import 
d'un tiquet (1,10 euros).

Aquests fets van ser considerats pels 
directius de TMB  com una  "falta molt 
greu". 
El Pablo, davant els inspectors que 
van pujar aquell dia a l'autobús durant 
el trajecte i posteriorment amb els 
instructors que van investigar el cas, 
sempre va defensar la seva innocència.

La cosa es va complicar amb el 
responsable de la zona, perquè feia i 
desfeia els torns de cap de setmana 
dels conductors. 
Pablo Díez Cuesta i altres conductors 
van protestar.
La directiva de TMB va posar-lo en el 
punt de mira.

El 21 de gener, va extreure una fitxa al 
final d'un recorregut per comprovar 
una operació anterior, la va deixar al 
pupitre i baixà al lavabo.
Una passatgera es va apoderar de la 
fitxa confonent-la amb un bitllet.

Uns mesos abans el Pablo, va 
decidir canviar-se de zona i 
agafar una altra línia més a prop 
de casa seva.
Li va costar, però al final va 
poder fer-ho. 
El que no sabia, és que havia de 
durar tot just tres mesos portant 
l'autobús per la nova línia de la 
Zona Franca.

José Manuel Romero Rodríguez

CGT Baix Llobregat

Teleassistència

La CGT va entrar amb força el 2020 al Servei 
de teleassistència de la ciutat de Barcelona, 
sent majoria al comitè d'empresa, i 
mantenint el 40% de representativitat al 
comitè de la Diputació.

És un servei essencial i  públic en mans 
privades, amb conveni precari,  el de la 
dependència, patint retallades concurs 
rere concurs. Reclamem la vacunació i 
el reconeixement de la Covid-19 com a 
malaltia professional a més d'un conveni 
digne.

Celia SanJuan CGT Barcelona

Servei d'Atenció Domiciliària

A finals del 2018, un grup de treballadores 
del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD), 
fartes de veure's trepitjades contínuament 
per les empreses i  sindicats que paraven 
les seves reivindicacions, van començar a 
organitzar-se amb la CGT. D'aquí van sorgir 
noves seccions sindicals i,  aquest any, a la 
ciutat de Barcelona, la CGT es converteix 
en la primera força sindical als comitès 
d'empresa. El nostre objectiu és organitzar-
nos amb companyes de tot el territori i 
poder fer una lluita comuna.

És un servei essencial que no ha tingut 
paga Covid, escassetat brutal d'EPIS i  a 
sobre amb baixes per contagi al 75% del 
sou. El conveni firmat per CCOO i UGT 
amb convivència que gestionen els serveis 
públics permet sous que no arriben a 900 
euros, jornades de 35 hores partides amb 
un sistema pervers de bossa d'hores que 
les treballadores "deuen" a l'empresa quan 
falla una visita domiciliària.

El SAD i Teleassistència són dos serveis 
públics de gestió privada, ens uneix l'atenció 
a un dels col·lectius més vulnerables de la 
societat, la gent gran.

Dora Inés Sánchez Mariño, CGT Barcelona

Hospitals públics

Els hospitals públics després d'anys de 
retallades tant en drets laborals com de 
recursos al malalt,  no visibles per a ells i 
elles però si per les treballadores d'una 
manera assistencial.  Moltes de nosaltres 
feia anys que fem una crida a aturar el 
desmantellament, observant que en 
situacions normals les llistes d'espera 
sobrepassaven la necessitat d'una població 
i  que els passadissos de les urgències 
es reconvertien en llits on els malalts 
passaven dies, al mateix temps que els grans 
empresaris de la sanitat volien participar 
d'una manera lucrativa a la nostra salut, 
intentant treure un benefici.

Tinc clar que tenim els pitjors empresaris, 
no es pot entendre d'una altra forma donat 
que la sanitat és deficitària, no?

Demandes tan clares com l'encavalcament 
horari,  que les treballadores no assumeixin 
la seguretat del canvi de torn del seu temps 
personal o que totes tinguem dret als 14 
festius anuals són demandes molt bàsiques 
que a qualsevol empresa són reconegudes 
per l'empresari.

Que la formació per tindre professionals 
qualificats és totalment econòmica, 
mitjançant màsters i  postgraus invertint 
part del nostre sou per tindre millors 
contractes o mitjançant cursos de 
sindicats que fidelitzen afiliats amb 
rebaixes i  mercantilitzant la formació dels 
i  les professionals, quan aquesta formació 
hauria de ser per part de l'empresa 
totalment gratuïta.

La fuga de professionals del sistema públic 
no és una casualitat, és un maltractament 
d'aquests durant dècades fins a obtenir 
una plaça, no tothom aguanta. Una vegada 
la tens la realitat és que les condicions 
laborals no lluitades, per una precarització 
de la contractació d'un gran nombre de 
companys i  companyes s'arrossega durant 
tota la seva vida laboral.

Aquesta pandèmia ha deixat clara les 
nostres queixes i  demandes donant la raó 
a totes les mancances davant d'un sistema 
polític que "brinda homenatge als grans 
capitals sanitaris".

Maribel Ramírez Gallardo, CGT Baix 
Llobregat

Residències

Són centres abandonats en el moment 
del pic de pandèmia, 29.473 morts en les 
residències. D'aquestes, sense diagnòstic 
Covid, aproximadament uns 10.000, molts 
d'ells sense possibilitat d'accedir a un 
hospital.

Conveni "escombraria" pactat pels grans 
sindicats amb les patronals, horaris i  sous 
mínims i indignes. Vam haver de treballar 
sense EPI's, doblant torns en condicions 
infrahumanes. Vam ser abandonats pel 
sistema i patronals tant les persones grans 
com els i  les treballadores.

Va ser un cop molt dur, el vincle familiar que 
es dóna als centres de gent gran a causa 
de la relació del dia a dia amb aquestes 
persones, sense possibilitat ni recurs per 
poder fer res, ha comportat molts problemes 
psicològics a la salut de les treballadores.

Abans de la pandèmia ja denunciàvem que 
les plantilles eren insuficients i  com a tots 
els serveis privatitzats ens ha donat la 
raó. La pandèmia ens ha deixat veure que 
els nostres grans estaven en condicions 
lamentables.

Demanem la dignificació de les condicions 
laborals i  socials d'una manera real que es 
reflecteixi en millors condicions laborals i 
millors serveis.

Luis San Juan, CGT Barcelona

Atenció Primària

L'atenció Primària és la porta d'entrada del 
poble al sistema de salut, i  les retallades de 
fa més d'una dècada van deixar una Atenció 
Primària ferida i  amb els seus professionals 
sota mínims i que encara no han recuperat 
tots els drets sostrets fa més d'una dècada.

Fa un any vam començar a fer front a 
la pandèmia amb un 16% del total del 
pressupost de Salut, quan l'OMS demana 
un 25%, i  si  s'han en sortit ha estat per 
les seves treballadores, tot i  la manca de 
recursos i  d'EPI adequats al començament, 
que van deixar una pila de treballadores 
malaltes i  amb seqüeles.

Aquest 25% de pressupost permetria:
-Recuperar l'atenció integral i  longitudinal 
a les persones, incorporant de nou als EAP 
les funcions sostretes per la creació de 
nous dispositius d'atenció (ESIC...)
-Supressió d'aquests dispositius, tant si 
són del marc hospitalari com primari,  i 
incorporació d'aquests recursos als EAP.
-Fer un millor seguiment a una població 
envellida amb patologies cròniques i  amb 
un temps de consulta adequat.
-Potenciar la medicina comunitària, per 
fomentar l'autocura de les persones.
-Accelerar els processos de selecció de les 
treballadores i  eliminar la precarietat en 
la contractació
-Cobrir totes les absències del personal i 
recuperar places amortitzades...

Cal potenciar el reconeixement social de 
la tasca de l'Atenció Primària i  dotar-la de 
la capacitat d'incidir sobre tot el procés 
assistencial i  les llistes d'espera dels serveis 
especialitzats, i  amb bona coordinació amb 
els serveis socials i  sanitaris.

Lourdes Prieto Cabo, CGT Baix Llobregat

Transport sanitari

Creiem convenient sortir al carrer a 
reivindicar tota l'explotació, precarització 
i  desprotecció que patim des de fa anys al 
servei d'ambulàncies de Catalunya.

Per desgràcia, continuem en mans privades 
d'autèntics taurons que volen augmentar 
els seus beneficis a costa de vides o 
explotació. Era necessari sortir i  explicar a 
la població que potser la pròxima vegada 
ens plantem... el nostre compromís té un 
límit: la nostra salut i  la de les nostres 
famílies, aquest límit s'està sobrepassant 
des de fa molt de temps.

Les nostres reivindicacions són bàsiques 
perquè el servei d'ambulàncies a Catalunya 
sigui segur i  eficient.

L'eliminació de contractes en pràctiques, 
internalització, provisió i  gestió pública 
dels serveis d'ambulàncies (TSNU, TSU i 
centre de coordinació), conveni SEM per tot 
el personal, formació igualitari per tot el 
sector, reconeixement de tasques...

Creiem que totes aquestes demandes són 
fonamentals i  necessàries pel benefici de la 
ciutadania, fent que sigui un servei públic i 
de qualitat.

Samuel López Yuste, CGT Baix Llobregat

Hospitals privats

Durant la pandèmia, a l'estar minvat el 
sistema sanitari públic i  concertat, les 
companyes hem estat al peu del canó, no 
se'ls ha reconegut el seu esforç davant de la 
pandèmia. Els beneficis se'ls han emportat 
les empreses privades els seus patrons i 
les treballadores han sigut utilitzades com 
a mà d'obra barata de pandèmia. La falta 
de reconeixement per part de la Generalitat 
quan diàriament ingressaven pacients 
amb Covid, van premiar el servei públic i 
al SISCAT amb una paga ridícula i  ofensiva 
per categories, als hospitals privats no ens 
van arribar ni a ofendre perquè no se'ns ha 
tingut en compte per la paga Covid, fins i  tot 
varen incloure a les residències, però es van 
deixar els hospitals privats. Les empreses 
ens exigeixen un nivell d'expertesa amb 
màsters i  postgraus i  no se'ns valora. Això 
va provocar una fuga massiva als hospitals 
públics, generant una càrrega assistencial 
brutal a les companyes que es van quedar 
al privat, augmentant les càrregues de 
treball,  augment d'hores extres que posa 
en risc la vida dels malalts que, siguin del 
sistema que siguin, són persones.

Els polítics que s'omplen la boca amb 
la sanitat pública són els mateixos que 
permeten l'associació de multinacionals, 
tant nacionals com estrangeres, que el que 
fan és empobrir les condicions laborals de 
les treballadores.

Luis San Martin, CGT Barcelona

061 Teleassistència

Hem multiplicat la càrrega de treball i 
vista reduïda les nostres retribucions. S'ha 
ampliat la plantilla, però no la inversió 
envers el servei, condicionant així els plusos 
variables obtinguts per licitació.

Demanem la internalització del servei del 
061 perquè aquest deixi de ser un negoci 
on es lucren empreses voltor. La inversió 
que es realitza en aquestes empreses ha de 
recaure sobre la plantilla.

El reconeixement de la nostra categoria 
professional amb el seu respectiu conveni 
propi (actualment reconeguts com a 
telemàrqueting, hem treballat més que mai 
durant la pandèmia i  no se'ns ha reconegut 
ni recompensat), sent exclosos de la 
coronopaga per part de l'Administració.

Demanem una conciliació familiar i  jornades 
dignes, ja que actualment, les gestores del 
061 reben el seu calendari mes a mes amb 
una antelació de deu dies.
Al final es redueix en "a mateix treball 
mateixes condicions", ja n'hi ha prou de 
subcontractacions.

Aquell dimecres de gener, una senyora 
va ensenyar als dos inspectors de 
TMB, una fitxa d'inspecció, que molt 
bé podia haver-la recollit del terra, 
assegurant que aquella mena de 
bitllet l'hi havia venut el conductor 
per un 1,10 eu.

El Pablo o va negar rotundament 
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Aquest paio és l’actual jefazo 
de Correos, nombrat pel propi 
president del govern. Les altes 
esferes li han quedat petites a 
aquest menjamerdes, doncs 
amb el sou que té podria 
alimentar als 70.000 veïns i 
veïnes que, per culpa seva, s’han 
quedat sense correspondència. 
Tenir amuntegats els carters i 

les carteres, fent-los doblar la feina, és el pa de cada 
dia que ha instaurat el nostre amic Serrano a una de 
les empreses més grans del país. Tú mateix Juanito, 
ja t’ho trobaràs. O més ben dit, ja ens trobaràs…

Hem perdut el compte ja de tots 
els semàfors vermells que s’ha 
guanyat la rata de claveguera 
que fa de comandant al 
partit feixista VOX. Però no 
per això, aquest és menys 
merescut. La seva campanya 
propagandística racista, 
xenòfoba, feixista enlluernaria 
al mateix Goebbels. Alguns 

d’aquells van acabar afusellats, o millor encara, 
penjats a una plaça d’un poble qualsevol servint 
de sac de boxa. Nosaltres no donem idees, només 
recordem allò que, de vegades, passa. 

Jaime Echegoyen Enríquez de la 
Orden és el president de la SAREB. 
Allò que deien, el “banco malo”. Molt 
dolent ha de ser el banc per a que se li 
digui dolent, com si la resta de bancs 
fossin bons. El tio és llicenciat en dret 
(per allò de què es coneix les lleis i tal), 
i ha estat assessor de bancs super 
importants, i que tenen façanes 
super grans i son superfamosos i 

surten a la tele. En Jaime vindria a ser un autèntic usurer, que 
s’enriqueix no ja gràcies al treball dels demés, sinó al patiment 
dels demés. Com deia una dona sàvia: “hi ha gent per tot, 
però hi ha gent que no hauria d’existir”. 

En una oficina petita, d’una gran 
ciutat, unes quants valentes han 
aconseguit posar en escac a un 
monstre gegantí com és Correos. 
David contra Goliat. Els gals 
contra els romans. Aquest mes la 
lliçó de dignitat ens l’estan donant 
els incansables treballadors 
i treballadores de Correos de 
la unitat de repartiment 4 de 

Sabadell. Més d’un mes de vaga, força, determinació, 
perseverança i sobretot, solidaritat i suport mutu. Més 
enllà del resultat de la vaga, la lliçó és incontestable: 
Només lluitant, només des de l’assemblea, tenim futur. 

EL SEMÀFOR 
INSURRECTE

Jaime EchegoyenSantiago AbascalJuan Manuel Serrano Carteres de la UR4 de Sabadell

sindical

Angie Diaz
 

Assemblea de Treballadores 
del SARA

Sindicalisme feminista 
per uns serveis públics de 
qualitat contra la violència 
masclista
El Servei d'Atenció 
Recuperació i Acollida 
(SARA) és el recurs 
municipal de la ciutat de 
Barcelona especialitzat en 
l'atenció i recuperació de 
les violències masclistes.

L'1 d'octubre del 2016, el 
SARA és municipalitzat per 
l'Ajuntament de Barcelona 
tot i que no ha sigut fins a 
inicis del 2021 quan s'ha 
arribat a un acord sobre 
el conveni específic del 
servei, finalitzant amb èxit 
una lluita molt desgastant 
com a assemblea de 
treballadores.

El SARA neix l'any 2014 de 
la fusió de dos serveis de 
llarga trajectòria, l'EAD 
(Equip d'Atenció a Dones) 
i el SAN (Servei d'Atenció a 
Nens i Nenes que han patit 
violència masclista). Ho 
fa de la mà de la Fundació 
Salut i Comunitat (FSC) amb 
l'objectiu de centralitzar 
l'atenció i recuperació de 
les violències masclistes, 
així com ampliar l'atenció a 
altres persones que també 
la pateixen, com ho són 
persones de l'entorn, joves 
i persones del col·lectiu 
LGTBIQ+.

L'espurna que engega el 
2015 la secció sindical del 
SARA i desemboca en una 
llarga lluita de gairebé sis 
anys és l'incompliment del 
conveni col·lectiu d'acció 
social per part de FSC. 
Aquesta configuració com 
assemblea de treballadores 
neix per reclamar els 
nostres drets laborals i –
vist amb perspectiva– ens 
ha ajudat a preparar-nos 
i a sentir-nos més fortes i 
unides pel moment de la 
internalització.

La municipalització es dóna 
com a resultat d'un pacte 
pressupostari durant la 
legislatura passada entre 
el govern municipal de 
Barcelona en Comú i la 
Candidatura d'Unitat (CUP), 
que va pressionar durant 
la negociació dels nous 
comptes municipals perquè 
es municipalitzessin els 
serveis d'atenció a violència 
masclista de la capital 
catalana.

Les treballadores del SARA 
rebem la municipalització 
del servei com una victòria, 
l'aposta per un servei 
públic i de qualitat que 
acompanya la recuperació 

de les violències masclistes; 
la visibilització i dignificació 
d'una realitat que atempta 
diàriament contra milers de 
dones i infants.

Malgrat que amb la 
municipalització esperàvem 
canvis dirigits a beneficiar 
la qualitat en l'atenció 
del servei, les condicions 
laborals de les treballadores 
i un plantejament de la 
gestió dels recursos humans 
feminista, això no estava 
sent així.

Una de les primeres 
mesures que s'implementen 
–val a dir que s'ha fet de 
manera progressiva- és 
el dimensionament del 
servei. Tot i que l'espai 
físic de treball és el mateix, 
està previst que el servei 
passi de tenir vint-i-tres 
treballadores a quaranta-
dos.

L'entrada de les 
treballadores interines 
suposa una de les 
primeres contradiccions 
i injustícies comeses per 
l'administració municipal; 
mentre les vint-i-tres 
treballadores subrogades 
tenim contractes segons 

les condicions del conveni 
col·lectiu d'acció social 
-conveni no existent dins de 
l'administració pública-, les 
companyes que entren de 
la borsa d'interines estan 
regides pel conveni general 
de l'Administració.
Això suposa un greuge 
comparatiu entre 
treballadores d'un mateix 
servei que, malgrat que 
complim les mateixes 
funcions, tenim diferents 
condicions laborals (sous, 
permisos, etc.). Aquesta 
desitjada ampliació de 
la plantilla significa, més 
que una millora, un greuge 
discriminatori mai revertit 
per part de l'administració, 
provocant una de les etapes 
més dures que hem patit 
com a servei.

Alhora que l'Ajuntament 
difon l'existència del SARA 
com a referent municipal 
de les violències masclistes, 
la realitat portes endins 
és que no s'està dotant el 
servei del personal ni dels 
recursos necessaris per 
poder donar una resposta 
de qualitat. Així doncs, la 
municipalització acaba 
tenint un elevat impacte 
tant en la salut de les 

treballadores com en el de 
les dones ateses.

No és fins al maig del 2017 
que signem un primer 
acord que comportarà 
l'equiparació de les 
condicions laborals entre 
treballadores i un horari 
que permeti flexibilitzar 
i conciliar les nostres 
vides. En aquest sentit, 
tanquem una lluita 
que resultarà no ser la 
definitiva, ja que a mesura 
que avancen els mesos 
segueix faltant personal, 
recursos i no es compleix 
l'acord horari justificant 
que la infraestructura és 
insuficient.

El SARA és un servei amb 
anys d'història que s'ha 
bastit a partir de molta 
il·lusió i implicació de les 
treballadores que n'han 
format part des dels inicis 
i de les que en formen 
part en l'actualitat. Moltes 
companyes s'han vist 
obligades a abandonar el 
servei malgrat tenir un fort 
compromís amb aquest 
i moltes altres s'han vist 
obligades a deixar-lo, 
temporalment o de manera 
definitiva, per qüestions 

de salut, situació que per 
activa i per passiva hem 
traslladat a les autoritats 
competents.

Finalment, el juliol de 
2018 s'aprova el conveni 
general de l'Ajuntament i 
s'inicien les negociacions 
dels horaris de tots els 
serveis específics, però no 
és fins un any i mig després 
que som convocades. 
El consistori ens fa una 
proposta que ens sembla 
abusiva i decideixen 
bloquejar la negociació 
davant la reacció negativa 
de l'assemblea de 
treballadores.

L'assemblea dóna una 
pas endavant i decidim 

iniciar accions. Ens 
mobilitzem a les portes 
de l'acte organitzat per 
l'Ajuntament de Barcelona 
anualment amb motiu del 
8 de març i a la Comissió 
de Drets Socials celebrada 
el 17 de novembre de 
2020. Fruit de l'impacte 
de les mobilitzacions ens 
convoquen de nou amb una 
actitud més facilitadora, 
que finalitza amb la firma 
del nou conveni específic 
del SARA el 5 de febrer de 
2021.

Com a assemblea de 
treballadores el nostre 
objectiu és molt clar: 
reclamem millores 
al servei dirigides a 
beneficiar l'atenció de les 

usuàries i que s'alliberi 
la sobrecàrrega de 
feina. Si aquesta darrera 
condició no es dóna, som 
plenament conscients que 
té un impacte directe en la 
qualitat del servei i afecta 
negativament en el procés 
de recuperació de les dones 
i infants que atenem.

Sabem que no hi ha una 
equiparació real de les 
condicions laborals amb 
la resta de treballadores 
de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS); 
tot i això creiem que 
s'han aconseguit millores 
significatives que abans 
semblaven impossibles. 
Posem en valor que tot 
això s'ha assolit gràcies a la 

resistència de l'assemblea 
i la voluntat que finalment 
s'hi ha posat.

Hem millorat el nostre 
horari i hem aconseguit 
que sigui equitatiu entre 
les treballadores, el que 
suposa un pas endavant en 
la conciliació i una millora 
en el descans professional. 
Hem aconseguit equiparar 
el nostre calendari laboral al 
dels altres serveis socials de 
la ciutat.

Com Assemblea de 
treballadores valorem molt 
positivament aquesta lluita. 
Per a nosaltres ha estat 
una militància política, una 
lluita de caràcter feminista 
i sindical. Hem aconseguit 

tenir veu pròpia i situar al 
centre allò que és bàsic. 
Per això, volem posar en 
valor una lluita col·lectiva, 
una lluita que és de totes i 
per a totes, amb l'objectiu 
de defensar dues cares 
d'una mateixa moneda: 
els nostres drets com a 
treballadores i el dret 
de la ciutadania a poder 
accedir a un servei públic 
i de qualitat. Al cap i a la 
fi, poder oferir atenció i 
acompanyament de la 
màxima qualitat i facilitar 
vides lliures de violències 
masclistes. Seguim 
endavant!
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Continua la persecució 
sindical a TEPSA

«Tinc un pla, i al que 
em posi pals a les 
rodes, me l'emporto pel 
davant». Aquesta frase, 
pronunciada pel nou 
director de la terminal 
de Barcelona TEPSA 
S.L Ignasi Marí Gimeno, 
resumeix la situació en la 
qual ens trobem els i les 
treballadores d'aquesta 
empresa del Port de 
Barcelona.

El que està en joc a 
actualment a Terminales 
Portuarias SL és la pèrdua 
de les condicions laborals 
aconseguides després 
de dècades de treball 
sindical, davant un pla 
de reestructuració que la 
nova direcció està provant 
d'imposar per la via de 
perseguir i destruir totes 
les formes d'organització 
obrera que hem 
desenvolupat amb molt 
d'esforç al llarg de molts 
anys.

Terminales Portuarias és 
una de les empreses que 
opera al que es coneix 
popularment com el Moll 
d'Inflamables del Port 
de Barcelona, la part del 
port on atraquen els bucs 
que transporten líquids 
a l'engròs: petroliers, 
químiques... Els operaris 
del moll ens encarreguem 
de posicionar els bucs, 
connectar-los amb braços 
o mànegues flexibles, i 
efectuar la càrrega o la 
descàrrega, vigilant que 
no hi hagi cap fallida en 
l'operativa fins que aquesta 

acaba i podem tornar a 
desconnectar el vaixell. La 
tasca d'emmagatzematge 
dels líquids transportats 
per via marítima porta 
associada moltes altres 
feines que formen part 
del nostre dia a dia: fer 
instal·lacions a la planta, 
carregar o descarregar els 
productes en cisternes, 
trasbalsar líquids entre 
tancs, comprovar el bon 
estat d'aquests, tenir cura 
de les mànegues, i un llarg 
etcètera...

Com molts altres oficis 
portuaris, la nostra 
professió no coneix dies 
laborables o festius, 
treballem dies, nits i dates 
assenyalades, faci calor, 
plogui o nevi: només en 
cas de tempesta elèctrica 
s'ordena l'aturada de tota 
activitat. És clar, estem 
parlant també d'una 
feina -com tants d'altres- 
perillosa, on manipulem 
enormes quantitats de 
substàncies inflamables i 
corrosives, treballem amb 
grues i maquinària pesant, 
fem feines d'altura i on un 
accident pot resultar fatal 
no només pels mateixos 
treballadors afectats, sinó 
pel conjunt de la comunitat 
portuària i els municipis del 
voltant, per no parlar de 

l'impacte mediambiental 
que podria tenir el 
vessament d'alguns dels 
productes amb els quals 
treballem...

Potser degut a aquestes 
condicions de treball, o 
potser degut a estar dins 
d'un context -el portuari- 
on per determinades raons 
s'hi han pogut i s'hi han 
sabut mantenir tradicions 
i formes de lluita sindical 
que en altres sectors 
han estat esborrades en 
les passades dècades, a 
TEPSA perviu un esperit de 
solidaritat i organització 
obrera que avui resulta un 
obstacle extremadament 
molest per a l'ofensiva de 
la Patronal.

En efecte, a l'empresa 
no se li ha oblidat que 
fa pocs anys vam ser 
capaços de sostenir una 
vaga de quaranta dies 
en coordinació amb els 
companys i les companyes 
de les terminals de Bilbo, 
València i Tarragona, i 
és per això que ha pres 
la decisió de destruir 
tot vincle de solidaritat 
i suport mutu entre la 
plantilla, començant per 
l'organització que ha teixit 
aquests vincles a la nostra 
empresa: la CGT.

L'empresa ha decidit 
dur fins al final un 
procés d'externalització, 
precarització i devaluació 
general de les nostres 
condicions davant el qual 
el nostre Sindicat és un 
mur infranquejable, i és 
per això que en els darrers 
mesos s'acumulen les 
pressions, sancions i intents 
d'intimidació i xantatge 
contra els treballadors 
sindicalment actius i tots els 
que els envolten, culminant 
en l'acomiadament dels 
nostres estimats companys 
Juan i Joaquin.

Davant els atacs de la 
Patronal, els treballadors 
organitzats al Sindicat no 
tenim ni l'opció ni la voluntat 
de rendir-nos. Tampoc 
estem sols. Comptem amb 
el suport de la resta de 
col·lectius de treballadors 
del Moll d'Inflamables, 
dels remolcadors, 
dels amarradors, dels 
treballadors de les terminals 
de contenidors i dels 
estibadors, que un cop i un 
altre ens han demostrat que 
sempre hi són quan se'ls 
necessita.

Però per resistir, no podem 
limitar-nos al suport que 
podem brindar-nos entre 
els diferents col·lectius 

portuaris. Necessitem 
organitzar-nos i lluitar 
amb una força que trenqui 
fronteres entre oficis, 
territoris, sectors... 
Necessitem organitzar-nos i 
lluitar amb la força de tota la 
Classe Treballadora. Sabem 
el que diran de nosaltres. 
Diran que som privilegiats, 
que som irresponsables, que 
només mirem pels nostres 
interessos corporatius. Ens 
intentaran criminalitzar 
i ens intentaran aïllar 
com ho fan amb cada 
sector social que decideix 
plantar-se i defensar-
se. La seva estratègia 
és sempre la mateixa: 
dividir-nos, enfrontar-nos, 
fragmentar-nos: fixes contra 
eventuals, joves contra 
grans, autòctons contra 
nouvinguts, «privilegiats» 
contra precaris... Tot per 
impedir que la classe 
treballadora prengui 
consciència de la idea clau 
que pot capgirar de forma 
sobtada qualsevol pla que 
la patronal trami contra 
nosaltres: i és que sols i 
separats no tenim res a fer, 
però units som imparables. 
No ens enganyem: En 
aquest Moll nostre la 
batalla està sent dura, però 
amb el vostre suport, amb 
la vostra Solidaritat, els 
treballadors/es de TEPSA 
resistirem, els treballadors i 
les treballadores de TEPSA 
vencerem.

“ els treballadors organitzats al 
Sindicat no tenim ni l'opció ni la 

voluntat de rendir-nos”

Álvaro Urbano

Secció sindical de CGT 
a TEPSA Barcelona

Victòria de tres lluites que 
es van unir: 
la plantilla, els barris i la CGT

El mes d'abril de 2021 es va 
tancar un cicle d'història de 
lluites obreres i veïnals que 
va començar el maig de 1978 
quan un conductor de TMB, 
Manuel Vital, segrestà un 
autobús de la línia 47 i amb 
el suport de les persones 
que vivien a Torre Baró va 
demostrar que aquest barri 
de Barcelona, i després Ciutat 
Meridiana, era accessible per 
al transport públic.

Era el començament d'una 
baralla que s'allarga fins als 
nostres dies per a garantir 
a les persones que viuen en 
els barris de muntanya de 
la perifèria de Barcelona un 
servei públic de transport 
de qualitat i el dret bàsic a la 
mobilitat.

El 1988 l'empresa pública 
TMB fa desistiment de 
funcions i subroga a 
l'empresa privada de 
Transportes Lydia la gestió 
de les línies d'autobús que 
es van crear. Arribem al 
període 2010/2021 en què 
l'empresa privada Sagalés 
es queda amb l'anterior 
plantilla de Transports Lydia 
pretenent en un principi 
retallar els drets laborals 
com l'antiguitat, la qual cosa 
va motivar que la plantilla 
s'afiliés a CGT després de 
veure el nul suport rebut per 
part de l'empresa de serveis 
que és Comissions Obreres 
en la qual estaven afiliats la 
majoria de la plantilla. Una 
vaga de set setmanes amb 

un ampli seguiment, suport 
de moviments veïnals i de 
la secció sindical de CGT 
en autobusos de TMB, va 
acabar en una victòria que 
va fer que Bus Nou Barris 
(Sagalés) no apliqués les 
retallades. És en aquest 
moment quan es comencen 
a establir uns vincles entre 
plantilla, organització 
sindical anarcosindicalista 
i moviments de barri que 
mantindran en el temps la 
idea de recuperar el servei de 
bus per a la gestió pública.

En paral·lel, va començar 
el treball des de CGT de 
secundar i difondre les 
reivindicacions, fins a arribar 
al 2015 en què la plantilla 
d'autobusos TMB decideix 
en Assemblea que uns dels 
punts de la negociació del 
Conveni Col·lectiu és la 
recuperació de les línies de 
Bus Nou Barris. Aquí s'obre 
un període de conflictivitat 
amb manifestacions veïnals 
per a queixar-se del mal 
servei, amb la consigna 
unànime de FORA SAGALES, 
VOLEM TMB, recollida de 
signatures demanant la 
dimissió de Mercedes Vidal 
de Barcelona en Comú i 
presidenta de TMB per no 

acabar amb la subrogació de 
les línies de bus a Sagalés, 
així com la seva aposta a la 
privatització del transport 
públic que representa el 
projecte de Tramvia per la 
Diagonal i per no complir el 
mandat d'un Ple del Districte 
de Nou Barris en què totes 
les forces polítiques incloent 
el seu partit mostren el seu 
suport al fet que aquestes 
línies tornin a ser de gestió 
pública. Només ERC i CUP 
mantenen en el temps 
aquesta petició i el seu 
suport. Dels Comuns i altres 
castes polítiques no es va 
saber res més, fins a arribar 
a 2021 en què finalment 
s'aconsegueix aquest retorn 
de les línies de bus a TB i 
l'absorció per part d'aquesta 
de la plantilla.

Arribat aquest punt val la 
pena aturar-se a explicar 
com aquest sindicat es 
fa lloc i es consolida en 
una plantilla de persones 
treballadores en la qual no 
tenia implantació. Des del 
primer moment escoltant 
les seves necessitats, així 
com de la gent que viu 
en els barris, proposant 
maneres d'actuació per 
a trobar solucions, fent 

participar de la presa de 
decisions a totes les parts, 
buscant complicitats entre 
plantilles amb actes de 
confraternització, reunions 
entre les dues seccions 
sindicals de Bus Nou Barris 
i Transports de Barcelona 
per a elaborar estratègia, 
assessorant jurídicament, 
participant de manera activa 
en les seves mobilitzacions, 
denunciant públicament 
en xarxes socials i premsa 
l'abandonament al qual 
estava sotmès per part de les 
diferents administracions el 
servei d'autobusos i la gent 
que viu en aquests barris. 
La constància i l'obstinació 
a no perdre el fil de què 
succeïa per part de la gent 
de CGT d'autobusos va ser 
determinant. Per últim, el 
treball en l'àmbit sindical 
rebent el suport majoritari 
de la plantilla a CGT en les 
últimes eleccions sindicals, 
desbancant a UGT que era 
l'aposta de l'empresa. Per 
a arribar fins aquí, davant 
la negativa d'aquesta 
empresa de serveis sindicals 
a convocar eleccions i així 
poder venir a TB amb aquest 
delegat, vam esprémer 
al màxim la legislació i 
vam buscar solucions 

imaginatives de com 
utilitzar a l'altra empresa 
de serveis sindicals, CCOO, 
per a després d'afiliar a tres 
companys temporalment, 
que aquesta convoqués 
eleccions. Imaginació i 
estratègia com a eines per a 
trencar l'statu quo.

Fins i tot ens queda una part 
del camí per recórrer i és 
integrar la plantilla de Bus 
Nou Barris en TB amb tots els 
seus drets laborals. L'enemic 
en aquest cas no és la 
patronal o la llei, sinó UGT i el 
corporativisme que fomenta 
el recel entre iguals.

Penso que sempre cal 
aprendre, de les derrotes i 
de les victòries per a poder 
continuar en el temps el 
nostre esforç d'acabar amb el 
sistema capitalista i les seves 
estructures de poder. Per a 
mi aquesta és una victòria 
fruit dels vincles creats des de 
la idea del suport mutu per al 
benestar col·lectiu, d'insistir 
al llarg dels anys en la idea 
clara de municipalitzar el 
servei, de la confluència de 
necessitats entre persones 
treballadores, moviments 
veïnals i socials amb el nostre 
sindicat, amb un objectiu 
clar, fer fora allò privat i voler 
allò públic.

“ aquesta és una victòria fruit dels 
vincles creats des de la idea del suport 

mutu per al benestar col·lectiu”

Juan Ramiro

Conductor d'autobusos 
en TMB
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Carters i carteres de 
Sabadell en peu de guerra

Les treballadores i 
treballadors de Correus de 
la Unitat de Repartiment 4 
de Sabadell hem començat 
una vaga indefinida i total 
des del passat 6 d'abril, com 
a resposta a la greu situació 
que estem patint al nostre 
centre de treball des de fa 
mesos.

Són moltes les raons 
que ens han portat a 
prendre una decisió 
com aquesta: manca de 
contractació i conseqüent 
precarització de les nostres 
condicions de feina, greus 
irregularitats per part de 
la prefectura actual en el 
tractament de notificacions 
administratives i en 
l'enregistrament de les 
dades corresponents a 
la propaganda electoral, 
incompliment de les 
mesures de prevenció 
de riscos en relació amb 
la COVID-19 i pràctiques 
de comandament 
autoritàries per part de 
l'actual prefectura de 
la nostra carteria, amb 
obertura d'expedients 
per no complir directrius 
impossibles d'assolir per 
la ja esmentada manca de 
contractació.

La vaga com a instrument 
podria ser considerat 
l'últim recurs i, de fet, no 
és el camí més desitjable 
quant a les conseqüències 
econòmiques per a la 
nostra condició de classe 
treballadora que ha de 
patir constantment els 
ajustos i retallades que són 

conseqüència dels excessos 
i disfuncions pròpies del 
capitalisme salvatge, que 
monitoritza la realitat 
econòmica i social en la 
qual ens trobem.

La vaga tampoc sembla 
l'instrument més desitjable, 
en quant suposa un cert 
desgast i també certa 
manca d'acceptació de 
bona part de la ciutadania 
que, o bé ho considera 
un mecanisme innocu i 
inútil, o directament, una 
agressió a la "llibertat" de 
les ciutadanes per haver de 
patir una interrupció d'un 
servei públic o qualsevol 
tipus d'acció relacionada 
amb una vaga.

Tot i això, i a pesar de 
tantes dificultats, quan 
en un entorn laboral les 
agressions a la dignitat 
de les treballadores i 
treballadors que donen 
la cara cada dia i que són 
el veritable pilar de tota 
activitat laboral, suposen 
una constant en el dia a 
dia, la decisió d'anar a la 
vaga apareix com l'arma 
imprescindible, por costosa 
que sigui.

Ja fa tres setmanes des 
que vam iniciar la vaga i, 
a pesar de no haver rebut 

cap resposta per part de 
l'empresa, tot i haver-se 
assegut a parlar en un 
parell d'ocasions -sense èxit 
totes dues- el que sí que 
hem pogut aconseguir és 
la implicació i solidaritat 
tant de companyes i 
companys d'altres unitats 
de repartiment-amb el seu 
suport tant econòmic com 
moral-com d'altres entitats 
com Associacions de Veïns 
i Veïnes i sindicats que sí 
que creuen en la vaga com a 
instrument de lluita vers els 
abusos de l'elit empresarial 
que maximitza els seus 
beneficis en detriment de 
les persones.

Aquesta solidaritat de 
classe ens dóna força 
per continuar amb la 
vaga i ens dóna raons per 
animar d'altres unitats 
de repartiment i d'altres 
col·lectius per organitzar-
se i dir prou enfront de les 
amenaces i atacs a la nostra 
condició de treballadores 
i treballadors. També som 
conscients que moltes 
ciutadanes i ciutadans 
s'identifiquen amb la 
nostra lluita i ens donen 
suport perquè, encara que 
Correos vulgui demostrar 
el contrari, encara prestem 
un servei públic que ha de 
ser de qualitat i accessible 

per a totes les ciutadanes 
i ciutadans. Si els màxims 
responsables d'aquesta 
empresa no volen ser 
conscients, haurem de ser 
les mateixes treballadores 
i treballadors, juntament 
amb les ciutadanes i les 
entitats, les que fem força 
perquè així continuï. Si no 
fem front al capitalisme 
més extrem, amb les 
seves privatitzacions, 
externalitzacions, reformes 
laborals i destruccions de 
llocs de feina i precarització 
de les nostres condicions, 
perdrem la lluita i la nostra 
realitat es convertirà en 
una societat fantasma 
amb consumidors que no 
poden sortir de casa ni 
ho necessiten, perquè els 
grans gegants d'internet 
podran portar-nos a casa 
des de menjar a qualsevol 
altre tipus de producte amb 
la precarització de tota la 
cadena de producció, des 
del procés de fabricació 
fins al missatger que ens 
entregui el "producte". Més 
barat, més precaritzat. Més 
destructor del nostre Teixit 
social.

És per això que defensem 
un model de servei públic, 
al servei de les persones 
i de la societat, no dels 
beneficis dels directius 

que volen acabar amb 
aquest model. I defensem 
unes condicions de feina 
dignes. I per això fem vaga. 
Contra la precarització 
del servei públic, contra 
les actituds abusives vers 
les treballadores i els 
treballadors. I continuarem 
amb la vaga fins que 
s'escoltin les nostres 
reivindicacions:

1. Fi de la sobrecàrrega de 
feina. Més contractació.

2. Prou autoritarisme per 
part de la nostra prefectura.

3. Investigació de les 
irregularitats comeses per 
part de la nostra prefectura.

4. Prou amuntegament. 
Reclamem més espai entre 
treballadores i treballadors 
com a mesura de prevenció 
per la COVID-19.

5. Participació sindical en 
els redimensionaments 
realitzats per l'empresa per 
tal d'avaluar les càrregues 
de feina.

La lluita continua!

CAIXA DE 
RESISTÈNCIA 

ES69 2100 1303 2802 0002 8584

“ és aquesta solidaritat de classe la 
que ens dóna força per continuar”

Eduardo Fernández

 Afiliat a CGT i membre del 
Comitè de Vaga Ur4 Sabadell

No creiem en promeses, 
sinó en lluites

És 1r de maig, dia que no 
l'hem de recordar com 
un festiu, sinó com un dia 
de lluita. Commemorem 
la revolta iniciada per la 
classe treballadora dels 
EUA el 1r de maig de 1886, 
que reivindicava la jornada 
laboral de 8 hores, per 
la qual cinc treballadors 
anarquistes van ser 
executats a conseqüència 
d'un muntatge policial i d'un 
procés judicial infame.

Més de cent anys més 
tard, la lluita no ha canviat 
gaire. La jornada màxima 
de 8 hores cada cop es 
respecta menys: hores 
extres no remunerades, 
teletreball sense horaris, 
subcontractes i persones 
obligades a cotitzar en règim 
d'autònoms, jornades de 
repartiment inacabables... 
Totes aquestes són sols 
algunes expressions de 
l'explotació salvatge que 
la classe treballadora 

estem vivint en mans del 
capitalisme. A tot això li hem 
de sumar la doble o triple 
jornada que han d'assumir 
la gran majoria de dones 
treballadores; un treball no 
remunerat indispensable 
per al sosteniment del 
capitalisme.

Acumulem casos de 
semiesclavitud com els 
de les treballadores de la 
recollida de la fruita a Lleida, 
Monserveis al Berguedà o 
els riders ultraexplotats per 
empreses criminals com 
Glovo, Deliveroo i altres que 
presenten el patiment 2.0 
com a innovació positiva. 
Per a ells.

En el context actual de crisis 
total (sanitària, econòmica, 
social, ecològica...) el 
sistema ha demostrat un cop 
més els interessos de quina 
classe beneficia, mentre es 
prepara per noves ofensives 
contra els i les treballadores. 

Durant els pròxims mesos 
veurem com molts dels 
Expedient de Regulació 
Temporal d'Ocupació 
(ERTO), que han estat en 
gran mesura subvencionats 
per l'estat durant un 
any, es van convertint en 
Expedients de Regulació 
de l'Ocupació (ERO). A 
més, els acomiadaments 
i tancaments patronals 
es beneficiaran del règim 
jurídic que les últimes 
reformes laborals han 
anat creant. Un règim que 
afavoreix totalment als 
empresaris i que ens deixa 
als i les treballadores amb 
una única defensa: la lluita 
sindical, perquè sabem que 
dels nostres governants no 
s'ha d'esperar res.

On és la cacarejada 
derogació de la Reforma 
Laboral del govern més 
d'esquerres de la història 
mundial? On és la protecció 
de la sanitat pública i les 

internalitzacions amb què 
s'omplen la boca diversos 
governs de la Generalitat? 
No esperem cap avenç que 
no sigui obtingut per la 
nostra ferma pressió com a 
classe treballadora.

Finalment, les hienes del 
capitalisme ja fa temps 
que van darrere del botí 
que representen les 
pensions. Busquen poder 
mercantilitzar els diners 
que asseguren una vida 
mínimament digna a les 
persones més grans. Si 
deixem que això passi ens 
condemnem a un present i 
futur molt negres.

Quina és la resposta 
que hem de donar? La 
de sempre, l'única que 
funciona: organització i 
lluita.

Organització per ser més 
fortes, per combatre unides, 
colze a colze contra qui ens 

explota i oprimeix.

Lluita per evitar la 
mercantilització de les 
pensions, l'habitatge, la 
salut, l'educació i també per 
assolir unes condicions de 
treball que permetin viure 
dignament i no serveixin per 
enriquir a quin ens explota.

Aquest primer de maig 
sortim al carrer per aturar-
los, a tots, com ho farem 
l'endemà des de les 
organitzacions de la classe 
obrera, colpejant cada 
cop amb més força i sent 
cada cop més punys alçats. 
Aquest món possible que 
anhelem només ho serà per 
nosaltres mateixes.

VISCA EL PRIMER DE MAIG
VISCA LA CLASSE 
TREBALLADORA!

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya en motiu del 1r de maig

SP de la CGT de Catalunya
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Treballar i lluitar a la universitat 
quan no ets un home cis blanc

Laura Esteve Alguacil 

Secció de la UPF, 
Sindicat d'Ensenyament

S'acostuma a pensar 
en la recerca i docència 
universitària (ser PDI) com 
un sector laboral tranquil 
i amable. És clar que, 
com a treball vocacional i 
intel·lectual que és, gaudim 
de certs privilegis. Ara bé, 
també patim nombrosos 
abusos i violències. I com 
no, els patim especialment 
les dones, persones trans i 
persones racialitzades.

Plantejar-se treballar com 
a PDI a una universitat és 
en si complicat i la classe, 
el gènere i la racialització 
són factors determinants. 
Un cop fas gran una petita 
escletxa aconseguint 
que et contractin com a 
doctoranda, el missatge que 
t'arriba per tot arreu és clar: 
precarietat i inestabilitat.

Sense anar més lluny, ho 
veus quan Generalitat i 
Universitat decideixen 
conjuntament que el teu 
contracte serà de tres anys 
tot i que la llei (l'EPIF) te'n 
garanteix quatre. No és 
pas una tonteria. L'època 
predoctoral passa una 
important factura a la 
salut mental perquè les 
condicions laborals són 
nefastes. A canvi de sous 
de mileurista (un 56% 
del que cobra una altra 
persona a l'Administració 
General de l'Estat amb la 
nostra qualificació) hem de 
portar a terme una recerca 
innovadora que cristal·litzi 
en una tesi doctoral que 
sigui rendible pel "mercat 
acadèmic", fer docència 
(molts cops estructural i 
sense cap formació prèvia) 
i, no menys important, 
realitzar tot un seguit de 
tasques indeterminades 
que, segons el propi 
funcionament feudal de 
les universitats, s'entén 
que sempre han d'assumir 
les de baix. Tot això és una 
cursa a contrarellotge el 
final de la qual és seguir 
treballant per acabar la tesi 
sense contracte mentre 
perceps la prestació per 
atur. No és d'estranyar que 
la ràbia i la frustració ens 
portés a formar els diferents 
col·lectius de Doctorandes 
en Lluita l'any 2019.

Ara bé, mires una mica més 
endavant en la carrera de 
fons que és l'acadèmia 
i el panorama és, si cap, 
encara més desolador. La 
concatenació de contractes 
temporals de manera 
fraudulenta es devia 
inventar a la universitat. 
Les diferents assemblees 
d'associades i els casos 
judicials guanyats així ho 
demostren. Entre contracte 
i contracte, possiblement 
llargs períodes de temps a 
l'atur: l'etapa postdoctoral 
té una força centrífuga que 
expulsa a les de sempre. 
No és cap sorpresa que 
si les dones som el 55% 
de les persones que 
fan un doctorat, només 
suposem un 22% del total 
de personal catedràtic 
o un 19% del personal 
investigador principal en un 
projecte europeu.

Per a poder ser capaç d'anar 
progressant a la universitat, 
cal competir amb la resta 
de companyes, a veure qui 
té millor currículum –en el 
millor dels casos– i a veure 
qui cau millor en els cercles 
d'influència (personal 
catedràtic, emèrit, equips 
rectorals...) en la majoria 
d'ocasions.

Caure bé en aquests 
cercles de poder molts 
cops depèn del teu origen 
social i familiar, però també 
pots caure en gràcia sense 
això; has de ser normatiu, 
complaent i fer-li el joc al 
sistema en sectors que 
molts cops estan molt 
masculinitzats (com l'STEM). 
D'això, malauradament, 
en sap molt la companya 
Eva Bussalleu. Professora 
a la UdG durant 17 anys 
d'aïllament, violència 
psicològica i mobbing per 
part del seu cap i d'un dels 
seus companys, va ser 
acomiadada l'any passat. 
Després d'un llarg calvari 
per aconseguir una plaça 
d'agregada (la desitjada 
estabilització), va veure 
com aquests dos homes 
orquestraven la maniobra 
final per expulsar-la de la 
universitat. L'un, presentant-
se al mateix concurs i l'altre, 
configurant un tribunal afí 
compost exclusivament 
per homes catedràtics de 
la seva òrbita. De moment, 
la justícia li ha donat la raó 
a l'Eva, que ha declarat 
nul el concurs donada la 
configuració exclusivament 
masculina del tribunal. 
Mentre es convoca de 
nou, l'Eva reclama ser 
readmesa, però el seu equip 
i la universitat segueixen 
ignorant-la.

D'altra banda, en la 
valoració dels currículums, 
marquen la diferència, 
sobretot, dos tipus de 
coses: les publicacions 
i la mobilitat o estades 
de recerca. La mobilitat 
sempre ha estat un factor de 
penalització per a les dones 
que cuiden o es plantegen 
cuidar. 

No tothom pot permetre's 
deixar-ho tot durant un parell 
d'anys per fer un postdoc 
a l'estranger sense saber si 
podrà tornar. La incertesa és 

especialment dura en etapes 
vitals en què el mandat 
social de la maternitat és 
més intens. Per portar un 
ritme de publicació amb la 
productivitat que s'espera, 
cal fer jornades laborals molt 
per sobre del que marquen 
els contractes. Les dones, 
en assumir la major part de 
les tasques de cures, ens 
veiem amb l'aigua al coll 
per la doble jornada laboral, 
cosa que repercuteix de 
nou en la nostra salut física 
i mental. Així, la Covid-19 i 
el teletreball han fet encara 
més patent les dificultats 
per a publicar al ritme que 
el "mercat" demana. La 
majoria de dones han reduït 
sensiblement el nombre 
de publicacions el temps 
que portem de pandèmia, 
mentre que molts homes 
han pogut viure aquest 
període com un de més 
tranquil·litat per llegir i 
escriure.

La universitat del present 
és digna de formar part 
de qualsevol novel·la 
d'Ursula K. Le Guin: és una 
institució feudal a la vegada 
colonitzada per les lògiques 
capitalistes i individualistes 
més salvatges. Pel que hem 
exposat, no és d'estranyar 
que els espais de resistència 
estiguin fortament 
feminitzats. Ara bé, no 
només volem resistir, també 
volem crear nous mons. Si 
no volem quedar-nos només 
amb una barricada que ens 
permeti resistir els embats 
del patriarcat i el capital, 
hem de reflexionar sobre 
quin món i quina universitat 
volem a l'altra banda. Més 
important, l'hem de posar 
en pràctica: horitzontalitat, 
cooperació i sororitat 
haurien de deixar de ser 
només paraules boniques. 
En aquest sentit, les dones 
combatives a les universitats 
albirem certa esperança 
en la recent creació de 
l'Assemblea Feminista 
Interuniversitària, un espai 
no mixt de reflexió i acció.

“La Universitat del present és digna de formar part
  de qualsevol novel·la d'Ursula K. Le Guin”

sindical

N
N O T Í C I E S  S I N D I C A L S

La Federació 
d’Ensenyament de 
la CGT de Catalunya 
juntament amb la 
Plataforma d’Interines 
Docents han imposat 
aquest passat 1 d’abril 
un recurs a la Sala del 
Contenciós del Tribunal 
Suprem de Justícia 
de Catalunya per tal 
d’impugnar el procés 
d’oposicions de juny 
del 2021. Les raons que 
han portat a impugnar a 
aquestes organitzacions 
és que s’ofereixen llocs 

de treball ja ocupats 
per interins i interines, 
les quals porten anys 
desenvolupant la feina en 
aquests llocs de treball i 
van accedir-hi en base 
a un procés d’igualtat, 
mèrits i capacitats. Es 
suma que, aquestes 
oposicions, es realitzen 
enmig d’una pandèmia 
que genera una disparitat 
d’oportunitats per a les 
diferents candidates 
que són completament 
alienes a la feina que 
desenvolupen. 

El passat dia 31 de març 
la plantilla de Cotronic ha 
tornat convocar una vaga 
contra els acomiadaments 
i les sancions, així com 
l'explotació laboral de la 
subcontracta de Movistar 
a Barcelona, ara sota 
l'empresa Cobra. Els 
treballadors de Cotronic 
denuncien que més de 
80 treballadors han estat 
sancionats en només un 
mes. Però, el que més ha 
indignat a la plantilla que 

dóna servei al grup Cobra 
és la subrogació en frau 
de llei que ha afectat a 
set treballadors que no 
van poder acomiadar. 
En aquest sentit, Ruíz de 
Azua manifestava que els 
companys, "a part de no 
poder treballar, no poden 
cobrar cap indemnització 
ni prestacions per 
desocupació". I tot això fins 
que no hi hagi una sentència 
que probablement serà en 
2023.

CGT i PINDO impugnen les oposicions Vaga de la plantilla de Cotronic enfront 
les sancions i acomiadaments

Ja fa més de 5 anys que la 
plantilla de Contact Center, 
sector del telemàrketing, 
va negociar el seu últim 
conveni. Ara, toca tornar 
a negociar-ho. La CGT 
ha emès un comunicat 
en el que denuncia les 
maniobres de la direcció, i 
reivindica un nou sistema 

Contact Center negocia un nou conveni

La Unitat de Repartiment 
número 4 de Sabadell, 
situada al nord de la 
ciutat, es va declarar 
en vaga indefinida el 
passat dia 6 d’abril. La 
vaga ve motivada pels 
abusos per part de la 
direcció que estan patint 
els carters i les carteres 
d’aquestes unitats. Entre 
les reclamacions de les 
treballadores postals 
hi ha demandes tan 
bàsiques com exigir més 
contractacions per a 
suplir les baixes (que han 

augmentat arrel de la crisi 
de la Covid), que s’aturin 
les sobrecàrregues 
que aquestes baixes 
comporten, que 
s’investiguin les 
irregularitats comeses pels 
caps de repartiment en 
relació a les notificacions 
administratives i la 
propaganda electoral, 
més espai físic per als 
treballadors per respectar 
les mesures anti-Covid 
i participació sindical 
en la negociació de les 
càrregues de treball. 

Vaga a Correos de Sabadell
de classificació i promoció 
professional en què es 
reconeguin els canvis que 
ha viscut el sector en els 
últims 20 anys. Denuncien 
en el mateix comunicat 
que la patronal no ha 
proposat res, oblidant els 
drets dels treballadors i les 
treballadores del sector

Diversos treballadors i 
treballadores de Delivery 
(empresa dedicada al 
repartiment a domicili) han 
creat un nou espai sindical 
que pretén ser una eina 
per a tots i totes aquelles 
treballadores del sector, 
d’empreses com Glovo, Uber 
Eats, Just Eat, Deliveroo, 
etc. Es tracta d’una proposta 
sindical de caràcter 

Neix un nou espai sindical rider

combatiu i autogestionada 
que planteja una alternativa 
real a CCOO i UGT i a les 
associacions pro-empresa 
com APRA, AAR i RU). Segons 
els organitzadors, aquest 
espai s’encarregarà de 
proporcionar ajuda pràctica 
als companys del sector 
(consells sobre les apps, 
formació vial, etc.) així com 
suport jurídic i drets laborals. 

L a  C G T 
i r r o m p  c o m  a 
s e g o n a  f o r ç a 
a  Te c a f r i c  S A 

( m e t a l · l ú r g i a )

UGT 
4 delegats

CGT 
2 delegats

CCCOO 
1 delegat

USOC 
1 delegat

Independents 
1 delegat

Eleccions sindicals

Victòria absoluta 
de la CGT a 

Technip Ibérica SA

L a  C G T  h a  o b t i n g u t 
l a  t o t a l i t a t  d e l s 
d e l e g a t s  d e l  c o m i t è 
a  Te c h n i p  I b é r i c a 
S A  ( S e r v e i s  Tè c n i c s 
d ’ I n g e n i e r i a ) , 
o b t e n i n t  e l s  9 
d e l e g a t s  d e l  C o m i t è 
d ’ E m p r e s a . 

L a  CGT  m a n té 
e l s  d e l ega t s  a 
M a s s i m o  D u t t i

Després d’unes 
eleccions en que, 
segons les companyes 
de la secció de CGT a 
Massimo Dutti ,  han 
estat  molt  dures i  en 
què els  altres sindicats 
han jugat brut ,  la  secció 
de CGT ha mantingut 
els  dos delegats al 
centre Massimo Dutti 
de Tordera.  

El proper dia 10 d’abril les 
treballadores del Servei 
d’Atenció Domiciliària de 
Sabadell es mobilitzaran 
a la capital vallesana. 
Les treballadores 
d’aquest servei, un dels 
més castigats per la 
precarietat i la pandèmia, 
i altament feminitzat, 
demanen més recursos 
econòmics per equiparar 
els salaris d’aquestes 
treballadores amb els de 
les assistents municipals. 
Les treballadores del SAD 
reben només un 40% 
del salari que reben les 
assistents municipals per 
realitzar la mateixa feina. 
Aquests recursos, segons 
les pròpies treballadores, 

Treballadores del SAD exigeixen més recursos

són indispensables per 
poder garantir un servei 
de qualitat a aquelles 
persones que més ho 
necessiten. En altres 
ocasions hem donat veu a 
les companyes del SAD, on 
han expressat amb cruesa 
les condicions de treball 
a què es veuen sotmesses 
i l’actitud mafiosa de les 
direccions de les empreses 
privades dedicades a 
l’atenció domiciliària. Les 
treballadores no només 
demanen més salari, sinó 
feina a temps complet, 
contractes indefinits i les 
eines necessàries per tal 
de poder atendre a les 
persones amb dignitat i 
qualitat. 
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Cap TEEI al carrer! 
Les que hi som ens quedem!

Tot va començar setze anys enrere. El 2004 el 
Departament d'Educació va crear com a prova 
pilot la figura de les Tècniques Especialistes 
en Educació Infantil.

Nosaltres treballàvem a escoles bressol 
públiques, municipal o privades. I el 
Departament ens va escollir per la nostra 
formació, experiència i titulació.  Ens va 
triar i seleccionar de la borsa d'educadores 
de bressol, i va ser a partir del 2004 quan va 
començar la nostra trajectòria laboral com a 
TEEI.

Ara ja fa setze anys que treballem a les 
escoles públiques catalanes, donant suport 
a les tutores de P3. Acompanyem als infants 
en el seu creixement i desenvolupament 
personal i els acollim en el seu primer any a 
l'escola. Els escoltem, els guiem, els animem, 
els cuidem, els estimem, els ajudem, els 
acollim, els respectem, els aconsellem, els 
abracem, els eduquem, els consolem i els fem 

Laia Llensa
 

Afiliada a CGT Ensenyament Barcelona

riure. Tot això i més ho fem amb ganes, amb 
emoció, amb professionalitat, amb afecte, 
amb tendresa, amb respecte i amb confiança.  
Ha sigut un procés llarg. Durant setze anys 
hem esperat amb ànsies poder consolidar 
el nostre lloc de treball. En els tres primers 
anys de la creació de la plaça de Tècniques 
en Educació Infantil, totes esperàvem 
que es convoquessin aquestes esperades 
oposicions, tres anys després tal com marca 
la llei. Així doncs el 2007 hauria d'haver 
estat l'any on hauríem consolidat el nostre 
lloc de treball, però això no ha sigut així, i 
és ara el 2021 quan hem de presentar-nos a 
aquest concurs d'oposició que ens abocarà 
a moltes companyes a l'atur. Aquest concurs 
no consolida la nostra experiència, ni té en 
compte la nostra professionalitat.

Són unes oposicions obsoletes, amb una prova 
memorística on no ens donen l'oportunitat 
de demostrar la nostra experiència, ja que és 
una prova eliminatòria on el que compta és 
plasmar memorísticament un temari que no 
s'ajusta a les nostres tasques, ni a les funcions 
per les quals les TEEI estem contractades. 

Ens trobem amb una gran injustícia, i és per 
això que les TEEI estem en lluita! Fa més d'un 
any que ens mobilitzem, acompanyades i 
guiades per la CGT i per en Pau Martí Albert, 
el nostre advocat. Ens hem consolidat com 
a Plataforma d’Interines TEEI de Catalunya, 
on més de 400 companyes ens acompanyen 
en aquesta lluita. Ens hem reunit amb 
diferents grups polítics, sindicats, hem anat 
al parlament on hem rebut l'escalf i l'escolta 
de la majoria de grups parlamentaris, tots 
ells entenen que s'ha de buscar solució al 
problema que patim les TEEIS.

També hem denunciat l'abús que patim 
davant la justícia, i restem a l'espera que un 
jutge ens doni la raó, tal com marca el Tribunal 
de Justícia Europeu que va deixar molt clar 
que la sanció no hauria de ser passar per una 
oposició per  les treballadores que estem en 
abús de la temporalitat

Però cal que aquestes paraules i intencions 
que constantment sentim en boca de molts 
polítics, es converteixin en fets, perquè sinó 
les TEEIS ens quedarem sense feina. Cal 
aturar aquest ERO encobert!

Les TEEI som dones fortes, treballadores, 
lluitadores! Lluitem pels nostres drets, per 

fer justícia! No ens silenciaran!

La nostra lluita continuarà fins a 
aconseguir el nostre objectiu: 

Cap TEEI al carrer!

Les que hi som ens quedem!

Aquest 
concurs 

d'oposició 
que ens 
abocarà 
a moltes 

companyes a 
l'atur

opinió

Cada vegada que hi ha protestes que busquen 
ser efectives i anar més enllà d'una performance 
simbòlica, periodistes, tertulians i polítics obren 
el debat de la violència. Una violència que 
identifiquen bàsicament en qui protesta o, com 
a molt, en el fet de la protesta en si. D'aquesta 
manera es relaciona la protesta (que pretén ser 
efectiva, és a dir, servir per a alguna cosa) amb 
la paraula violència. Una paraula que s'assimila a 
situacions molt concretes i que aquestes mateixes 
tribunes acostumen a demonitzar i, de pas, 
negativitzen el reconeixement del conflicte que hi 
ha darrere de les protestes. Entrar en aquest debat 
ens fa caure en el seu parany. Ho estem veient en 
les actuals protestes per l'empresonament del 
cantant Pablo Hasel. M'intento explicar.

És dolenta la violència? En abstracte, 
evidentment que ho és. Però penso que aquesta 
no és la pregunta que cal fer-nos. Vivim en un 
món violent. Això és una certesa que no admet 
discussió. És violent en cada moment de la seva 
quotidianitat. Milers de migrants moren fugint de 
la misèria extrema. Una persona com l'Amancio 
Ortega acumula un patrimoni de gairebé el 200% 
del pressupost anual de la Generalitat, mentre 
moltes de les seves treballadores a molts països 
pateixen condicions properes a l'esclavitud. Cada 
dia esmorzem amb antiavalots repartint cops de 
porra en l'enèsim desnonament de la setmana. 
Moltes vegades a la feina ens veiem obligades 
a fer unes hores que no ens paguen i si ens 
queixem ens foten fora sense cap contemplació. 
La realitat és violenta i aquesta violència, que no 
ens agrada, ara mateix forma part de l'ADN de la 
nostra societat.

Nosaltres, per la nostra banda, volem canviar 
aquest món. Per fer-ho, la primera passa és 
reconèixer com és aquest món. Això comporta 
identificar allò que és violent. Per exemple, que 
s'ofeguin cada dia persones a la Mediterrània no 
és una situació inevitable sinó que respon a unes 
determinades polítiques de la UE. Que cada any 
morin al món molts milers de dones assassinades 
per homes no és "natural" sinó que respon 
a una forma específica d'organització social. 
Un masclisme que, entre d'altres, la publicitat 
perpetua de forma ben intencional. De la mateixa 
manera que l'atur i els sous de misèria de joves, 
dones i migrants és una decisió econòmica que 
algú l'ha pres, fora de tot control social. Aquest 
tipus de situacions, que són els pilars del món 
actual, responen a polítiques conscients. No 
apareixen en cap programa electoral, però hi 
ha qui les dissenya i qui les executa de forma 
totalment premeditada.

Davant d'això, la protesta social ha de ser efectiva 
perquè, si no, és simplement teatre. I per tal que 
una protesta sigui efectiva, cal que violenti allò 
contra el que protesta. Si això no ho tenim clar, 
no anem enlloc. Per tant, ens correspon pensar 
com podem obtenir aquesta efectivitat. Pot ser 
efectiu bloquejar un magatzem de distribució 
de vidres per cotxes a moltes automobilístiques 
per evitar acomiadaments? Potser sí. És violent? 

La trampa del debat sobre 
la violència

Doncs pels amos de l'empresa que fabrica 
vidres i per les empreses automobilístiques ho 
és. Podem aturar un desallotjament encenent 
un barri o una ciutat? De vegades sí. És violent? 
Doncs per qui ha conceptualitzat aquest 
desallotjament com una oportunitat per fer 
negoci, o pels polítics compromesos amb qui vol 
fer el negoci, ho és. Ocupar un rectorat i aturar la 
seva activitat o bloquejar un campus defensant 
taxes universitàries menys cares i frenar 
acomiadaments de professores precàries pot ser 
útil? Moltes vegades ho ha sigut, malgrat suposar 
un cost per gerents i per qui mercantilitza les 
universitats.

Penso que a nosaltres no ens pertoca entrat 
a debatre sobre la violència. Com deia, la 
violència existeix i quan lluitem, d'una forma 
o una altra l'apliquem en diferents graus. Per 
nosaltres el debat rellevant és quins objectius 
volem assolir quan promovem una protesta i de 
quins mitjans per fer-ho disposem per nosaltres 
mateixes. Aquests mitjans poden ser molts, 
diversos i canviants segons les situacions. Fer 
una assemblea i trencar l'individualisme en pot 
ser un, de la mateixa manera que bloquejar una 
via de circulació, aturar un servei de recollida 
d'escombraries o alçar barricades en flames 
també ho són. I molts d'altres que no anomenaré. 
La reflexió que per nosaltres és rellevant és 
identificar per què lluitem, qui som aquest 
nosaltres que lluita i quins mitjans tenim i com 
els podem implementar perquè la nostra lluita 
serveixi per apropar-nos als objectius que la 
promouen. Per mi, el límit de tot això radica en 
l'efectivitat.

Evidentment en aquest debat hi ha tot de riscos 
que cal tenir presents. Un d'ells: les nostres accions 
també determinen com ens anem construint 
en cada moment. Això posa sobre la taula una 
dialèctica constant entre els nostres actes (a 
ningú ens agrada trencar vidres o tallar un carrer 
[sempre en abstracte], però de vegades potser 
ho fem) i com som. És un risc que hem de tenir 
present sense perdre de vista que la passivitat 
o el limitar-nos al simple teatre reivindicatiu 
simplement ens fan deixar de ser allò que som. Un 
altre: la nostra violència té sentit quan respon a 
una lluita col·lectiva, per molt que pugui prendre 
la forma d'accions individuals. Això comporta 
que el debat sobre objectius i els mitjans per 
assolir-los ha de ser col·lectiu, encara que sovint, 
i per la pròpia naturalesa del debat, sigui difícil 
tenir-lo de forma pública. Cal que la ràbia estigui 
organitzada. Ara bé, aquesta organització sempre 
ha de partir de qui la protagonitza i hem de fugir 
de qualsevol temptació de pretendre estructurar 
i canalitzar lluites i protestes de les quals no en 
som protagonistes. Aquest, però, és un altre 
debat.

En definitiva. La validesa de les nostres accions 
radica en la seva utilitat. Una utilitat que depèn de 
dos aspectes: 1) de l'efectivitat que proporcionen 
a la nostra acció col·lectiva davant un conflicte i 
2) en com ens hi posiciona a nosaltres. El debat 
descontextualitzat de la resta sobre les formes 
d'aquestes accions, com la pregunta sobre si és o 
no és vàlid cremar un contenidor, simplement fa 
el joc a qui té el Poder. Un Poder que, com sabem 
per experiència, és violent.

Ermengol Gassiot
 

Professor i secretari general de la CGT de Catalunya

l a  va l i d e s a 
d e  l e s 

n o s t r e s 
a cc i o n s 

ra d i c a  e n 
l a  s e va 
u t i l i ta t
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Quants anys fa que treballeu a Parcs i 
Jardins?

Azu des de fa 17 i 12 anys la Fani.

Pertanyeu a l'Ajuntament de 
Barcelona?

Sí, som de l'Institut Municipal de 
l'Ajuntament, concretament depenem 
de la regidoria d'emergència climàtica 
i transició ecològica.

Quina és la vostra tasca?

Som jardineres de l'Institut Municipal de 
Parcs i Jardins de Barcelona, treballem 
en el manteniment dels parcs i jardins 
de la ciutat i en el viver municipal 
Tres Pins, produint part de les plantes 
que es posen als parcs de la ciutat de 
Barcelona.

Existeix a la vostra empresa o secció 
algun protocol d'assetjament? I Plans 
d'Igualtat?

Just ara s'ha signat el nou protocol 
d'assetjament juntament amb el Pla 
d'Igualtat. Portàvem des del 2013 amb 
el mateix Pla, això és una mostra de 
la manca de voluntat i el tarannà de 
l'empresa envers els canvis que diuen 
estan fent.

Què ha passat o què està passant ara?
Un judici per Drets Fonamentals, 
celebrat el 24 de novembre de 2020, 
va ser l'últim pas d'un procés que va 

portar a dues companyes a picar a totes 
les portes possibles per acabar amb 
l'assetjament que patien.

Tot va començar fa dos anys, quan 
una companya es va posar en 
contacte amb la nostra secció per 
denunciar la situació d'assetjament 
que estava patint ella per part del seu 
responsable.

Aquest va intentar en dues ocasions 
mantenir una relació amb ella, 
davant la negativa per part de la 
companya, va començar el calvari 
amb un assetjament laboral i per raó 
de sexe.

Paral·lelament una altra companya 
presentava símptomes clars 
d'assetjament sexual amb 
comentaris obscens, insinuacions, 
com per exemple que li ensenyés les 
calces, si sabia fer un francès, si volia 
que l'ajudés a canviar-se de roba o 
ajuda per anar al ginecòleg.

En el moment que les companyes van 
començar a demostrar el malestar 
amb aquestes pràctiques es van trobar 
amb crits constants, males formes, 
aïllament, amenaces de sancions, 
manipulació, ridiculitzacions, 
persecució obsessiva.

L'any d'assetjament els hi ha costat car 
en salut mental, ja que han estat de 
baixa a conseqüència de l'assetjament 
que han patit.

És per això que esteu denunciant 
assetjament laboral i sexual a la feina?

Per primera vegada s'ha obert el 
protocol d'assetjament per raó de sexe 
i laboral, on els dos informes que s'han 
fet, juntament amb una sentència 
judicial de Drets Fonamentals, han 
constatat que sí que hi ha hagut 
assetjament. Aquest protocol no 
tenim constància que s'hagi obert 
mai abans, sempre s'han tapat les 
situacions d'assetjament que hagin 
pogut denunciar les companyes com 
un conflicte intern de la brigada.

Després dels dos informes elaborats 
dins del protocol, on ja es va determinar 
que sí que hi havia hagut assetjament 
per raó de sexe i assetjament laboral, 
amb recomanació explícita que una de 
les testimonis obrís també el protocol 
d'assetjament, ja que presentava 
símptomes d'assetjament sexual per 
part del mateix responsable. El Gerent va 
decidir saltar-se el règim disciplinari del 
conveni, rebaixant les dues sancions molt 
greus a simplement greus, commutant-
les per l'acompanyament d'una coach 
i per un curset de bones pràctiques. 
Un cop fet el curset l'assetjador va ser 
ascendit de categoria "com a premi".

És per això que vam decidir anar a 
judici, on la sentència, una vegada 
més, determina que sí que hi ha hagut 
assetjament i obliga a l'empresa a 
indemnitzar a les companyes amb 
15.000€ cadascuna.

De fet, la premsa es feia ressò en titulars: 
"Un jutge sentencia Parcs i Jardins a 
indemnitzar dues auxiliars de jardineria 
per la conducta del seu encarregat".

La decisió judicial deixa clar que van 
patir "assetjament per raó de sexe", 
és a dir, masclista. Les dues víctimes 
van haver d'estar de baixa per ansietat 
durant mesos i fins fa poc no s'han 
pogut reincorporar a la feina.

Pensem que no s'està protegint les 
víctimes, han de conviure amb alguns 
companys que van testificar a favor 
de l'assetjador. No és fàcil, no tenen 
un espai de seguretat, en primer lloc, 
s'hauria d'haver aplicat el que diu el 
conveni i, en segon lloc, protegir les 
víctimes.

Heu fet denúncia de les situacions?
Sempre hem denunciat la situació 
de discriminació de les dones a 
Parcs i Jardins, tant a les brigades, 
on normalment trobem una "quota 
implícita" de dones, controlant molt 
la presència d'aquestes depenent 
de la brigada i de les característiques 
dels responsables; com en l'àmbit 
professional on clarament no tenim 
les mateixes oportunitats que els 
nostres companys, quedant excloses 
moltes vegades de determinats 
llocs de treball. És molt habitual que 
s'afavoreixi els homes en aquesta 
empresa, la presència de les dones a 
les funcions de jardineria és menys 
d'un 20%.

Assetjament a Parcs i 
Jardins de Barcelona

“L'Ajuntament premia l'assetjament a les dones, humilia les víctimes ascendint a 
l'assetjador”. Tot i que aquesta frase sembli treta de la ficció, la realitat és que defineix 
a la perfecció el que es viu a Parcs i Jardins de Barcelona.  Avui entrevistem a dues 
treballadores d’aquesta empresa municipal, afiliades a la CGT. Últimament han estat 
notícia degut al conflicte que s'ha destapat a Parcs i Jardins per uns casos d'assetjament 
sexual i laboral. Elles son la Azu Sánchez delegada d'Igualtat i Fani Portolés delegada de 
Prevenció a Parcs i Jardins.

l'entrevista

Està clar que l'empresa no vol que 
les dones s'organitzin i comparteixin 
la seva situació dins de les brigades, 
deuen veure perill de sororitat entre 
nosaltres i que comencem a plantar 
cara davant el tracte discriminatori.

Quina resposta us ha donat 
l'Ajuntament/Empresa?

Des del primer moment ens vam posar 
en contacte amb el president de Parcs 
i Jardins, l'Eloi Badia, explicant-li la 
situació d'assetjament que estaven 
vivint les companyes, però mai ens va 
contestar.

Hi ha més companyes en la mateixa 
situació? O que l'hagin passat?

Això mai ho sabrem del tot, ja que les 
dones tenen por a les represàlies que 
poden patir si denuncien situacions 
d'assetjament als seus llocs de treball. 
Per sistema les canvien de destí a elles 
en el mateix moment que fan una 
queixa i com a molt l'empresa obrirà 
un protocol de resolució de conflictes, 
sense cap perspectiva de gènere i on 
la part social moltes vegades no té 
l'oportunitat d'intervenir.

Però en l'àmbit personal, entre 
companyes sí que establim lligams 
i compartim situacions semblants a 
la que hem denunciat ara, però més 
enllà d'això, disposem de molt poques 
eines per garantir la seguretat de les 
companyes davant una denúncia 

d'assetjament. De fet a una de les 
companyes que ha denunciat ja l'han 
intentat traslladar de lloc de treball com 
a represàlia i les obliguen a treballar 
amb els testimonis de l'assetjador al 
mateix lloc de treball. Un cas claríssim 
de maltractament de tot tipus, però 
bàsicament psicològic.

Què demaneu ara?

Demanem per sobre de tot la protecció 
de les companyes que han denunciat, 
ja que estan patint represàlies, les han 
intentat traslladar, i l'ambient laboral 
en què treballen és molt tens donat 
que les obliguen a treballar amb els 
testimonis que l'assetjador va portar 
al judici i en canvi els testimonis d'elles 
han sigut traslladats. S'han quedat 
soles i aïllades.

Que es deixi de castigar a les dones que 
tenen la valentia de denunciar els casos 
d'assetjament dins l'empresa.

L'anul·lació del trasllat de l'Azu que està 
sent castigada per haver acompanyat a 
les companyes en tot el procés i haver 
aconseguit el primer informe on es 
reconeix l'assetjament, estem patint 
repressió sindical.

Per últim, però igual d'important 
demanem que l'assetjador no 
torni a tenir personal a càrrec i no li 
permetin consolidar la categoria a la 
qual l'han ascendit enmig del procés 
d'assetjament.

Rosalia Molina

Redacció Catalunya

Com penseu que es poden resoldre 
aquestes situacions?

Per començar l'empresa ha de deixar 
de fer rentats d'imatge i apostar de 
veritat per un canvi de cultura envers 
les dones a Parcs i Jardins, s'ha 
d'afavorir l'increment de dones a la 
plantilla (actualment només un 20%); 
s'ha de donar eines a les treballadores 
per detectar ràpidament qualsevol 
situació d'assetjament i que es puguin 
empoderar per denunciar-les.

Però sobretot, mentre no aconseguim tot 
això, s'ha de ser molt taxatiu amb qualsevol 
cas d'assetjament que ens trobem. 
Perdonant i ascendint a l'assetjador s'està 
humiliant a les companyes.

Heu tingut suport d'altres companyes?

Sí, sobretot d'altres seccions sindicals 
de la CGT, de les companyes del Sindicat 
d'Administració Pública de Barcelona 
de la CGT, al qual pertanyem, que 
gràcies a elles hem pogut tirar endavant 
tot el procés amb suport emocional, 
logístic i jurídic.

I de companys?

Els companys de la CGT, tant de la nostra 
secció, del SAPB o del Secretariat de 
Catalunya ens han recolzat i ajudat en 
tot moment, sobretot amb la logística, 
descarregant-nos de feina i compartint 
moltes de les situacions difícils que ens 
hem trobat.

I suport sindical?

Dins l'empresa, de cap dels altres 
sindicats que formen el Comitè 
(UGT, USOC, CCOO, Intersindical). 
Han mirat cap a una altra banda o 
bé s'han posicionat clarament amb 
l'assetjador, estenent rumors contra 
les companyes per diferents brigades, 
fent-les culpables del que estan patint, 
tractant l'assetjador com a víctima 
d'una conspiració.

Quines accions heu fet?
Hem fet manifestacions davant 
l'ajuntament, on hem reclamat el 
cessament del conseller d'Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica de 
Barcelona i Gràcia, Eloi Garcia, i acusant 
el govern d'Ada Colau d'encobrir a 
assetjadors sexuals.
Campanya a la premsa explicant els 
fets, i denúncia per part de CGT
Durant el 8M, conjuntament amb la 
comissió laboral Vaga 8M, es van fer 
accions davant l'ajuntament per tornar 
a denunciar els casos d'assetjament.
Continuarem treballant i denunciant 
tots els casos que es puguin tornar a 
donar.
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Què són els coeficients reductors de jubilació anticipada?

Reforma rera reforma, cada any els diferents executius espanyols 
han legislat sense cap rubor amb l’objectiu de que el màxim de 
treballadors es jubilessin cada cop més tard, impedint cada cop més 
les jubilacions anticipades, i amb les darreres normes una part molt 
important de la població no podrà deixar de treballar abans dels 67 
anys.

Però hi ha col·lectius de treballadors, que per realitzar tasques 
«excepcionalment penoses, perilloses i insalubres», resulta 
pràcticament impossible mantenir l’activitat fins aquestes edats, ja 
que comporten esforços físics i riscos per a la seva integritat física, 
i pels seus companys de feina o per a tercers. Per aquest motiu, el 
Real Decret 1698/2011, de 18 de novembre, por el que se regula 
el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer 
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social va determinar que es podrien jubilar 
anticipadament, amb el 100% de la prestació (com si ho fessin a 
l’edat ordinària de jubilació) aquells col·lectius de treballadors on 
«existen excepcionales índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad 
o insalubridad y, asimismo, acusen elevados índices de morbilidad 
o mortalidad».

El mecanisme resultant seria que el concret col·lectiu de treballadors 
comptaria amb uns «coeficients reductors» (que normalment van 
de 0,2 a 0,5) per cada any treballat en situació de risc, com ara 
mateix compten els miners o els treballadors del mar. Per posar un 
exemple, un treballador afectat que hagi portat a terme una feina 
penosa, si se li aplica un coeficient del 0,20, es podria jubilar 1 any 
abans per cada 5 anys treballats exposat al perill (0,20 per 5 anys de 
feina amb risc = 1 any de jubilació anticipada), i si per exemple ha 
estat 20 anys treballant amb una feina de risc, podria jubilar-se amb 
el 100% de la pensió 4 anys abans de la edat ordinària (0,20 per 20 
anys de feina amb risc = 4 any de jubilació anticipada).

La lluita pels coeficients reductors de la jubilació anticipada
Des de CGT s’han presentat al govern espanyol diverses iniciatives per incloure col·lectius de treballadors en la jubilació anticipada pels coeficients reductors d’edat en funció de les activitats «excepcionalment 
penoses, perilloses i insalubres» que porten a terme. A data d’avui, s’estan tramitant les reclamacions dels treballadors exposats a l’amiant, la de les fundicions de ferro colat i la dels conductors de transport 
per carretera, però de ben segur en els propers anys nous col·lectius laborals ho reclamaran.

Malgrat les lògiques reclamacions dels treballadors afectats, a data d’avui el govern espanyol només ha aprovat de forma vergonyosa el expedient dels policies locals, que estan gaudint d’aquest jubilació 
anticipada des de 2019, malgrat la resta de col·lectius de treballadors (amb feines clarament més penoses) continuen la seva tramitació.

el document

Àlex Tisminetzky

A d v o ca t  l a b o ra l i s ta  i  a f i l i a t  a  CGT  

Quins col·lectius ho han reclamat fins ara?

Des de la CGT, que compta amb legitimació legal per a poder iniciar 
la tramitació de nous de coeficients reductors, s’ha sol·licita la 
inclusió de diversos col·lectius de treballadors. Concretament, en 
l’actualitat, estan ja en marxa a proposta de CGT els expedients 
dels treballadors exposats a l’amiant a tot l’estat, en sectors tan 
diferents com el de la construcció, automobilístic o ferroviari 
(a iniciativa dels companys de la Federació Local de Viladecans 
i la secció sindical de CGT de l’antiga Honeywell), el col·lectiu 
de treballadors de les fundicions de ferro colat (on han portat 
la iniciativa els companys de la Federació Local de l’Anoia i de 
la secció sindical de CGT de Funosa), i la dels conductors de 
transport per carretera (a proposta dels companys de la secció 
sindical de CGT de TMB Bus).

Desgraciadament, a data d’avui el govern espanyol no ha finalitzat 
cap d’aquests expedients, que continuen la seva lluita per a 
ser reconeguts com a col·lectius amb feines «excepcionalment 
penoses, perilloses i insalubres» amb mobilitzacions. 
Sorprenentment, des del govern de Madrid en aquests anys 
des de 2011 (data d’aprovació de la llei) només s’ha reconegut 
aquests coeficients a un sol col·lectiu, el de «policies locals», 
que sense cap vergonya van passar davant de les reclamacions 
dels treballadors citats, i a partir del passat 2 de gener de 2019 ja 
poden jubilar-se anticipadament amb el 100% de la prestació per 
ser una feina «excepcionalment penoses, perilloses i insalubres».

El fet de que el govern espanyol aprovés via el Real Decret 
1449/2018 els coeficients reductors de la jubilació anticipada 
només pels policies locals i no per col·lectius de treballadors 
amb feines molt més penoses i perilloses, ha creat una gran 
indignació entre els afectats, que han intensificat les campanyes 
per a agilitzar la tramitació a Madrid. A data d’avui, però, malgrat 
les bones paraules i promeses de molts alts càrrecs del govern 
central, no s’ha aprovat cap altre coeficient reductor per a feines 
perilloses.

En tot cas, la vergonyosa aprovació dels coeficients reductors 
pels policies locals, i no per a la resta de feines molt més penoses 
(per posar un exemple ningú pot posar en dubte la periollositat 
de l’amiant, i la gran quantitat de greus i letals patologies 
professionals que ha causat, sense cap possible comparació amb 
els policies locals), demostra que els criteris del govern espanyol 
en aquest àmbit són purament d’oportunisme polític, sense cap 
mena d’avaluació real de la perillositat de cada secor. Un cop 
més, serà la mobilització i la pressió al carrer dels col·lectius 
de treballadors afectats el que obligarà a les administracions a 
reconèixer els seus drets.

Com es sol·liciten?

Aquests col·lectius, han de sol·licitar aquesta inclusió a Madrid, a la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependent 
del Ministerio de de Empleo y Seguridad Social, que ha d’obrir 
expedient i donar trasllat a l’Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) amb l’ajuda de la Inspecció de Treball. 
Aquests organismes especialitzats en prevenció de riscos laborals 
hauran de realitzar un exhaustiu informe sobre el col·lectiu de 
treballadors concret, que inclou les taxes de mortalitat laboral en 
cada categoria professional del col·lectiu, o els índexs d’Accident de 
Treball o Malaltia Professional al sector, així com els riscos laborals 
concrets, les edats a partir de la qual és recomanable no exercir o 
les condicions de salubritat.

Un cop realitzat el citat informe del INSHT, i si es conclou la existència 
dels riscos i treballs penosos, l’executiu espanyol haurà de legislar 
determinant els concrets coeficients reductors de cada una de les 
categories professionals del col·lectiu afectat. La diferència de 
coeficients per a cada categoria professional es determinaria per 
l’existència de riscos diferents, aplicant-se coeficients més alts en 
les tasques més penoses i insalubres, tal com ja s’aplica actualment 
a la mineria o a les feines del mar.
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han donat suport a un manifest que reclama vuit 
punts “innegociables” en la tramitació de la Llei, 
que fa mesos que es troba encallada al Congrés 
espanyol, fonamentalment, per les diferències 
entre els dos grups socis del govern de l’Estat 
espanyol, el PSOE per una banda, i Podem i els 
Comuns per l’altra.

Entre aquests punts, la garantia del dret efectiu 
a un habitatge digne i on també estiguin 
garantits els subministraments energètics i de 
telecomunicacions bàsics, que s’apliquin mesures 
per tal que no s’executi cap desnonament de 
persones vulnerables sense una alternativa 
habitacional, que s’ampliï el part públic de 
lloguer social fins al 20% del conjunt d’habitatges, 
l’ampliació pressupostària per a habitatge social 
fins a almenys el 2% del pressupost estatal i la 
regulació pública dels lloguers per garantir unes 
quotes assumibles tenint en compte les mitjanes 
salarials. És justament, aquest darrer punt, un 
del que més discrepància està generant en la 
tramitació de la nova normativa, ja que, malgrat 
que formava part de l’acord de coalició entre 
les dues forces governants a l’Estat, el PSOE, i 
particularment el ministre de Transports i Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, és partidari de limitar 
aquesta regulació a bonificar amb incentius fiscals 
per a les propietàries que apliquin rebaixes en el 
preu dels lloguers.

El passat mes de març van tenir lloc a Barcelona, 
a València i a la conurbació d’Elx i Crevillent, 
concentracions convocades per diversos col·lectius 
en defensa del dret a l’habitatge, adherits en el 
que s’ha anomenat “Iniciativa per una llei que 
garanteixi el dret a l’habitatge”, a les quals s’hi han 
afegit altres plataformes socials i organitzacions 
sindicals. A part de les mobilitzacions dels Països 
Catalans, també n’hi ha de convocades a Madrid, 
Segòvia, Jaén, Còrdova, Huelva, Màlaga, Múrcia, 
Saragossa, Logronyo, Bilbao, Sant Sebastià i 
Vitòria, en el que s’ha concebut com una jornada 
de lluita i pressió a les institucions de l’estat i als 
partits amb responsabilitat de Govern per tal que 
tiri endavant una llei que garanteixi el dret universal 
a l’habitatge. Totes les concentracions s’han 
convocat davant de les respectives delegacions 
del govern espanyol a Barcelona, però en el cas 
de Barcelona és previst que les convocades vagin 
en manifestació fins a la plaça de Sant Jaume. A 
València, de forma contrària, el punt de sortida de 
la manifestació ha estat la plaça de l’Ajuntament.

La marxa a la capital catalana ha estat secundada 
per una cinquantena d’entitats, on hi han posat la 
cara visible el Sindicat de Llogateres, la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca i la campanya Guerra 
a Cerberus, articulada al voltant de la lluita contra 
les pràctiques d’aquest fons inversor, principal gran 
tenidor d’actius immobiliaris de l’estat. Totes elles 

Jornada de mobilitzacions 
per exigir la regulació dels 
lloguers immobiliaris 
El passat mes de març concentracions a Barcelona, València, a Elx i en una desena més de 
localitats arreu de l'Estat espanyol per reclamar una llei estatal que garanteixi el dret bàsic 
a l'habitatge. Convocades per desenes de col·lectius socials i organitzacions sindicals, les 
mobilitzacions s'han focalitzat davant de les respectives delegacions del Govern espanyol 
per reclamar que es desencalli la tramitació de la reforma legal en matèria d'habitatge, i 
que aquesta garanteixi, entre altres punts, un control públic dels preus dels lloguers

El manifest recorda, en aquest sentit, que “Pedro 
Sánchez no seria president sense l’acord de govern 
en què es comprometia a regular els lloguers. I 
el Govern espanyol no tindria pressupostos si no 
s’hagués tornat a comprometre a incloure la mateixa 
mesura a la propera Llei de l’habitatge. Davant d’això, 
la voluntat d’una part del PSOE d’ignorar els acords 
i sotmetre’s a les pressions del lobby immobiliari no 
són només un atac al dret a l’habitatge: són també un 
frau democràtic en tota regla”. 

Més enllà de les demandes compartides amb la resta 
de mobilitzacions estatals, a Barcelona la marxa 
també té com a objectiu pressionar les formacions 
que estan negociant un acord per governar a la 
Generalitat de Catalunya, després de les eleccions, 
per tal que la garantia del dret a l’habitatge figuri com 
un dels punts claus de l’agenda del futur govern. “Les 
forces que van aprovar la llei 17/2019 i la regulació 
dels lloguers [que posteriorment ha estat limitada 
per una sentència del Tribunal Constitucional] han 
ampliat la seva majoria absoluta al Parlament. 
El 14 de febrer és, doncs, un nou recordatori de la 
ciutadania cap als partits que van aprovar aquestes 
lleis: teniu el mandat democràtic de blindar les 
lleis que defensen el dret a l’habitatge”, recorda el 
manifest. 

*Article publicat a La Directa. 20 de març 2021

social

Aquesta setmana hi ha hagut una vista oral del 
procés penal conegut com dels "27 i Més" en el que 
fiscalia ens demana penes d'entre 13 anys i 9 mesos 
i 11 anys i mig de presó a 25 antics estudiants i a 
dos sindicalistes de la UAB, un de la IAC i un de CGT 
( jo mateix). Es tractava d'una vista per explorar 
la possibilitat d'un acord de conformitat entre 
fiscalia i els encausats, instada pel jutge titular 
del Jutjat penal núm. 2 davant de les elevades 
peticions penals. Va tenir lloc aquest divendres 26 
de març. Fiscalia va plantejar un xantatge: a canvi 
d'un reconeixement de culpa, retirar algunes 
acusacions penals, assumir un seguit de multes i 
deixar la resta d'acusacions penals per sota el límit 
dels dos anys. La resposta dels i les encausades va 
ser la que ja havíem anunciat pocs dies abans: no 
hi havia cap pacte possible, ja que la defensa de la 
universitat pública, del 
dret a l'educació de les 
famílies treballadores 
i els drets dels seus 
treballadors/es no es 
negocia ni, molt menys, 
és cap delicte. El capítol 
proper serà el judici 
amb la petició de penes 
actual. I la fiscalia va 
assegurar que aniria a 
totes.

Les raons del col·lectiu dels "27 i Més" per rebutjar 
el pacte plantejat per la fiscalia són diverses, 
malgrat el cansament i el desgast que suposa 
viure durant anys una amenaça a sobre de tants 
anys de presó. Una d'elles és el no voler assumir 
que la lluita en defensa de la universitat pública 
és un delicte. Aquest és un punt molt important. 
Les accions i activitats que vam dur a terme 
durant els anys que van precedir la denúncia 
van ser les pròpies d'un conflicte sindical. Es van 
fer assemblees. Es van fer vagues. Hi va haver 
bloquejos d'òrgans de govern de la UAB quan es 
pretenien aprovar retallades i acomiadaments. 
Hi va haver coordinació, accions conjuntes i 
recolzaments entre els sindicats de treballador/es 
(principalment la CGT, l'únic que va estar a totes les 
accions) i el moviment estudiantil. Tot això ho recull 

Ermengol Gassiot

Secció sindical CGT-UAB i repressaliat dels “27 i més”

el procediment penal i, en canvi, pràcticament no 
individualitza cap fet suposadament delictiu ni, 
molt menys, la responsabilitat individual en ell. 
Assumir la culpabilitat comportava acceptar que 
la lluita feta era un delicte. En conseqüència, a 
banda de negar la validesa de tot el que es va fer 
en defensa de la universitat pública, també hauria 
comportat imposar límits a les lluites futures. 
Ni pel moviment estudiantil ni per la CGT a les 
universitats aquesta era una opció assumible.

Una altra va ser voler defensar la unió dels i 
les encausades. La unió de totes les persones 
afectades per una determinada situació és un 
dels pilars del moviment obrer i, en general, de 
les lluites populars. És d'aquesta unió que neix, 
també, la capacitat d'acció i d'autogestió. En un 

altre extrem, el capitalisme i el liberalisme sempre 
han tractat de trencar les dinàmiques col·lectives. 
La fiscalia seguia el mateix guió. En la seva ànsia 
per criminalitzar una lluita sindical i política (en el 
bon sentit de la paraula), intentava dividir el grup 
oferint sortides individuals si podia aconseguir el 
seu objectiu: el reconeixement que aquesta lluita 
és un delicte amb el consegüent penediment de 
qui hi va participar. Davant d'això, el col·lectiu 
es va refermar com a col·lectiu i, en fer-ho, va 
llençar un missatge molt clar al sistema judicial: 
entoma el repte i continua la lluita. La fiscalia ho 
va entendre així el mateix divendres.

Rebutjant el pacte també es mostra en tota la seva 
cruesa que el sistema judicial és de tot excepte 
"just". Quan la fiscalia s'avé a negociar anys de 
presó amunt i avall, i posa uns noms a sobre la 
taula dient que també en pot canviar alguns, 

queda ben clar que el que està buscant és una 
dosi determinada de càstig. Que els conceptes 
de reparació i reinserció són una pura fal·làcia. 
No es tracta de res no sabut, però nous exemples 
contribueixen a consolidar la nostra convicció de 
la fal·làcia que és l'actual sistema de justícia.

La repressió és una acció política, per molt 
que de vegades es provi de justificar amb fets 
que s'intenten presentar com a no polítics. 
Darrerament ho hem vist en algunes protestes al 
carrer, quan els focus se centren en contenidors 
cremats. Nosaltres, quan patim la repressió, tenim 
dues opcions. Una és anar seguint pel camí que 
preveu que farem qui promou el procés repressiu: 
campanya reactiva contra la repressió, enredar-
nos en un procediment que pot durar molts anys 

i, finalment, buscar una 
manera de passar pàgina 
minimitzant els danys. 
Moltes vegades s'ha fet 
així i la repressió assoleix 
els seus objectius 
que principalment 
consisteixen a prendre'ns 
la iniciativa en la lluita. 
Ja fa temps que en la 
reflexió col·lectiva de 

com fer front a una repressió que cada vegada 
és més habitual aflora la noció d'intentar retenir 
la iniciativa també en aquestes situacions. Una 
iniciativa que es pot mantenir continuant les 
lluites que l'han originat. En aquest sentit crec 
que la CGT a l'àmbit universitari ho està fent, i 
que una gran part de les encausades dels 27 i Més, 
militant a molts llocs diferents, també. Refusant 
el pacte i obligant la fiscalia a anar a un escenari 
de conflicte és també una forma de mantenir 
aquesta iniciativa. Som nosaltres qui definim el 
camp de batalla, en aquest cas reivindicant el 
conflicte i la nostra identitat. Ara, el problema, 
el té qui va promoure el procés repressiu i no qui 
l'hem patit.

“Rebutjar el pacte és no voler assumir 
que la lluita en defensa de la universitat 

pública és un delicte”

27 i Més: no pactant, 
revertim la repressió
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Les dones som i serem a 
primera línia

Aprofitant la pandèmia l'Estat ha creat unes 
mesures més repressives per a nosaltres. 
Mentre ens empresonen dins de les nostres 
cases, condemnant-nos a la sobrecàrrega que 
suposa assumir totes les cures i paralitzen les 
nostres vides, ens obliguen a mantenir actiu el 
sistema capitalista mitjançant el teletreball. 
Vulneren els nostres drets conquistats 
imposant Ertes, flexibilització total d'horaris... 
donant així, continuïtat a l'aspiració eterna 
de la patronal que a poc a poc va aconseguint 
el seu propòsit: treballadores disponibles en 
un breu espai de temps, sense drets i sense 
protestes.

Anomenar i visibilitzar les desigualtats que 
sofrim és imprescindible per a prendre 
consciència cap aquesta transformació per un 
món lliure i igual.

Una vegada més, les dones ens hem 
autoorganitzat per a cobrir totes aquestes 
mancances que la classe política no ha volgut 
reparar. Nosaltres mateixes hem creat xarxes 
de suport per ajudar a les persones vulnerables, 
a les dones que han estat tancades amb el 
seu maltractador i a tot aquest gran sector 
feminitzat que forma part de l'economia 
submergida, i són oblidades pels mitjans de 
comunicació i els estats.

La represa gradual de l'activitat en els serveis 
no essencials, l'estafa del permís retribuït 
recuperable, el teletreball reconegut com 
a mesura de conciliació i no com a mesura 
preventiva per a evitar l'exposició al contagi de 
la Covid-19, l'omissió de permisos retribuïts per 
a conciliar, les escasses mesures de protecció 
en els centres de treball i la pèrdua d'ocupació 
que ha derivat en molts casos en la pèrdua de 
l'habitatge, han colpejat amb major intensitat 
en els sectors feminitzats i en conseqüència 
sobre les dones i les famílies monoparentals 
femenines, sotmetent-nos a l'augment de 
totes les bretxes que sofrim pel fet de ser dona 
i classe treballadora. Si la doble càrrega ja era 
pesada abans de la pandèmia, ara s'està fent 
insuportable i insostenible.

Perquè l'actual pandèmia, a més de la crisi 
sanitària, està agreujant la crisi política, social, 
laboral i de drets civils. Ha intensificat una 
situació crítica i estructural de desigualtats i 
precarietats, expressades en el conjunt de les 
nostres vides i que afecta de manera desigual 
diferents col·lectius com les dones migrants 
i racialitzades, les dones joves i grans, les 
persones diverses de gènere dissidents, les 
dones amb diversitats funcionals i sensorials i 
les treballadores sexuals.

La pandèmia ha donat més visibilitat a la 
precarització de les dones, especialment les 
migrades, i ha donat lloc també a situacions 
de violència de gènere i una "falsa conciliació 
familiar i laboral sota el paraigua del 
teletreball".

Per tot això, aquest any, malgrat la situació 
de pandèmia que estem vivint, que no 
ens va permetre visibilitzar-nos juntes i 
multitudinàries, vam decidir no renunciar 
a prendre els carrers, al nostre dret 
democràtic de manifestar-nos, d'ocupar els 
carrers perquè històricament se'ns havia 
llevat aquest dret a les dones, i sense por, 
les dones de tot Catalunya, com ho han fet 
les feministes d'arreu del món, hem ocupat 
espais, carrers i places a tots els territoris 
amb les nostres denúncies i reivindicacions 
per construir una societat digna fora del 
sistema capitalista, heteropatriarcal i 
colonial, i en contra la decisió de prohibir les 
manifestacions pel 8-M a Madrid, vam tenir 
clar que no van poder amb nosaltres. I com 
els últims anys pel 8 de març, ens hem pogut 
comptar per milions. I tot i les restriccions 
i les mesures, vam cridar ben fort a tots 
els carrers i places: Aquí estem. Som un 
moviment imparable.

La nova situació d'emergència sanitària ens 
va fer pensar i repensar, noves iniciatives, 
fent-nos encara molt més creatives. D'aquesta 
manera es van plantejar fer les accions 
de manera descentralitzada replicades 
a totes les poblacions, barris i territoris, 
proposant concentracions estàtiques, fent 
soroll als balcons per protestar contra les 
condicions de les treballadores essencials, 
i una proposta més pel dia anterior, el dia 
7, que es van fer passejades feministes per 
reivindicar el dret de passejar tranquil·les, 
per poder viure sense pors ni violències en 
espais solitaris, i reivindicar espais de salut. 
Aquestes passejades van ser molt nombroses 
i van tenir molt èxit a tot arreu, tant a les 
ciutats recuperant els parcs i espais, com a 
poblacions compartint i gaudint dels espais 
naturals de l'entorn.

I precisament davant aquesta crisi de la 
Covid-19 es va tornar absolutament necessària 
una convocatòria de Vaga general feminista 
el 8M, ja que en aquests moments sembla 
impensable arribar a un 8 de març sense la 
convocatòria d'una vaga general feminista. 
Una convocatòria de vaga feminista, que des 
dels últims anys tota la societat té clar que 
ha suposat un desenvolupament polític del 
moviment feminista.

Per això La CGT, juntament amb la IAC, vam fer 
una crida a la vaga general feminista el 8 de 
març, amb el suport de Sindillar i el Sindicat de 
Periodistes.

Un dels motius per fer-la va ser la reivindicació 
dels drets laborals de les dones, moltes de 
les quals es troben en una situació de més 
vulnerabilitat com les transsexuals o les 
racialitzades immigrants.

"No volem ser invisibles. Som essencials, però 
som precàries. Per això vam decidir anar a la 
vaga. També per les que no en poden fer". Vam 
cridar a la Vaga Feminista, de cures, de feina 
assalariada i de consum. I amb el lema Juntes, 
diverses i rebels som imparables! Sempre 
feministes!

Com a dones de CGT, i coordinades amb la 
secretaria de Gènere de Catalunya, es va treballar 
i participar en la comissió laboral Vaga 8M, així 
el dia 8M, conjuntament amb les companyes de 
la comissió laboral, es van organitzar piquets 
reivindicatius i informatius amb caire de 
denúncia a les empreses que acomiaden a les 
dones. Amb els# Imparables. I Juntes som més 
fortes. Lliures i combatives. Rabiosament actives, 
radicalment feministes. Per les dones de CGT 
cada dia és 8M. Lluitem juntes contra l'explotació 
i la discriminació laboral de les dones del món!

Som essencials, però som precàries. Per les dones de CGT cada dia és 8M. Per entendre i analitzar com ha estat aquest 
8M enmig una pandèmia, cal partir de la situació que aquesta crisi sanitària ens està portant.

Les nostres veus Llibertàries i feministes

Prenent el pols al meu carrer 
En Joan

En Joan s’asseu a terra en posició iogui. Prim i petit, cabells blancs i llargs amb barret al 
cap. La vestimenta s’adapta a la intempèrie. 

Abstret en la lectura, no mira la gent que passa. El saludes: adeu Joan! Adeu, adeu! 
respon i baixa la mirada cap al seu llibre o revista. Sempre té una lectura a les mans; moltes 
d’elles regal dels veïns i veïnes. Sabem que, sobre tot, li agraden les novel.les d’aventures, 

de l’oest i policíaques. 

En Joan és un veí extern que des de fa més de 20 anys està fixe al barri els dies laborables; 
els caps de setmana i festius no ve per aquí. Té altres llocs on l’hem vist amb el seu carret 

ple de llibres, o tocant l’organet, com la pça. de Sants, l’av. del Paral.lel o la pça. 
Catalunya. La seva dona tenia una parada al encants i el seu fill  l’acompanya, en els 

darrers anys, per carretejar l’organet.

Es va instal.lar a la sortida del metro d’Entença, sortida Rocafort, costat Besòs.  Des 
del primer moment que va arribar al barri  era un delit escoltar la música del seu organet. 
Donava voltes a la maneta d’on sortien músiques populars ballables que formaven part de 

la nostàlgia de la cultura i moda musical antiga. Passats uns anys, una veïna el denuncià 
perquè li molestava el soroll de la música. Les cançons es van aturar durant un temps no 

massa llarg. Com que en Joan necessitava la música, ja que formava part de la seva vida i 
li agradava donar alegria al barri,  van arribar a un acord amb la veïna i tornà a donar-li 

a la maneta tot baixant el volum de la música.  

Formava part de les persones entranyables dels Jardins Montserrat junt amb el personal 
del quiosc de l’Olímpia, amb qui tenia relació de veïnatge. En els darrers any necessitava 

l’ajuda del seu fill per arribar fins el lloc d’estada. Les seves cames ja no l’aguantaven bé.

Va suportar la nefasta remodelació dels Jardins Montserrat assegut contra les tanques del 
barrat de les obres i s’anava posicionant en funció del moviment d’aquestes. L’esmentada 

remodelació també el va afectar. Sabíem que havia empitjorat de salut però no volia anar a 
l’hospital. Així ens ho va fer saber un dia!  Ens enyoràvem per les seves absències que cada 

cop sovintejaven més, fins que no els vam tornar a veure, ni a ell ni al seu fill. 

Durant la pandèmia un dia dels que sortírem a passejar per la carretera de d’Hostafrancs, 
que lliure de cotxes estava oberta a la ciutadania, ens creuàrem amb en David, el fill  d’en 
Joan. Era a prop de la plaça de Sants. Li demanàrem pel seu pare i ens digué  que feia 

uns mesos havia mort. 

Aquest relat l’escric en record d’en Joan i el seu fill David, que van ajudar a fer el barri 
més humà i formaren part de la col.lectivitat de forma activa i creativa.

 Carme Álvarez 

Militant de Dones llibertàries
Rosalia Molina 

Dones Llibertàries 

“Precisament davant 
aquesta crisi de 

la Covid-19 es va 
tornar absolutament 

necessària una 
convocatòria 

de Vaga general 
feminista el 8M”

El recorregut que vam fer durant aquests 
piquets, sempre assenyalant les empreses o 
entitats que discriminen o exploten a les dones 
va ser:

SOC. A l'oficina de Treball. Contra l'explotació 
i la precarietat. Mútua Universal. La gestió 
nefasta de les mútues durant la pandèmia de 
la Covid-19. Les mútues han estat al costat del 
capítol i no de les dones treballadores. Institut 
Català de Salut: Per les reivindicacions de les 
treballadores de la sanitat, cap a la vaga del 
10M. El Corte Inglés: prou acomiadaments, 
Aturem els acomiadaments ,volen acomiadar 
3000 dones durant la pandèmia. Ajuntament 
de Barcelona: Ajuntament externalitza! I a les 
dones precaritza! No a l'assetjament sexual a 
les dones a Parcs i Jardins. Foment del Treball. 
Mort a la patronal. Derogació de les reformes 
laborals. CCOO: Per denunciar a Comissions i 
UGT sindicats del poder, que venen obreres.

Al mateix temps es van intentar feminitzar les 
ciutats canviar noms de carrers, amb noms de 
dones, proposant noms de dones significatives 
i oblidades o silenciades. Participant després 
en les concentracions que es van fer a cada 
ciutat i població.

Per nosaltres, dones de CGT, cada dia és 8M. 
Som anarcofeministes, volem un món nou, 
però no aquesta nova normalitat. Per un món 
en el qual la igualtat no sigui una utopia, sinó 
aquesta realitat que les dones lliures lluitem 
per construir.
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Els agricultors 
insurgents creen 
una «república 
autònoma a l’Índia
Passar la frontera de Tikri, a l'est de Nova Delhi, 
és com canviar de país. Després d'una hora 
conduint per l'autopista, parem enfront d'una 
paret custodiada per policies fortament armats. 
Cal negociar en diversos llocs de control, 
prendre desviaments, per a entrar per fi en 
l'estat d’Haryana, és a dir, en un altre món.

Els agricultors no s'han equivocat, ja que, per 
a referir-se a les massives concentracions de 
pagesos que s'estenen al llarg de les vies ràpides 
que condueixen a la capital, ja no parlen de 
manifestacions, ara empren el terme “república 
autònoma”. Porten ja tres mesos acampats 
en l'entrada de la capital-Estat de Nova Delhi 
per a protestar contra la desregulació del 
sector agrícola. El govern preveu efectivament 
reformes que posen en dubte els preus mínims 
de compra de productes bàsics com el blat i 
l'arròs, amenaçant així la supervivència de 
petits agricultors. Els estats d'ànim s'han 
anat crispant. El 26 de gener, festa nacional, 
coneguda com Republic Day, van canviar les 
regles del joc.

Durant les celebracions del Republic Day (el que 
seria l'equivalent al 14 de juliol francès, festa 
nacional), la Cort Suprema va autoritzar, per 
primera vegada, que els agricultors entressin 
a Nova Delhi. La policia va traçar un recorregut 
específic per a ells, en paral·lel a la desfilada 
oficial, i en número restringit. Res va succeir com 
estava previst. Enèrgics, els pagesos van forçar 
des d'al matí els controls policials amb els seus 
tractors per a entrar en massa a Nova Delhi. 
Al que va seguir una jornada d'enfrontaments 
entre policia i manifestants— un d'ells va morir 
i molts van ser detinguts. Malgrat la crida a la 
calma per part dels sindicats agrícoles, alguns 
van acabar per envair el Fort vermell, símbol del 
poder, des del qual el primer ministre pronuncia 
els seus solemnes discursos.

Quan havien transcorregut tres setmanes des 
de la invasió del Capitoli als Estats Units, els 
incidents registrats durant el Republic Day van 
acaparar els titulars, entelant la imatge del 
moviment, molt pacífica fins a aquest moment. 
L'ocasió somiada pel govern per a presentar 
als agricultors com a insurrectes conspiradors. 
Durant el seu discurs en el Parlament, el primer 
ministre indi, Narendra Modi es refereix ja 

sense embuts a “paràsits”, dirigits per “forces 
destructives de l'estranger”. Es van acabar el 
diàleg i l'apaivagament: es va decretar l'estat de 
setge i es va tallar internet en l'Estat d’Haryana. 
Els comptes de Twitter d'alguns activistes 
van ser congelades i les barreres metàl·liques 
que separaven a la multitud de la capital han 
estat reemplaçades per blocs de formigó, filats 
amb pues, per a rebentar els pneumàtics dels 
tractors.

A Tikri és obvi que l'enduriment de les mesures 
no ha fet més que reforçar la determinació 
dels agricultors. “Caminàvem tranquil·lament 
al llarg del recorregut autoritzat per la policia 
quan van començar a carregar sense motiu”, 
ens explica Gurpreet Singh, que va resultar 
ferit a la cama per un llançament de magranes 
lacrimògenes. Aquí es conta que la violència 
està orquestrada per la BJP (Bharatiya Janata 
Party, partit hinduista de Narendra Modi). En 
el punt de mira es troba Deep Sidhu, l'actor 
que va arengar a la multitud i va substituir 
la bandera nacional del Fort vermell per la 
bandera dels pagesos sijs. Aquest home, que 

en el passat va militar en el BJP, figura, segons 
els agricultors, entre els “agents infiltrats” que 
haurien incitat a la violència durant el Republic 
Day. El partit per part seva, nega tot vincle 
amb aquest individu, que va ser detingut el 9 
de febrer.

Encara que no confirma que el responsable de 
la violència fos el BJP, Navkiran Natt estima que 
van tendir un parany als manifestants el dia 
26. Aquesta estudiant de cinema documental 
de Nova Delhi acompanya al moviment des de 
fa dos mesos: “És cert que alguns elements 
van recórrer a la violència”, ens compta. “Però 
després de dos mesos acampant en el fred, 
pensaven de veritat que els agricultors anaven 
a desfilar tranquil·lament? La policia va dirigir 
la comitiva cap al Fort vermell deliberadament. 
El govern necessitava d'aquesta violència per a 
desacreditar al moviment”.

Navkiran Natt forma part de l'equip de Trolley 
Times, una revista digital i en paper creada 
específicament per al moviment i publicada en 
hindi i en punjabi. El seu objectiu: proporcionar 
informació a peu de carrer als participants 
repartits en les diferents fronteres de Delhi per 
a contrarestar la “propaganda” governamental: 
“La pròxima edició se centrarà en els membres 
del BJP que han provocat l'esclat de violència 
fronterera fent-se passar per nadius desaforats”. 
Prop de la llibreria en la qual vam conèixer 
a l'estudiant, el Trolley Times ha instal·lat 
una sala de cinema en la qual projecten 
documentals totes les nits. A Tikri, hi ha ara 
dormitoris gegants, menjadors, bugaderies i 
fins i tot una escola.

A fi d'evitar que incrementin les concentracions, 
el govern està multiplicant els obstacles. “A 
més dels talls d'internet i d'aigua, han ordenat 
bloquejar les carreteres i els trens i han donat 
l'ordre a les gasolineres perquè no subministrin 
petroli als tractors”, explica a Reporterre el 
militant comunista Mukesh Kulharia. Però 
malgrat la repressió, mai hi ha hagut tants 
agricultors en els voltants de la capital. Molts 
subministren aigua i menjar a la “república 
autònoma” per torns. “El meu germà i el meu 
pare van venir mentre jo m'ocupava de la 
granja, ara em toca a mi”, ens compta Burjev 
Singh des de la seva caravana.

“Els incidents que 
han tingut lloc durant 

el Republic Day van 
acaparar titulars, 

enturbiant la imatge 
del moviment, molt 
pacífic fins aquest 

moment”

Malgrat la repressió de l'Estat, els agricultors, furiosos per la liberalització del sector agrícola, s'han reunit 
al voltant de la capital, més nombrosos que mai. Molts d'ells proveeixen la “república autònoma” per 
torns. Darrere de la lluita contra la infame reforma queden al descobert dècades de ressentiment. 

internacional

Reporterre

*Article publicat a El Salto

“La revolta s'ha estès a tota l'Índia”

L'afluència més impressionant té lloc en el costat 
oposat de la ciutat, en la part occidental, a la 
frontera amb Gazipur, que separa Delhi amb el 
Uttar Pradesh. “En un mes hem passat d'alguns 
milers a més de 200.000 participants”, assegura 
Shyam Kishore Yadav, un dels organitzadors. 
És pràcticament impossible verificar les xifres, 
però una vegada més podem comprovar que 
la concentració s'estén al llarg de quilòmetres 
de l'autopista. Aquí, els participants arriben 
de tots els Estats, la qual cosa tira per terra el 
discurs del Govern que afirma que la revolta la 
lidera una minoria de pagesos sijs privilegiats. 
“*Gazipur ens mostra que la revolta s'ha estès a 
tota l'Índia”, valora Shyam Kishore Yadav.

A Gazipur, la desesperació és palpable i va més 
enllà de la simple protesta per les noves lleis 
agrícoles. En el fons, són sobretot els anys 
de misèria, el sentiment de vulnerabilitat i 

d'abandó per part dels successius poders el 
que origina que els agricultors es tirin al carrer. 
Molts d'ells no neguen haver votat per Narendra 
Modi en 2014. “Al meu poble teníem moltes 
esperances posades en ell quan va sortir triat”, 
relata Sudesh, que conrea canya de sucre en 
el Uttar Pradesh, “però les promeses de dies 
feliços no van arribar mai. A penes aconsegueixo 
cinquanta euros de beneficis per mes. Sóc aquí 
perquè ja no tinc res a perdre”.
 
Mes enllà de l'Índia, la notícia de la revolta està 
aconseguint una repercussió mundial. “Per què 
no es parla d'això?”, va preguntar la cantant 
Rihanna el 2 de febrer, generant 350.000 retuits. 
L'endemà, va ser la sueca Greta Thunberg la 
que va fer pública la seva solidaritat amb els 
agricultors, convidant als internautes a signar 
peticions. “Aquests comentaris sensacionalistes 
de famosos no són ni responsables ni precisos”, 
va reaccionar el ministre indi d'Afers exteriors. 
La policia de Nova Delhi va arribar fins i tot a 

denunciar una “conspiració internacional”. “La 
majoria dels agricultors presents no coneixen 
en realitat ni a Rihanna ni a Greta”, reacciona 
l'estudiant Navkiran Natt. “Aquest suport és 
benvingut, però en realitat la lluita té lloc sobre 
el terreny”. 

Mentre el govern es nega a retrocedir i recorre 
a la repressió, els manifestants són cada 
vegada més nombrosos, el pols va per a llarg. El 
dimecres 10 de febrer, la Confederació Pagesa 
francesa va manifestar el seu suport als pagesos 
i va aplaudir la seva capacitat d'organització: 
“El veto a concentrar-se, les trinxeres cavades, 
els filats i les amenaces d'accions judicials 
no acoquinaran al moviment agrícola”. Una 
tenacitat més que palpable en els voltants de 
Nova Delhi.

Campesinas en la acampada de Tikri.  Foto de Reporterre

«
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La vaga d'ebenistes 
(1932-1933): exemple de 
sindicalisme revolucionari
La proclamació de la IIa República va permetre 
una ràpida i creixent reorganització dels sindicats 
de la CNT. El Sindicat de la Fusta era un dels més 
importants de Catalunya, comptant amb 10.500 
afiliats, dels quals gairebé 4.000 ho eren de la 
secció d'ebenistes. Aquest sector es componia de 
nombrosíssimes unitats de producció petites i estava 
en una accelerada mecanització i recomposició 
tecnològica, produint-se un desplaçament creixent 
de l'obrer-artesà del moble per obrers sense 
qualificació professional. Aquest fenomen portava 
incorporat un canvi en la correlació de forces entre 
patró i obrer. Un obrer-artesà estava en millors 
condicions per pressionar el patró i fer valer la seva 
participació en la producció, perquè la seva tasca 
especialitzada i artística era difícil de substituir, 
mentre que un obrer-apèndix de la màquina era 
més fàcilment substituïble, perquè reduïa la seva 
autonomia i la seva capacitat d'organitzar el treball 
com li convingués més.

El Sindicat de la Fusta havia comprovat que l'atur 
forçós en el seu sector pujava a més del 20% de la 
força laboral i creien que la seva reducció passava 
per una rebaixa de la jornada laboral de les 48 hores 
setmanals a 44. A aquesta reivindicació afegien la 
d'eliminar les festes intersetmanals (majoria de 
caràcter religiós), ja que eren dies que no cobraven, 
i, per últim, que les eines de treball anessin a càrrec 
dels patrons (organitzats al Col·legi d'Artífexs).

La patronal no va acceptar la negociació amb el 
Sindicat i va derivar el litigi cap als Jurats Mixtes 
(JM). Aquests organismes havien estat creats pel 
Ministeri de Treball, pretenent ser un instrument 
de conciliació i consens que evités les vagues. En 
acudir als JM, la patronal introduïa un element 
de greus conseqüències, ja que era conscient que 
la CNT rebutjava aquestes institucions arbitràries 
i plantejava l'acció directa, és a dir, negociacions 
entre obrers i patrons implicats en el conflicte 
sense intermediació de tercers, el que suposava 
no acceptar la legislació laboral imposada des de 
l'Estat. Si la CNT rebutjava acudir al JM, la vaga 
seria declarada il·legal i el conflicte es convertia, 
d'aquesta manera, en un pols de força entre 
dues parts: la patronal, les autoritats (Govern 
Civil, Prefectura de Policia, Generalitat, Govern), 
la UGT i el PSOE, situats en defensa de la Llei de 
Jurats Mixtes i, d'altra banda, la CNT, interessada 
no només en la victòria de les reivindicacions 
plantejades, sinó a demostrar la inviabilitat d'una 
legislació laboral que considerava es realitzava 
amb la intenció d'obstaculitzar l'acció cenetista en 
benefici de la UGT.

En aquesta situació, la vaga es va iniciar el 
14 de novembre de 1932. Entre els militants 
anarcosindicalistes existia una clara consciència 
que l'emancipació de la classe obrera era només 
possible mitjançant un enfrontament directe, 
social i econòmic amb la burgesia. Era fonamental 
que la conquesta de les reivindicacions es realitzés 
mantenint intactes els principis ideològics sobre 
els quals funcionava l'organització: l'acció directa. 
"Les nostres reivindicacions socials únicament 
i exclusiva tenen consistència quan, arrencades 
eficaçment de les prerrogatives i privilegis 
burgesos, anul·len gradual, però contínuament el 

treballava perquè els seus patrons havien acceptat 
les bases del Sindicat; el Govern Civil imposava 
multes de 500 pessetes als patrons que signaven 
les bases obreres, etc.

La legislació laboral. 
Elaborada per Largo Caballero, ministre de treball 
i secretari general d'UGT, pretenia obstaculitzar 
deliberadament les tàctiques d'acció directa que 
proposava la CNT, d'aquí la creació dels JM. Això 
va donar legalitat i legitimitat a la intransigència 
patronal per no negociar directament amb 
el Sindicat de la Fusta. El JM va acabar per 
imposar unes bases que van ser rebutjades pels 
ebenistes (20 de novembre): eines a càrrec del 
patró i augment salarial d'1,5 pessetes diàries. Ni 
referència a allò més important: la reducció de 
jornada. A partir d'aquesta resolució la vaga va 
seguir desenvolupant-se, però ara era considerada 
il·legal, legitimant a la patronal per decidir 
l'acomiadament massiu de treballadors.

Un objectiu prioritari d'aquesta vaga va ser 
demostrar la manca de representativitat de 
l'organisme patronal (Col·legi d'Artífexs), acusant-
lo d'estar dominat pels grans tallers i interessats 
en mantenir la vaga com a fórmula per arruïnar 
als petits. La CNT pretenia amb això enfrontar a 
aquests dos grups, cosa que va aconseguir, ja que 
van ser abundants els tallers que, en solitari i al 
marge de la gran patronal, acudien al Sindicat a 
signar les bases obreres (a mitjans de desembre 
gairebé 20 cases l'havien fet, representant el 25% 
del contingent laboral del sector), però llavors als 
ebenistes se'ls presentava el problema de com 
continuar la lluita sense perjudicar-los. A més, 
entrava en l'estratègia sindical presentar a aquests 
patrons com a exemple de racionalitat enfront de 
patrons intransigents.

seu poder de classe opressora, posant a disposició 
de tots el que, en virtut de lleis anacròniques, 
només és patrimoni exclusiu d'uns quants". Aquest 
tipus d'acció sindical es va trobar amb una radical i 
poderosa oposició en diferents fronts:

La intransigència patronal. 
Allò important no era si les bases obreres eren 
assumibles o no, negociables o no, sinó la derrota 
de l'adversari directe a qui calia esgotar per 
cansament i gana allargant al màxim el conflicte. 
Amb això pretenien debilitar el moviment obrer 
revolucionari i desprestigiar les seves tàctiques 
de lluita. I és que la patronal, al dirigir-se al JM, 
mostrava una actitud de no reconeixement del 
sindicat com a ens representatiu dels treballadors, 
amb la clara intenció de deslegitimar-ho com a 
portaveu d'aquests. Un altre aspecte fou la pressió 
i amenaces de boicot a aquells empresaris que 
arribessin a un acord particular amb el Sindicat, 
trencant el front patronal. No cal dir que el Col·legi 
d'Artífexs va comptar amb el suport incondicional 
de la gran patronal catalana del Foment del Treball 
Nacional, i amb el de la major part de la premsa, 
des de la conservadora (La Vanguardia, La Veu) fins 
a la de sectors d'ERC (L'Opinió).

La parcial actuació de les autoritats. 
El Govern Civil i la Prefectura Superior de Policia 
van obstaculitzar permanentment el procés 
d'autoorganització dels treballadors: es prohibien 
sense motiu la celebració d'assemblees en llocs 
públics; s'empresonaven als militants sindicals; 
es va assaltar a mà armada el local del Sindicat 
de la Fusta, saquejant i destruint els seus arxius 
(l3-XII); permanent presència policial als carrers 
de Barcelona i als voltants dels tallers, impedint 
la tasca informativa dels sindicalistes; policies 
de paisà retiraven els cartells dels tallers on es Juanjo Gallardo/CGT Ensenyament Barcelona
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En una assemblea celebrada el dia 24 de novembre 
de 1932 al Palau de la Metal·lúrgia, es van prendre 
acords d'importància. Es va decidir parcialitzar la 
vaga a partir de dilluns dia 28. S'havia d'entendre 
per això que es reincorporarien a la feina els 
obrers d'aquells tallers que haguessin acceptat 
les bases, però sempre que no fessin treballs per 
a patrons que no ho havien fet. Es va realitzar 
una crida als treballadors de botigues de mobles 
perquè es neguessin a rebre productes elaborats 
en tallers de fora de la localitat que no haguessin 
signat. Es responsabilitzava als treballadors que 
s'incorporaven per causa de la parcialització de 
la vaga perquè, en cas de detencions, clausura del 
Sindicat o altres causes, cedissin la meitat del seu 
jornal per seguir mantenint el conflicte. Finalment, 
es va acordar que la vaga només es donaria per 
finalitzada quan tots els sindicalistes empresonats 
per la seva causa estiguessin en llibertat.

Aquests acords van obligar a establir una estratègia 
perquè la situació no s'escapés del control del 
Sindicat. La parcialització de la vaga va obligar 
a demostrar la gran capacitat d'organització 
que posseïa el Sindicat de la Fusta. Es va establir 
un estricte control sobre el mecanisme de 
reincorporació, anaven sent convocats a mesura 
que els seus tallers respectius anaven acceptant 
les bases obreres. D'altra banda, es donava una 
contrasenya per al lliurament de mobles a les 
botigues i controlar que no provenien de tallers 
reticents a l'acceptació de les bases. Es van lliurar 
altres per a aquells treballadors que havien de fer 
feines fora del taller, controlant així que no fossin 
esquirols qui les realitzaven.

Si aquest sistema era l'organitzat pels treballadors, 
també es va fer necessari garantir als patrons 
signants que els seus tallers estarien fora de perill 

de qualsevol incident amb els "grups informatius" 
que els recorrien per esbrinar on es treballava 
sense control sindical, o per evitar qualsevol tipus 
d'acció violenta per part de sectors de vaguistes 
enfurismats. D'aquesta manera es convidava a 
aquests patrons a què passessin diàriament pel 
local sindical a recollir uns cartells elaborats pel 
Sindicat que havien de col·locar-se en lloc ben 
visible dels tallers. El cartell deia: «Aquesta casa 
ha acceptat les bases del Sindicat». No només 
deia que allà es treballava sota control sindical, 
sinó que deixava interpretar que es treballava 
perquè el patró, fent cas omís de les ordres del 
seu organisme (Col·legi d'Artífexs) i de la JM, 
havia acceptat les reivindicacions obreres. Això 
representava un triomf, encara que parcial, de les 
tesis sindicals d'acció directa. No era d'estranyar, 
per tant, que aquests patrons fossin pressionats 
i amenaçats tant pel Col·legi com pel Govern 
Civil, ja que la seva actuació elevava la moral 
dels vaguistes i dificultava la derrota del sindicat 
cenetista.

Després del moviment revolucionari del 8 d'abril 
de 1933 la repressió va caure amb contundència 
sobre el Sindicat de la Fusta, ja que tota la seva 
Junta va ser empresonada i el seu local tancat per 
ordre governativa. La vaga, però, va continuar, 
fins al punt que el Col·legi patronal va haver 
d'acceptar reunir-se amb el Sindicat en els primers 
dies de febrer. El desacord va ser total pel que 
fa al punt central, la reducció de jornada, però 
la CNT va poder presentar aquesta reunió com 
una victòria dels seus principis d'acció directa. 
Aquesta reunió va provocar, tanmateix, la por de 
les autoritats a què es pogués arribar a un acord 
al marge del JM, de manera que es va amenaçar 
amb la presó als patrons que signessin un acord 
"al marge de la legalitat". Foment va impulsar 

una reunió d'Entitats Econòmiques de Catalunya 
(92 organismes patronals), el 12 de març, que van 
emetre comunicats cridant a la resistència dels 
patrons ebenistes.

Malgrat tot, el 20 de març el 80% dels patrons 
havia signat. El 17 d'abril eren ja el 95%. La 
jornada de 44 hores es va imposar en el sector, 
les eines anirien a càrrec dels patrons, però 
l'eliminació de festes no es va aconseguir 
perquè depenia d'una decisió de l'Estat. Però la 
reivindicació més important aconseguida va ser la 
creació d'una Borsa de Treball, que implicava el 
control del Sindicat sobre el mercat laboral. Una 
conquesta que el propi Sindicat considerava com 
a arma poderosa i que qualificava d'un triomf 
de la dignitat dels treballadors (i una posada en 
qüestió de l'anomenat lliure mercat de treball 
que defensa el capitalisme):

“Cap company ignora el dolor que representa 
anar de taller en taller, implorant l'almoina de la 
feina. Fins ara eren infinitat d'homes desocupats 
que recorrien Barcelona durant el dia, entraven 
en els tallers i els patrons, després de mesurar 
la seva persona de cap a peus, els contestava 

invariablement: per ara, no. I seguia la ruta eterna 
dels dies sense feina i de la imploració d'ell mateix. 

La Borsa de treball, per rigorós torn, donarà 
ocupació als treballadors de la fusteria i seran els 
patrons els que hauran de venir a sol·licitar seus 
operaris al Sindicat. No cal exaltar més aquesta 

mesura conquerida, ja que representa una victòria 
moral, la més ferma i la més important”. 

Solidaritat Obrera 6/8/1933
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La influència de 
la Commune 
al moviment 
anarquista espanyol 

El propòsit d'aquest article no és el d'explicar 
els fets de la Commune de París, hi ha literatura 
abundant al respecte, però el millor testimoni, 
al nostre parer, és el llibre de Louise Michel, 
que va viure en carn pròpia els esdeveniments 
i que ens va deixar la seva experiència i les 
seves reflexions. La nostra intenció és reflectir 
d'alguna manera la influència que aquests fets 
revolucionaris que van atemorir les burgesies 
europees van tenir al desenvolupament del 
moviment obrer a Espanya. Per tal d'explicar-
ho cal contextualitzar la situació espanyola dels 
anys previs i posteriors a mil vuit-cents setanta-
un.

A finals de la dècada de 1860 es produïren a 
Espanya diferents esdeveniments que van cloure 
en un procés polític conegut com la "revolució 
Gloriosa" de setembre de 1868. La monarquia 
borbònica enfonsada en una crisi profunda 
deguda a la seva manifesta incapacitat per fer 
front als problemes de la nació i als nombrosos 
escàndols de corrupció en què es va veure 
embolicada Isabel II, va forçar l'exili de la reina 
i de la seva família des de Sant Sebastià rumb a 
París, on va gaudir d'un exili daurat amb el botí 
que es va endur, fins a la seva mort l'any 1904.

En aquest context arribà a Espanya Giusseppe 
Fanelli, que va venir a propagar l'ideari 
anarquista. El mes de desembre de 1868 es creà 
a Madrid una secció de la Internacional i al llarg 
de 1869 van sorgir noves seccions a Barcelona, 
Cadis, Valladolid, i Xerès de la Frontera. El 19 
de juliol de 1870 va tenir lloc el Teatre Círculo 
de Barcelona un Congrés al qual van anar 
representants de 36 localitats que agrupaven 
un total aproximat de 40.000 membres, i on 
va constituir-se una organització nacional, 
la Federació Regional Espanyola de l'AIT, el 
Congrés va decidir la no participació de la FRE 
en política.

La Commune va espantar les classes dirigents 
i conservadores de tota Europa, la capacitat 
d'organització i resistència del poble de París 
davant un exèrcit regular armat i equipat va 
aconseguir resistir el setge de la ciutat durant 
més de dos mesos. Va ser un crit d'alarma per 
la burgesia per l'amenaça que representava per 
llurs interessos de classe el perill de subversió 
social que representava la Internacional.

Tanmateix va aprofundir la separació 
entre obrerisme i republicanisme, pels 
internacionalistes, els esdeveniments de París 
van demostrar clarament que la burgesia i el 
proletariat eren classes antagòniques amb 
interessos radicalment oposats. La Internacional 
va relacionar causes i efectes i va decidir que si 
la burgesia republicana assassinava als obrers 
i s'oposava al federalisme i la llibertat volia dir 
que la república burgesa era tan enemiga de la 
classe obrera com la monarquia.

Del 10 al 18 de setembre de 1871 es va celebrar a 
València una conferència secreta on es va definir 
la posició de la Internacional davant la República 
en aquests termes: "la veritable república 
democràtica federal és la propietat col·lectiva, 
l'anarquia i la federació econòmica, o sigui, la 
lliure federació universal de lliures associacions 
obreres, agrícoles i industrials, fórmula que 
s'accepta a tot arreu". En aquesta conferència 
es va designar a Anselmo Lorenzo com a delegat 
per representar la secció espanyola de la 
Internacional al Congrés que s'havia de celebrar 
a Londres el mes de setembre.

D I CC I O N A R I  M I L I TA N T

Fundació Salvador Seguí

En finalitzar la conferència de Londres es va 
dividir la Internacional entre els partidaris de 
Marx i els de Bakunin, això també va generar la 
divisió del moviment obrer a Espanya, resultant 
d'una banda la Nueva Federación Madrileña, 
que va ser reconeguda per Engels en nom del 
Consell General de l'AIT i que va marcar la divisió 
del moviment obrer espanyol, d'una banda la 
facció marxista donaria lloc a la fundació el mes 
de maig de 1879 del Partido Socialista Obrero 
Español, i d'altra banda les organitzacions del 
proletariat internacionalista que van culminar 
l'any 1910 en la fundació de la Confederació 
Regional del Treball que va tenir lloc a Barcelona.

L'impacte de la Commune va calar al moviment 
obrer espanyol i va ser un exemple d'organització 
i de subversió contra l'ordre burgès, tant és així 
que durant els primers mesos de la Revolució 
social i la Guerra Civil, l'oficina de propaganda 
de la CNT-FAI va publicar un text de Federica 
Montseny sota el títol: La Commune, primera 
revolució conscient. La incorporació de les 
masses populars a la història, on s’establia un 
paral·lelisme entre la revolució espanyola i la 
de París de 1871 i cito textualment: "han passat 
seixanta-sis anys d'ençà que al Commune, amb 
els seus Consells comunals i associacions de 
productors organitzats, va ser vençuda entre 
dos focs. Seixanta-sis anys de lluita en què les 
idees han anat germinant. No eren comunistes, 
perquè no es podien anomenar com a tal, eren 
comunalistes. Aquell moviment fou precisament 
el que ha estat sempre a Espanya el moviment 
federalista i llibertari".

Podem afirmar que l'exemple revolucionari de 
la Commune va ser un referent pel moviment 
anarquista a Espanya, on de manera clara el 
model d'organització anarcosindicalista de la 
CNT fou majoritari dins del moviment obrer, 
tant en potència organitzativa com en nombre 
d'afiliats, arribant al milió de cenetistes els 
anys trenta. El model autogestionari va ser 
una constant de la CNT que va impulsar les 
col·lectivitzacions agràries i industrials dins la 
revolució social de 1936 i durant la Guerra Civil, 
especialment a Catalunya, Aragó i Llevant.

"la Commune 
va espantar 

les classes 
dirigents i 

conservadores 
de tota 

Europa"

Les anarcofeministes a 
la gran Vaga de dones. 
Barcelona, 1918              (2ª part)
Aquella tarda van sumar-se a la protesta 
les fàbriques del Raval i de Sant Martí de 
Provençals amb la idea de convocar vaga 
general revolucionària, i les treballadores 
s'afegiren a les manifestacions. Malgrat la 
Guàrdia Civil, «els disturbis continuaren tota la 
nit, diversos grups de dones (i alguns homes) 
proveïdes de garrots van tornar als cafès «de 
cambreres» i els musics halls obligant-los a 
tancar», van tornar a sonar alguns trets al 
carrer Nou de la Rambla i després de dirigir-
se a l'Olímpia, on es tornà a armar un gran 
aldarull, es van dirigir al Liceu, on els impediren 
l'entrada. Els periòdics assenyalaven que 
durant totes les mobilitzacions les dones es 
van negar que els homes les acompanyessin, 
argumentant,  que era fàcil que els policies 
s'infiltressin fent-se passar per companys i 
que inclús provoquessin aldarulls, a més de 
delatar-les per poder-les detenir després, i en 
definitiva perquè no volien ser dirigides. A més, 
es van afegir a les protestes les artistes, actrius 
o cantants de varietés, com Maria Pons (artista 
de vodevil) i la popular ballarina «La Netti». 
En d'altres periòdics, també es destaquen 
els atacs als primers grans magatzems de la 
ciutat, convidant al seu tancament i instant 
les dependentes i clientes a unir-se a la gresca. 
Així, es van tancar El Gran Siglo, El Barato i 
Jorba.
Naturalment, van començar les detencions: 16 
dones, la premsa afirmà que «no son obreres, 
sinó cambreres dels cafès concert», en un intent 
de criminalitzar i desvirtuar la protesta; 13 van 
ser alliberades després d'una nit a la garjola.  
Llibertat Ròdenas va protestar públicament 
al plantejament que deia que el moviment 
acollia moltes prostitutes i va denunciar a la 
premsa la hipocresia dels burgesos: «envoltats 
d'amants, producte del nostre treball», i 
demanà a les companyes «d’aquestes dones 
infortunades com les nostres germanes», una 
solidaritat de classe i una sororitat feminista 
impressionat als anys vint. Mentrestant, 
es feien noves detencions: 18 activistes 
més. Mentre les protestes augmentaven, 
s'assaltaven carros i botigues, forns de pa i es 
repartia blat i pans entre els veïns, es tancaven 
fabriques (280 i 28.000 vaguistes només a 
Barcelona) i les obreres s'afegien a la protesta. 
Proliferaren les detencions i els enfrontaments 
amb la policia. Al saló de ball del Globus 
Captiu (dia 17), mentre la policia organitza 
una gran operació de vigilància en els voltants 
i impedeix l'entrada dels homes, es concentren 
5.000 dones. Va parlar Cinta Roigè: «Ens han 
faltat al respecte anomenant-nos ‘pendons’ 
perquè no tenim targetes que diuen fulana 
de tal de la Foronda. ¡Bé, ja som al carrer!» 
i «Els nostres germans esperen el nostre 
senyal»; és a dir, confirma la participació dels 
anarcosindicalistes a la vaga de dones que pot 
transformar-se en vaga general revolucionaria. 
I Pepita Miralles afirmà: «Si ens disparen, 
anirem a les cases dels policies a fer justícia 
popular»; Roser Dolcet va advertir que la lluita 
volia ser capitalitzada pels partits polítics (en 

A Sants a banda de Ròdenas, Pepeta Miralles, 
i Lola Ferrer "completament afònica",  van 
parlar la jove teixidora de Mollerussa (21 anys) 
Ramona Berni, i la seva amiga de Torregrossa 
(18 anys) Pepita Not, minyona i cuinera. Roser 
Dolcet acabà la seva intervenció amb un «Jo 
no sé si aquestes idees meves són anarquistes, 
però si voler que els meus fills mengin és ser 
anarquista, doncs: Visca l'anarquia!» Tenim el 
testimoni del pensament social i feminista de 
les companyes en la premsa: Llibertat Ròdenas, 
Roser Dolcet, Pepeta Miralles , Carme Pardo i 
varies més. A partir d'aquell moment, Llibertat 
Ròdenas i les seves amigues seran detingudes 
sense causa multitud de vegades, començava 
la vida de les activistes anarcofeministes més 
desconegudes e invisibilitzades de la nostra 
història

clara referència als lerrouxistes) i una dotzena 
més de conferenciants que van narrar com 
l'odiat Bravo Portillo havia colpejat a la cara 
a una nena i va usar el bastó contra diverses 
dones, alhora que ordenava a la policia que 
les colpegés amb les culates de les armes.  Al 
míting es va aprofitar per demanar l'aturada 
dels preus dels lloguers, la destitució del 
marquès de Pilares i de l'inspector de policia 
Bravo Portillo al que s'acusa de protector dels 
proxenetes de la ciutat. Però la força pública 
desplegada a la ciutat i la seva brutalitat feien 
pressentir la fi de la gran demostració de la 
força de les dones barcelonines. El diumenge, 
les anarcofeministes convocaren dos mítings, 
un al matí i un altre a la tarda a Sants a l'Escola 
Racionalista. Al del matí hi assistiren 400 dones, 
hi parlà Llibertat Ròdenas (al cine Muntanya 
del Clot) amb la presidència de Fina Miralles i al 
costat de Lola Ferrer, Vicenta Companys, Cinta 
Roigè, Milagros Martínez, Maria Aguilar, Maria 
Ferrer i Roser Dolcet. A la Soli s'afegeix: «Pel 
pa dels vostres fills, dones, acudiu al míting!». Dolors Marin. Historiadora
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Aula Libre nova època

S’ha editat el primer número de la nova època d’Aula Libre, revista de reflexions educatives des de la 
Federación de Enseñanza de la CGT.
Hi trobareu articles sobre: la trajectòria històrica d’Aula Libre, la sostenibilitat de la vida en temps 
de pandèmia, educar en temps de col·lapse sistèmic, entrevista a una militant kurda de la Jineolojî, 
el feminisme a les aules, l’experiència de les docents racionalistes en el Comitè de l’Escola Nova 
Unificada i lectures recomanades (futbol i anarquisme i competència o col·laboració)

La càrrega, Ramon Casas

Aquesta pintura de grans dimensions representa la conflictivitat social de la Barcelona de finals 
del segle XIX i principis del XX. Després de ser rebutjada per ser presentada a l’Exposició Universal 
de París de 1900, el seu autor va voler incorporar certes modificacions per adaptar-la encara més 
al context del moment i en va canviar el títol pel de Barcelona 1902, fent clara referència a la vaga 
general d'aquell any a la capital catalana. Afegint elements per remarcar la cruesa i brutalitat de 
l’episodi, fent de l’obra una evident denúncia social, la va presentar al Saló Nacional de Belles Arts 
de París del 1903, reben un gran reconeixement per part dels crítics europeus i americans. El quadre 
situa l’escena a la ciutat industrial catalana i mostra la dura repressió d’una manifestació obrera 
per part de la Guàrdia Civil, tot i que atorga el major protagonisme al gran espai buit del centre, en 
el qual podria situar-s’hi perfectament l’espectador o espectadora, com si formés part del convuls i 
tràgic esdeveniment. 

Rere el vent de l’anarquisme

Actualment, en campanya de Verkami, aquest documental és un recorregut de la mà de l'anarquista Llunas i 
Pujals pel segle XIX més irreverent. Entre maçons, espiritistes, lliurepensadors i molt més. Aquest documental 
vol contribuir a la recuperació de la figura de Josep Llunas i Pujals, possiblement el teòric de l’anarquisme més 
important a la península ibèrica del segle XIX; però també vol ser un reconeixement a tots aquells moviments 
socials que varen dominar el panorama polític del moment i posteriorment passaren a l’oblit.

Us animem a participar: 

Recomanacions

Les Receptes 
Damunt un cel de fil

Ingredients
per a 4 persones 

500 g d'espaguetis integrals

3 cebes i 3 porros

250 g de tofu fumat

100 g de pinyons

un quart de litre de crema de llet

4 ous

100 g de parmesà ratllat

sal i pebre negre

Elaboració

Preparació de la salsa carbonara

1. Tallem les cebes i els porros a la brunesa (a bocins molt petits). 
2. Posem al foc una paella amb una cullerada de margarina i un raig d'oli. Quan la barreja sigui calenta, agreguem les 
cebes, els porros i els pinyons a sofregir. A mitja cocció hi afegim la sal i una quantitat generosa de pebre.
3. Quan el sofregit estigui ben dauradet, hi incorporem el tofu fumat tallat a quadradets petits i ho deixem tot que es 
vagi fent durant un quart d'hora. 
4. Passat el quart d'hora, hi tirem el quart de litre de crema de llet. Quan comenci a bullir, hi afegim el parmesà i 
remenem bé. 
5. Hi agreguem els quatre ous, prèviament batuts, a la paella i, tal com caiguin, parem el foc i remenem de manera 
que es coguin sense arribar a quallar-se.

Preparació dels espaguetis

Els espaguetis es couen amb aigua i sal fins que quedin al dente i, en emplatar-los, se'ls cobreix amb la salsa 
carbonara i s'assaona per sobre amb pebre negre. 

Si la salsa us ha quedat massa líquida, afegiu-hi una mica més d’anacards; i en canvi, si us ha quedat massa 
espessa, afegiu-hi una mica més de beguda de civada. 

ESPAGUETIS INTEGRALS A LA CARBONARA 
AMB TOFU FUMAT I PINYONS 

cultura i oci

Solució al problema anterior:
 1. ... Dxf2! 2. Tg1 (única forma d’evitar 
el mat a g2) … Dxg2+, 3. Txg2 Txd1#

Escacs
Negres juguen i guanyen

Avui viatgem a Berlin, 
a la partida que tingué 
lloc el 1965 entre, al 
VIII campionat soviètic 
Spartakiad. S’enfrontaven 
Georgy I. Ustinov 
(blanques) i Leonid Stein 
(negres). Després de 30. 
Txe6 (??) s’arriba a la posició 
del diagrama. En aquest 
moment, Stein, trobarà 
una elegant combinació 
(amb sacrifici inclòs), que li 
donarà la partida.

El joc de paraules Comences construccions (de 5 lletres)  
per @jocsdeparaules     _ _ _ _ _  
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Partint d'alguns nombres 
ja disposats en algunes de 
les caselles, cal completar 
les caselles buides amb 
números del 1 al 9 sense 
que es repeteixin per fila, 
columna o regió.

So
lu

ci
ó:

Solució al problema anterior:  Pom

7 9 5 2

3 9 8

7 9 4

5 3 9

8 6 5 3 7

8 2 5 7

4 2 6 8

6 1 3 4

sudoku #3001

8 7 4 3 9 6 1 5 2

5 6 1 2 4 7 8 9 3

3 2 9 5 8 1 7 4 6

2 3 6 7 1 9 4 8 5

4 5 7 8 3 2 9 6 1

9 1 8 6 5 4 2 3 7

1 8 2 4 6 3 5 7 9

7 4 3 9 2 5 6 1 8

6 9 5 1 7 8 3 2 4

solución #3001

5 1

6 7

3 9 4 6 5

8 9 1 4

6 7 8 2 9

9 7 4

4 1

7 6 9 1

3 5 2

sudoku #3002

7 5 6 3 9 1 4 8 2

2 4 1 8 5 6 9 7 3

3 8 9 7 4 2 1 6 5

5 2 8 9 1 4 7 3 6

4 1 3 5 6 7 8 2 9

6 9 7 2 8 3 5 1 4

9 6 4 1 2 8 3 5 7

8 7 2 4 3 5 6 9 1

1 3 5 6 7 9 2 4 8

solución #3002

8 7 4

5 9

8 7 9 6

4 6 8 5

1 5 9

8 9 2 4

5 7 9

9 4 8 5

5 6 2

sudoku #3003

3 6 2 8 5 9 7 4 1

5 7 9 4 1 6 2 3 8

4 8 1 2 3 7 5 9 6

9 2 4 6 7 1 8 5 3

6 1 3 5 8 4 9 2 7

8 5 7 9 2 3 1 6 4

2 3 5 7 6 8 4 1 9

7 9 6 1 4 2 3 8 5

1 4 8 3 9 5 6 7 2

solución #3003

Sudoku-online.org - difícil



ACataluny al tinter

Veus una situació de 
discriminació laboral 

entre les dones?
La pròpia necessitat de 

demanar la reducció 
de jornada, salari, etc. 
repercuteix en moltes 

empreses i les "castiga" a 
l'hora de la seva promoció 

professional... Veuen 
trencada la seva promoció 

professional, fet que no 
succeeix amb els homes. 

Moltes empreses pensen, 
o al·leguen, que quan 

les dones es volen reduir 
la jornada, o agafen 

excedència, és per mandra, 
perquè no volen treballar.

Penses que les dones 
s'atreveixen a denunciar o 

no? Per què?
Depèn de la situació social 
o laboral en què es troben, 

però moltes vegades no 
s'atreveixen a denunciar 

per por a represàlies, o 
per pensar que ningú les 

creurà.

Quina denúncia 
o denúncies més 

significatives ens podries 
explicar?

Víctimes d'assetjament 
en el lloc de treball, 

tracte massa proper, 
qüestions molt difícils de 

demostrar, no es fa a la 
vista, està molt arrelada a 
la societat, tots ho veuen 

com normal... és una part 
de la discriminació, no 

estan regulades, no és tan 
fàcil d'accedir, i són molt 

freqüents.

Quina sentència o 
sentències significatives 

has tingut?
No n'he tingut moltes. 

Quina especialitat 
exerceixes?

Treballo en estrangeria, 
dret laboral i Seguretat 
Social. Aquí daif baixes 

mèdiques, incapacitats, 
subsidis, jubilacions, 
pensions d'orfandat, 

viudetat.... A estrangeria 
faig principalment 

en tràmits per 
obtenir la residència, 

empadronaments, etc.

Quants anys fas que et 
dediques?

Des del 2011. Ara 
treballo per companyies 

d'assegurances, torn d'ofici 
i privat, a la ciutat de 

Barcelona.

Amb quins col·lectius 
treballes més?

Molt diversos, la majoria 
de consultes jurídiques, 

excedències, etc. la majoria 
són dones. Dones amb 

fills, embarassades, que 
normalment necessiten 
resposta per organitzar-

se la vida, reducció de 
jornades, conciliacions...

Tens més consultes de 
dones o d'homes?

Principalment de dones, ja 
que les cures recauen en 

les dones, i elles intenten 
buscar recursos o solucions 

per poder reduir la seva 
jornada, conciliació, etc.

Quines consultes són més 
comunes entre les dones?

Sobretot per resoldre les 
seves jornades laborals. I pel 

que fa al tema estrangeria, 
com obtenir la residència, 

empadronament, 
matriculació dels fills a les 

escoles...

Exemples? Doncs una 
noia acomiadada estant 

embarassada, no ho havia 
comunicat a l'empresa, i en 
el procediment judicial, ella 

va pactar i va acceptar una 
indemnització.

Una altra, una noia 
estrangera, no tenia família 

aquí, i no tenia horari 
compatible, va demanar 

reducció de jornada, una 
jornada determinada, era 

una empresa gran, però al 
final li van dir que aquest 
horari no es podia pactar, 

va posar la reclamació, i es 
va demanar una mesura 

cautelar mentre durés 
el procediment, i li van 
concedir. Però després 

va retirar la demanda 
perquè deia que no volia 

tenir problemes amb 
l'empresa. Sentències 

de discriminacions i 
vulneracions de drets, no 

he portat.

Creus que les dones 
en situació precària 

s'atreveixen a denunciar o 
demanar ajuda? Per què?

Sincerament, la majoria de 

“La lluita ha de continuar fins a 
aconseguir la igualtat real 

en tots els drets”

les dones no s'atreveixen 
a denunciar, només 

consulten, no van més 
enllà, no posen denúncies, 

tenen por dels caps, por 
de sentències que els facin 

la vida impossible. Les 
que pateixen assetjament 

masclista es troben que 
els testimonis no volen 
enfrontar-se, i per tant 

moltíssimes no arriben 
a la justícia, només es 

denuncien els casos 
extrems, i quan la relació 
laboral ja està trencada. 
Mentre el vincle laboral 

es mantingui no ho fan, i 
molt menys si són dones 

si monomarentals, acaben 
posant a la balança el tema 

econòmic enfront els seus 
drets.

A les dones ens agrada 
estar molt informades 

i saber la manera de 
resoldre els conflictes, 

som lluitadores innates, 
però la precarietat pot per 
sobre de tot. Pitjor encara 

les dones migrades, que 
pensen que han d'agrair 
constantment que se'ls 
doni un treball, encara 

que no se'ls compleix els 
requisits bàsics de legalitat. 

I a la balança, fer valer els 
seus drets o tenir un salari, 
encara que es vulnerin els 

seus drets, guanya el salari.

Com a dones feministes, 
què hauríem d'exigir per 

aconseguir unes veritables 
lleis no discriminatòries?

Cal continuar lluitant 
per a eliminar aquestes 

situacions. Un problema 
que tenim és que la tasca 

de les cures, segueixen 
recaient sobre nosaltres, 

això genera una disparitat 
total, pel creixement 

professional.
La lluita principal és 

aconseguir que la igualtat 
sigui real, que no es 

carregui sempre a sobre 
de les dones el treball de 

les cures, cal compartir 
les tasques, ha d'haver-hi 
ajudes en les reduccions 

de jornada per a cura dels 
fills, actualment hi ha "un 

càstig", i això s'hauria de 
canviar, i per descomptat la 

discriminació dels salaris.

Com hauríem d'enfocar la 
nostra lluita?

Hi ha una normativa, 
per exemple els plans 
d'igualtat, en totes les 

empreses, que hem de 
lluitar per aconseguir que 

s'implantin ja, però també 
cal lluitar per a resoldre les 

carències, per exemple el 
tema de les reduccions.

Alguna cosa més que ens 
volguessis explicar?

La repercussió negativa, el 
fet de les absències amb 

relació a la maternitat, 
lactància, excedències, 

reduccions de jornada..., 
l'empresa les dificulta per 
a promocionar-se. Mentre 

que els homes es continuen 
promocionant, la dona 

en aquest temps està fent 
tasques de cures.... Elles 

tenen limitada la seva 
possibilitat de creixement, 

afegit a la diferència de 
sou, la bretxa laboral és 
cada vegada més gran.

www.cgtcatalunya.cat

VOLS AFILIAR-TE?
Descarrega’t aquí el full d’afiliació

Omple’l i porta’l a qualsevol seu de CGT de Catalunya
 o envia un correu electrònic a: afiliacio@cgtcatalunya.cat

o  la nova afiliació online a la direcció: www.cgtcatalunya.cat/afiliacio

La coneixen com a Lucy. Va néixer a Argentina, però amb 19 anys va venir a Barcelona, on va estudiar 
Dret a la UB. L'any 2011, va començar la seva trajectòria professional en un despatx d'advocades de dret 
laboral. Va ampliar els seus estudis amb un Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social en el Col·legi 

d'advocats. Des de fa quatre anys gestiona i treballa en afers d'estrangeria. L'any 2019 es va incorporar a 
CGT, com a secretària de gènere del Sindicat de Banca de Barcelona. Parlem amb Luciana Torrents
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