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Catalunya 200
Amb aquest Catalunya que teniu a les mans, arribem al número 200 de la segona part de la
vuitena època. Ha plogut molt
des del setembre de 2002 en que,
amb el número 36, el Col·lectiu
Catalunya agafàvem la responsabilitat de treure al carrer cada
mes la publicació de la CGT de
Catalunya, recollint el testimoni
de qui havia endegat la vuitena
època de la publicació i li havia
donat nova vida.

circulació de la informació que
comporten les xarxes socials i
les noves eines comunicatives,
ha anat derivant cap a un format
més teòric i de reflexió, sense
oblidar l’aspecte informatiu tradicional però a un nivell més
atemporal.

El Catalunya és una eina que cal
seguir mantenint. Un referent
que ha consolidat el seu espai.
Millorable, evidentment, però
això, a banda d’idees clares, requereix temps, dedicació, recursos i mitjans.
Seguirem endavant, malgrat tot.

IDREN

Des de llavors, excepte en comptades ocasions, cada mes el Catalunya ha arribat als locals del
sindicat i de col·lectius diversos,
i als domicilis d’afiliats i afiliades. Una tasca que es realitza
amb pocs recursos, amb moltes
dosis de voluntarisme i lluitant
contra el rellotge.
Una publicació que, degut a la
immediatesa i la rapidesa de

“Com més gran sigui l’encert que presideixi les nostres actuacions,
més gran serà, també, el valor de captació del sindicalisme”

Joan Peiró, històric militant anarcosindicalista/
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Catalunya, 200 números de la
segona part de la vuitena època
Òrgan d’expressió de la Confederació General del Treball de Catalunya
Col·lectiu Catalunya
La revista Catalunya és el principal òrgan d’expressió del
sindicat de la CGT de Catalunya. Per aquesta publicació hi
han passat centenars de lluites socials, centenars de conflictes
sindicals, centenars de propostes emancipadores en tots els
àmbits que aquesta paraula pot fer anar: feminisme, laïcisme,
antiracisme, okupació, ecologisme, pagesia, moviment llibertari, defensa de les llengües, opció sexual, memòria històrica,
antifeixisme… i tot amb un tronc central que són les activitats
que desenvolupen les seccions sindicals, els sindicats, les federacions de rama, les federacions locals, comarcals i intercomarcals de la Confederació General del Treball de Catalunya.
Ara, arribem al número 200 de la segona part de la vuitena
època. I és que aquesta publicació no és nova ni molt menys.
Té una història llarga i complexa que ha tingut molts protagonistes, gent de tota mena que ha deixat una part de la seva

vida, de les seves hores, dels seus dies i nits per tal de construir una publicació que és un referent de les lluites socials als
Països Catalans, de l’anarcosindicalisme, de l’anarquisme i de
les lluites emancipadores en general.
El Catalunya és al carrer amb el compromís ferm d’ajudar
a construir l’espai contrainformatiu. Som només una part
d’aquest entramat que vol obrir l’espai d’explicació de la realitat als qui la volem transformar de forma radical; és a dir, des
de la base, de baix cap a dalt, sense mitjancers, sense professionals sovint massa pendents de la ideologia dels amos de
la publicació, i sempre manen els mateixos; amb el món del
treball com a centre però coincidint amb els sectors de la societat que aposten per lluitar enlloc de callar, per construir un
futur enlloc d’assumir la realitat present. Contra els mitjans
que aposten per l’autoritarisme, lluitem, des del Catalunya,
per construir el futur llibertari ara mateix.
Des del Col·lectiu Catalunya, el col·lectiu editor del Catalun-

ya, ens reconeixem continuadors de la tasca de convertir en
lletres de tinta o digital els pensaments, les accions, les discussions i els avenços que contribueixen a construir la societat llibertària. Volem expressar el nostre reconeixement a
publicacions com La Tramuntana, de Josep Llunas i Pujals,
Acracia i Ciencia Social, L’Avenir, de Pere Cortiella; La Revista
Blanca de Teresa Manyé i Federico Urales i la mateixa Solidaridad Obrera, l’òrgan de la CNT de Catalunya durant anys i
panys. D’Estudios o Generación consciente al primer Integral
o Alfalfa, de l’Ajoblanco o El Viejo Topo dels setanta, de La
Bicicleta al Contra-infos o l’Illacrua o L’Avanç, de La Lletra A
o Polémica a les desenes de butlletins que els militants de la
nostra mateixa organització s’han dedicat a repartir per tants
centres de treball com hi tenim presència… i a molts més que
no anomenem però que sí llegim.
I ens situem al costat de La Burxa o Masala, de la Directa o
Crític... mentre esperem el diari La Jornada.

MARÇ DE 2018
Tema del mes - 4

CatalunyA
200 Catalunya
Petita història d’una publicació
anarcosindicalista en català
La revista Catalunya té el seu origen en la revolució llibertària
que es va desenvolupar a Catalunya i a part de l’Estat espanyol
a partir del juliol de 1936, enmig d’un cop d’estat protagonitzat per militars i l’extrema dreta feixista i una guerra que es va
desencadenar entre les esquerres i les dretes de l’Estat espanyol. En el bàndol primer s’hi encabien també defensors de la
plurinacionalitat de l’Estat i en el segon l’Església, la banca i la
major part de l’Exèrcit.
Els dirigents de la CNT van apostar en aquell moment per
crear una publicació que havia de ser diària i escrita en català,
quelcom que mai abans havia passat a aquest nivell, és a dir
com a publicació oficial de l’organització anarcosindicalista i
escrita en la llengua pròpia dels Països Catalans, que havia estat present en múltiples publicacions fins aleshores però mai
en una publicació confederal a nivell català de la CNT. Per fer
el periòdic Catalunya s’utilitzaren els tallers que havien estat
incautats el setembre de 1936 a l’Editorial Catalana i en els
quals s’hi havia imprès el diari La Veu de Catalunya, el conegut diari proper a la Lliga Regionalista que havia acollit les
firmes de Carles Sentís o Ignasi Agustí, entre d’altres.
Amb aquestes màquines i uns treballadors amb poca o cap
consciència llibertària -cap d’ells no estava afiliat a la CNT- es
va iniciar el 22 de febrer de 1937 la singladura del que suposava en aquell moment la segona gran publicació del sindicat,
després de la Solidaridad Obrera. La Soli estava escrita en castellà i tot i que era una publicació feta des de Barcelona s’havia
convertit en ògan oficiós de la CNT a bona part de l’Estat.
La primera intenció dels dirigents cenetistes que van optar
per fer aquesta publicació en català no tenia res a veure amb
la defensa de la llengua catalana ni amb una conscienciació
sobre la utilització del català en la premsa confederal, que utilitzaven el castellà com a conseqüència d’una situació clara
de diglòssia en què el castellà era considerada la llengua de la
política, del pensament, del sindicalisme en resum, i alhora la
catalana era vista com la llengua d’anar per casa i útil només
per als àmbits privats, un pensament lingüístic que no era
propi només de l’anarcosindicalisme. La intenció bàsica de la
publicació d’un diari en català era la possibilitat que donava
als llibertaris d’apropar-se a Esquerra Republicana de Catalunya, el partit que governava la Generalitat, amb la voluntat
de contrarestar la influència creixent del PSUC.
Es tractava d’aparentar un cert catalanisme sense haver-lo
de tenir realment; la CNT més aviat estava en contra de tot
això. El títol de la nova publicació havia de ser, en un primer
moment, Catalunya Lliure, a imitació de l’homònima Castilla
Libre, però l’adjectiu es va eliminar perquè ningú no ho interpretés com un gest de simpatia cap a la causa nacionalista. No
es volia deixar cap mena de marge a l’ambigüitat ideològica. A
més a més, els dirigents anarquistes volien deixar clara la seva
postura sobre el fet d’emprar la llengua catalana; ho justificaven com una manera d’arribar als afiliats que no dominaven

prou bé el castellà. Una mena de publicació per als ignorants,
afegiríem nosaltres.
Els dirigents sindicals no van tenir massa estima per la nova
publicació del Catalunya i, de fet, poques vegades li passaven
els comunicats oficials perquè els difonguessin. Molt del que
s’hi publicava estava mancat de pretensions ideològiques.
Així, per exemple, va sortir un article sobre els supervivents
del Titànic precisament quan tenia lloc l’ocupació feixista
d’Astúries, un altre de com fer una dieta d’aprimament quan
la gent ja començava a passar gana i algun més sobre la vida
glamourosa de les estrelles de Hollywood. Els continguts eren
tan frívols que alguns lectors se’n queixaven, però els dirigents sindicals replicaven que un diari no podia estar tota
l’estona parlant sobre l’anarquisme. Fins i tot, els treballadors
es queixaven de la pèssima qualitat de la revista.
El periòdic mai no tingué gaire vitalitat: el sindicat n’edita
pocs exemplars, molt per sota de la Soli, i la difusió i penetració social eren encara menors. Els comunistes ironitzen
sobre els pocs lectors que tenia el Catalunya i la redacció ho
reconeixia explícitament quan contestava que això no els importava perquè no tenien res de comerciants ni de botiguers.
A partir de desembre de 1937, la revista deixà de distribuir-se
a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona.
Durant uns mesos, Joan Peiró dirigí el Catalunya i el millorà, en part, però mai no arriba a superar les llacunes que
el convertien en una publicació poc atractiva de llegir i, amb
aquest panorama, es va esllanguint sense assolir gaire ressò
fins que el 28 de maig de 1938, amb el pretext de la necessitat
d’estalviar el paper, deixa de publicar-se.
Una prova de la indiferència amb què fou acollit el Catalunya
en aquesta seva primera època és que els llibertaris ben poques vegades en parlaven, i quan ho fan és de manera imprecisa, equivocant dades i redactors.
Les reaparicions de la publicació des d’aleshores, van ser
constants. A l’octubre de 1977, el Catalunya tornava a ser al
carrer travessant diverses etapes fins a arribar a l’actual època,
la vuitena en la seva segona part. Durant aquestes aparicions
la publicació ha comptat amb diverses persones la capdavant,
entre les quals cal destacar l’etapa de Ramon Barnils, en què
era un suplement de la Soli, o l’actual etapa, en què ha arribat a una consolidació absoluta i un prestigi creixent com a
premsa de sindicat sense vocació de pamflet propagandístic,
una tria que es va fer ja fa molts anys i que es demostra com
a encertada després d’anys en què aquest camí era posat en
dubte.
Podeu llegir més informació sobre la publicació en els anys
trenta en el llibre de Jordi Sabater Anarquisme i catalanisme.
La CNT i el fet nacional català durant la Guerra Civil, publicat
per Edicions 62 el 1986.

El Catalunya del 77 segons Agustí Pons
Per conèixer com era i com es feia el Catalunya dels anys
setanta, disposem d’un text de l’escriptor Agustí Pons inclòs
dins del seu llibre Temps indòcils. En el llibre es narra el desenvolupament posterior de projectes i de moltes altres coses.
«A principis de 1977, uns quants militants llibertaris de la
CNT es van proposar recuperar Catalunya. Entre altres persones que figuren en el col·lectiu promotor de la revista trobem el capellà Josep Dalmau, l’historiador Manuel Cruells,
que, tanmateix, provenia d’Estat Català; Josep Serra Estruch,
que arribaria a ser director de l’Escola Municipal de Cinema
de l’Ajuntament de Barcelona; el metge Josep Reguant, futur
biògraf de Josep Lluís Vila Capdevila, Caracremada; el sindicalista Agustí Oset, i Josep Costa Font, entre altres persones.
Aglutinava, per dir-ho d’alguna manera, el sector més catalanista i moderat de la CNT, i en un moment donat del projecte
jo m’hi vaig incorporar. Ens reuníem en un pis vell i ample del
passatge de la Pau situat darrere de la plaça Medinacelli, on la
CNT tenia un dels seus locals centrals.
D’una vella carpeta on diu, en retolador negre, «Documentació llibertària», he tret ara, en el moment descriure aqust llibre, tres números de la revista, editats amb ciclostil. El primer
porta data del 6 de maig, i el mateix subtítol que en la primera
etapa: «Òrgan regional de la Confederació Nacional del Treball». Els números 3 i 4, que, sorprenentment porten data de
març i maig del 1977, duen un subtítol força diferent «Revista
d’opinió confederal». En aquests dos números s’hi publiquen
articles sobre l’Escola Moderna -signats per la Comissió Pedagògica del Sindicat de l’Ensenyament de Barcelona-, una
entrevista amb Josep Peirats, un còmic que ocupa dues pàgines i documents teòrics sobre els Fronts Llibertaris de Barri i
sobre diverses experiències anarquistes a Itàlia. Si fa no fa per
la mateixa època, Ramon Barnils, el meu company de l’Escola
de Periodisme del CICF, va assumir la direcció de Solidaridad
Obrera. Ell se’n va sortir; jo, no. Jo volia fer del Catalunya una
espècie de Triunfo, la revista que passava pel túrmix marxista les pel·lícules més interessants que s’estrenaven, les obres
teatrals més polèmiques. M’imaginava que a la revista analitzaríem les pel·lícules del suís Alan Tanner, que aleshores començava a posar-se de moda, des d’una perspectiva diguemne llibertària, o que estudaríem la figura de Ramon Llull com
si es tractés d’un dels precursors de l’acció directa: escrivia
per convertir, tot i que ell sabia que no hi havia cap condició
objectiva que ho fes possible. (...) Els meus plans, però, i els
dels meus companys, topaven amb una realitat prosaica: no
teníem diners...»
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Digitalització del diari ’Catalunya’ (1937-1938)
Cedall (Centre de documentació
antiautoritari i llibertari)
http://www.cedall.org/
El diari Catalunya, íntegrament editat en llengua catalana, és
una de les aportacions periodístiques llibertàries més valuoses que es van donar, en temps de revolució social i de lluita
sostinguda contra el feixisme, a Catalunya durant el període
històric de la Guerra Civil, que abasta històricament des del
18 de juliol de 1936 fins als primers mesos de 1939.
El més nou d’aquesta experiència editorial col·lectiva és, sense
cap mena de dubtes, la seva aposta clara i reivindicadora de la
llengua catalana com una eina de comunicació vital a utilitzar
en el procés revolucionari i antifeixista que s’estava vivint en
aquells moments en el si de la nació catalana.
Contrarestant doncs la persistent i insidiosa visió estereotipada anti-catalana, que alguns grups polítics catalans havien
deixat caure durant cert temps sobre els sectors que formaven part del moviment llibertari, el diari “Catalunya” se’ns
presenta, en aquests difícils moments, com una de les proves
escrites més evidents de la falsedat injuriosa sobre l’anomenat
“anti-catalanisme anarquista”, que diversos sectors burgesos i
reaccionaris de la societat catalana havien utilitzat de forma
reiterativa sota l’etiqueta pejorativa i genèrica “de murcians”.
El diari Catalunya, subtitulat com a ”Òrgan Regional de la
CNT” i editat a Barcelona, va iniciar la seva marxa editorial el
22 de febrer de 1937 acabant el seu recorregut, finalment després d’un any escàs, el 28 de maig de 1938, a causa dels problemes de proveïment de paper que comencen a ser evidents en el
si de la reraguarda antifeixista, donant lloc a la desaparició progressiva de diverses capçaleres en el si de la societat catalana.
Quan parlem del diari Catalunya ens agradaria assenyalar que
es tracta d’una important col·lecció de 377 exemplars, diaris,
apareguts amb regularitat i en el qual s’expressen, com en els
altres periòdics de l’àmbit sindical llibertari, les vicissituds de
la guerra i la revolució social tant a Catalunya, com en el front
militar o en altres zones de lluita, en l’àmbit geogràfic de l’estat
espanyol.
El rotatiu llibertari català en la seva primera editorial, ho
titulava de la següent forma: “CATALUNYA NEIX, VISCA

CATALUNYA”, afirmant amb rotunditat la seva aposta per la
llibertat i per la revolució social, en el marc d’uns objectius
inequívocament federals i aferrat, de forma conseqüent, a la
història dels principis ideològics de la propaganda àcrata en
l’estat espanyol des dels seus inicis:

comunicació escrita habituals (català i castellà), insistint en
algunes ocasions sobre la necessitat d’expressar-se amb major
assiduïtat en la llengua natural de Catalunya, si bé la capçalera
i la major part dels articles anessin escrits, preferentment, en
llengua castellana.

“En aquesta hora gran, gràvida d´inquietuds profundes, en
la qual es ventila un problema de generacions, surt a la llum
“CATALUNYA”, que, inspirat en els corrents llibertaries i federalistes –essència genuïna de la CNT- ve a defensar amb el
màxim entusiasme els principis de la llibertat i les conquestes
de la Revolució.”…

Una excepció editorial i periodística positiva, d’ampli recorregut
històric, editada totalment en català va ser, com és conegut, el
periòdic La Tramontana que des de 1881 fins a 1896 va tenir el
més llarg cicle de vida en català de les publicacions llibertàries
conegudes. Això va ser a causa de la persistència propagandística d’un sòlid grup d’escriptors llibertaris catalans, entre els quals
cal destacar el seu conegut director Josep Llunas i Pujals.

En aquest primer exemplar del diari, la coneguda militant anarquista Federica Montseny, en un article de capçalera destacat
sota el títol de “CATALUNYA”, BENVINGUT SIES”, lloava de
forma entusiasta l’aparició del mateix en els següents termes:
“Un diari en català. Un diari obrer i anarquista en català. De
molt de temps ençà a Catalunya surava aquest anhel de tenir un
òrgan en la Premsa que representi, dintre el moviment regional
l´anarquisme i la CNT, l’organització proletària per ell inspirada.
I es aquest moment àlgid, de commoció formidable i que amb gran
afany s´estructuren les grans línies del futur, quan surt a la palestra
el nostre diari en català, simbòlicament anomenat CATALUNYA.
Gran masses del camp i de la ciutat, corrents d’opinió abjurats
en el sentiment federalista que constantment ha animat el poble català, trobaran en el nostre diari el que fins avui no havia
existit en la Premsa catalana: la veu de la CNT en la llengua
tradicional de Catalunya.”…
L’article no pot ser més clar i nítid entorn dels objectius que el
diari “Catalunya” pretenia dur a terme en el seu intent editorial. Suport sense fissures a la “llengua tradicional de Catalunya” (el català) des de les files de l’anarquisme obrer transformador, representat per la central sindical anarcosindicalista
(CNT). I així mateix l’acceptació implícita d’una manca informativa a solucionar, que era un anhel llargament desitjat pels
sectors llibertaris i que d’aquesta manera s’intentava pal·liar
amb l’aparició del nou diari.
Caldria indicar, per ser exactes en l’apreciació global i positiva
de la llengua catalana, que al llarg de la seva història van haver-hi diversitat de capçaleres llibertàries, en diferents poblacions catalanes, que es van expressar en les dues llengües de

Com pot veure’s pel relatat fins al moment, l’anomenat “anticatalanisme” anarquista, sostingut com a argument negatiu
reincident, és si més no discutible en la seva afirmació genèrica, quan no s’afirma cap tipus de matís positiu a tenir en
compte, com el que estem intentant expressar en aquesta breu
introducció.
L’empremta federalitzant, que l’imaginari llibertari havia desenvolupat de forma natural i conscient des dels seus inicis, els
portava a entendre “el divers i plural” com una manifestació
positiva de la història dels pobles ibèrics en el seu conjunt. En
conseqüència difícilment podien defensar postures de tipus
“jacobí”, “centralista” o “uniformador”, que, com tots coneixem, mai van formar part de la seva filosofia bàsica ni tampoc
de les seves pràctiques com a organització, ja sigui en grups
d’afinitat o en els sindicats als quals pertanyien.
En aquest sentit, i ja per finalitzar, podem afirmar que el diari Catalunya representa sense cap dubte “un salt qualitatiu”
important a favor de la llengua catalana escrita en temps realment difícils, on revolució social i guerra contra el feixisme
s’entrecreuen en l’anhel futur d’una nova societat amb orientacions llibertàries.
Esperem que de la lectura atenta del diari Catalunya, es puguin extreure coneixements i lectures més enriquidores i
positives sobre el plural imaginari llibertari català d’aquells
difícils moments.
Podeu accedir als exemplars digitalitzats dins ‘apartat de Documentació del web del Cedall, a www.cedall.org
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El declivi de la concertació
sindical i el 8 de març
Òscar Murciano
El que podríem anomenar model sindical
de concertació està en una profunda crisi
de projecte des de fa temps. Una crisi que té
molts factors, amb elements comuns amb la
decadència de la socialdemocràcia clàssica
a nivell europeu, tot i que no té per què significar un daltabaix imminent d’afiliació en
aquests sindicats. Tant el sindicalisme pactista com la socialdemocràcia es basen en la
fal·làcia que diu que el propi diàleg interclassista és suficient per distribuir benestar entre
els representats. I que una de les condicions
necessàries que afavoreix aquest diàleg és la
existència de la pau social: ja no cal barallarnos, doncs tothom és raonable.
Òbviament això és mentida per omissió.
Sempre és el conflicte la pistola que està sota
la taula, sigui per la seva activació o bé perquè es té la mà a la culata. Potser fa bastantes
dècades el sistema capitalista tenia necessitat
d’aquests acords amb els interlocutors adients
per aturar al potencial de lluita del moviment
obrer, però ja fa temps que no. Diversos ingredients (desclassament, reducció dràstica de
les vagues com a desllorigador de les reivindicacions, implantació de l’agenda neoliberal...)
han anat minvant la mida de la pistola fins que
ja és obvi que no fa por a ningú. Llavors, exactament, per què hauria de seguir realitzant
cessions el capital sense una amenaça real?
Sense entrar gaire en aquestes disquisicions,
m’agradaria revisar quins problemes té el projecte de concertació sindical de CCOO i UGT
en aquest context. Les diverses reformes laborals han anat reduint el minse cos legislatiu laboral fins a dinamitar la negociació col·lectiva
mínimament garantista durant la reforma del
2012. Es produeix doncs una esmena a la totalitat del model de pacte: aquelles normes que
permetien una resolució pacífica de conflictes, o una certa negociació tenint les esquenes
cobertes (ultraactivitat de convenis, motius
per expedients col·lectius, procediments, etc),
salten pels aires. Sense aquests mínims proteccionistes, tota negociació que no es basi en
un increment de la resposta per a reequilibrar
la taula està abocada al fracàs. Semblaria lògic, doncs, un canvi d’actuació per evitar ser
absolutament irrellevants.
En realitat va passar tot el contrari: D’aleshores
ençà, CCOO i UGT han seguit avalant acords
en taules de negociació de pau social on tenen una força gairebé inexistent: vergonyosos
Acords de Negociació Col·lectiva en un context de feblesa, cessió al xantatge en convenis
‘per què si no passaríem a estatut dels treballadors’, eliminació de clàusules d’ultraactivitat
presents a convenis, més EROs, més modificacions de condicions a la baixa acordades,
més convenis d’empresa per sota de condicions de conveni sectorial, fotos i més fotos en
una Moncloa on difícilment patronal i govern
aguantaven el riure.
Es produeix d’aquesta forma un xoc entre la
utilitat amb que venien el seu paper i la realitat de la enorme irrellevància: Governs i
patronals ja no reparteixen molles a canvi de
calma, sinó misèria. Davant aquesta situació
es persisteix en una pau social que ja és simple
rendició i vassallatge, el que implica un em-

pitjorament de la seva imatge entre la població, de forma molt accelerada en els darrers
anys. Aquest desgast alimenta d’una banda
l’antisindicalisme i, en petita mesura, de l’altra
a un sindicalisme alternatiu que no cedeix al
statu quo de victòria del capitalisme sobre la
classe treballadora.

Els efectes de la
decadència de CCOO i
UGT al carrer
Cap a mitjans del 2000, i potser inicis de la
Crisi, entre cert sector d’organitzacions o
plataformes hi havia una mena de complex
d’inferioritat o simple reconeixement de relació de forces: “No ens agrada haver de parlar
amb CCOO, però si no ho fem és impossible
treure molta gent al carrer”. CCOO era la
clau per passar de 15.000 persones al carrer
a 150.000 per posar un exemple. I no fa tant
d’això.
Amb el pas del temps, no sabria posar una
data inicial perquè segurament és un procés
que ha anat covant-se, es van mostrant esquerdes. Recordo la vaga general de pensions
que va convocar en solitari la CGT el gener
de 2011 contra el nou Pensionazo (signat un
cop més per CCOO i UGT) i que va suposar
l’increment de l’edat de jubilació dels 65 als 67
anys. Crec que tothom que va anar a la manifestació de Barcelona va percebre que alguna
cosa estava passant: de sobte una convocatòria
‘marginal’ era molt nombrosa i plena de gent
jove i cares que no coneixies. Uns mesos després va esclatar el 15-M.
Del 15-M se n’ha parlat molt, però em quedo amb la sensació de despertar de la dinàmica de resignació i de ‘esto es lo que hay’.
L’actuació de la població per si mateixa va
empoderar les pròpies decisions personals i
obrir la ment, deslliurant-se dels mecanismes
tradicionals del que podríem dir ‘el vell règim’.
Un d’aquests mecanismes és el paper del sindicalisme de concertació.
Ara sí, de forma clara, es van incrementant les
plataformes on CCOO i UGT no són benvinguts o directament criticats un i altre cop si
hi participen retraient-los el seu paper dòcil
i de connivència. Deixen de participar molt
ràpidament. Des de llavors, CCOO i UGT

tenen un paper marginal en la coordinació
d’organitzacions de perfil no institucional, o
directament inexistent. La percepció de que
calia la seva presència per mobilitzar es va
anar reduint fins deixar de ser suficient com a
condició per acceptar-los. I això va ser una revelació per molts, doncs es va demostrar que
sí podíem generar fortes mobilitzacions per
nosaltres mateixes.
Les manis anticapitalistes del primer de maig
a moltes comarques i capitals de província es
consoliden com els espais amb més presència
al carrer.
De forma significativa, a banda del 15M, ressaltaria uns quants exemples: vaga de movistar, Marxes de la dignitat, vaga del 3 d’octubre
a Catalunya, vaga del 8 de març.
- El que va suposar la vaga de movistar no s’ha
analitzat prou i és quelcom sobre el que el sindicalisme hauria de reflexionar per prendre’n
nota. Que milers de treballadors es posin en
vaga indefinida, que el sindicalisme majoritari
no els pugui controlar malgrat que l’empresa
va córrer a demanar ajuda diversos cops, que
s’activés una socialització molt decidida i contundent contra la principal multinacional de
l’estat, és quelcom que va mostrar que el dic
de contenció no podia aguantar tanta aigua
pressionant.
- Si el 15-M va ser un allau social que passava per sobre de qualsevol organització, les
Marxes de la dignitat (el seu primer any especialment) van mostrar que organitzacions
alternatives podien crear i coordinar un espai
de mobilització que va treure al carrer prop de
2 milions de persones demandant una agenda
social.
- La vaga general del 3 d’octubre a Catalunya
va ser una tempesta perfecta de mobilització
per molts factors, sí, però sense el pas decidit
de diferents sindicats no s’hauria produït. 9,3
milions d’hores de vaga realitzada, una mobilització propera a barems de vaga general per
tot l’estat.
- Finalment, el moviment social amb més
força de l’estat, el feminisme, va preparar a
consciència amb el sindicalisme alternatiu, la
realització d’una vaga general de 24 hores pel
passat 8 de març amb el resultat que totes hem
pogut veure.

El carrer, un pols
que ha perdut el
sindicalisme oficialista
Durant la crisi i el sorgiment de Podemos, de
tant en tant algun periodista elaborava la teoria de que això acabaria passant també dintre
de les empreses. Poc coneixement de les dinàmiques sindicals demostraven. Una cosa és
agafar una papereta i ficar-la a una urna i una
altra ben diferent és trencar xarxes clientelars
a milers de centres de treball, saltar per sobre
de legislacions que afavoreixen la implantació
del sindicalisme majoritari o la profecia autocomplerta que diu que és inútil organitzar-se a
la feina perquè no hi ha res a fer i tot està fatal.
Els dos sindicats majoritaris segueixen sent
útils com a clau per evitar les extensions de
conflictes a les empreses (bàsicament per
aturar l’entrada de sindicalisme combatiu o
contenir les seves lluites) però al carrer cada
vegada era més evident el seu nul efecte en les
mobilitzacions socials.
Fa l’efecte que CCOO és el sindicat més
preocupat per aquesta marginació, mentre
que a UGT sembla que no l’importi gaire,
per les raons que sigui. D’una banda senten el
rebuig a les plataformes o accions conjuntes,
però són incapaços de realitzar mobilitzacions
significatives per ells mateixos. El que no pot
acceptar-se per part seva és que sigui evident
la seva absència doncs, si es consolida la percepció d’aquesta feblesa, estaríem davant la
etapa prèvia de l’assalt al nucli de la representació laboral.
Així doncs, es munten artefactes per a seguir
mantenint la il·lusió de pintar alguna cosa
davant la població, amb la col·laboració dels
mitjans de comunicació governamentals i privats. Pel 15M es va crear la ‘Cumbre Social’, és
a dir, una marca blanca d’ells mateixos i ONGs
de l’entorn PSOE, ICV, IU. Res en especial més
enllà d’emetre projecció pública. Per la vaga de
movistar, tot i tenir un perfil baix, es va intentar controlar i capitalitzar externament la lluita quan de fet no representaven els vaguistes,
sent rebutjades un i altre cop la seva participació, negociacions i resultats.
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Les Marxes de la Dignitat van suposar una
sorpresa no esperada per gairebé tothom,
i preocupant, doncs ara sí es mostrava que
petits sindicats podien fer mobilitzacions de
masses. Durant un temps es van realitzar moviments posteriors a aquella impressionant
manifestació per a entrar-hi, fent servir com
a mitjà la ‘Cumbre Social’. Aquesta participació va ser rebutjada diverses vegades i de forma explícita pel sindicat més gran d’aquella
plataforma, la CGT. El posterior esgotament
del projecte de les Marxes els va fer perdre
l’interés.
Referent a la vaga del 3 d’octubre hi havia
molts dubtes i tensions a diferents sindicats
però, en tot cas, a les 9:15 minuts del diumenge
1 d’octubre, quan la guàrdia civil va començar
a escarmentar la població, ja va quedar prou
clar que la vaga general seria massiva.
Això representava un problema: El qüestionament passava del carrer al nucli de la seva
influència, el món del treball. De cap manera podia haver una vaga general d’aquestes
característiques sense la presència de la concertació, doncs ara a la pèrdua del lideratge
a les lluites socials s’hi sumaria quedar aliè a
una gran mobilització al terreny central de les
empreses.
L’altra opció que tenien sobre la taula, donar
suport a la vaga de petits sindicats, en especial
al tercer en afiliació de Catalunya, la CGT, era
el més semblant a un reconeixement de subsidiarietat gens desitjable, al que caldria sumar
possibles problemes interns. Així doncs, es
munta la operació ‘aturada de país’ per donar
cobertura a la seva presència, basat en el pagament de salaris de les empreses per no anar a
la feina aquell dia.
El recompte d’hores de vaga va deixar clar que
va ser una opció marginal en el còmput general, però el missatge ja va ser projectat de
forma molt potent per vendre el contrari. Es
va injectar confusió als centres de treball però
la indignació era tan forta que va passar per
sobre de tothom.

d’esquerres, anarcosindicalisme, sindicalisme
alternatiu, col·lectius diversos etc. són ben
conscients del que ha passat i el dany que s’ha
fet a la vaga principal demanada pel moviment.
Si abans del 8-M CCOO i UGT estaven fora de
la mobilització social conjunta, acaben de certificar la seva autoexpulsió per molts anys. És
com si el rellotge se’ls va aturar als anys 90 i segueixen repetint un i altre cop receptes que funcionaven fa 25 anys, però avui és obvi que no.

Un intent de canvi
fracassat
En els darrers mesos, cert sector de CCOO
va iniciar moviments que s’interpreten com
un intent de refer ponts i recuperar un espai
al carrer, reconeixent errors si calgués. Mai
sabrem si hauria tingut èxit o no, si els canvis serien reals o superficials. I no ho sabrem
perquè la forma en què s’ha actuat en la vaga
feminista del 8-M ha estat el més semblant a
cremar les naus des de que Hernán Cortés va
dir ‘va, fotem-hi foc aviam què passa’.
Quan el moviment social més fort de l’estat
espanyol, que està treballant diàriament unes
situacions d’explotació estructurals et demana
alguna cosa, el que es fa és escoltar i valorar.
Amb respecte amb l’entorn que ho està treballant prioritàriament. Podria ser que en la
valoració no es veiessin les condicions, doncs
una vaga general és quelcom molt sensible
dins el sindicalisme, però seria suficient mantenir una posició de suport en qualsevol cas
i respecte a les decisions preses, explicant les
raons. És a dir, pots no convocar un determinat model que et proposen, però el que no pots
fer és neutralitzar-lo amb totes les teves forces
amb un altre d’alternatiu no desitjat pel nucli
del conflicte. Això és de primer d’assemblea.
I és el que ha passat. Les vagues de dues hores
no han sumat a la vaga feminista sinó que han

restat. Allà on la CGT està present hem hagut
d’esforçar-nos molt a explicar quina vaga és la
que el feminisme demanava, a desmuntar falses notícies (faules) d’il·legalitats, a combatre
la invisibilització de la jornada que, amb un
fort esforç feien els dos sindicats majoritaris,
amb molta més capacitat per arribar a les diferents empreses. Per cert, empreses que, en
moltes ocasions, si informaven de la jornada
de vaga només ho feien amb el model de dues
hores, la simbòlica. Fins i tot en una circular
de la federació de serveis de CCOO a tots els
seus delegats s’informava que hi havia dubtes
de que hi haguessin altres vagues convocades
a la de dues hores i que, si fos així, seguir-les
seria il·legal. Clar. I si l’aigua portés Urani-235
seria mortal.
El tractament dels mitjans de comunicació ha
estat intensiu en presentar al bisindicalisme
com la clau que va permetre la mobilització
de milions de treballadores.
CCOO i UGT han actuat d’aquesta forma, i
amb tanta intensitat, perquè es trobaven en
un atzucac similar al que van tenir el 3-O a
Catalunya: No poden quedar-se de braços
creuats davant el que consideren un repte al
control del darrer bastió de la seva influència:
les mobilitzacions des de les empreses. El feminisme ja valorarà el que hagi de valorar al
respecte d’aquestes actuacions. El que està clar
és que les diferents organitzacions de sectors

Aquest escenari dibuixa una continuïtat i
increment en la seva decadència i influència general. Per tant, cal que ens atrevim a
incrementar el llistó de les expectatives que
ens marquem, els objectius, les ambicions i
cremar etapes cooperant lleialment amb el
teixit social transformador, local i interterritorial. En aquest context, respostes com ‘la
CGT sola’ seria un error, en la meva opinió,
al mateix nivell. Vivim temps de diversitat,
amb punts socials forts distribuïts en diferents
espais. El futur serà el que hem vist a vàries
mobilitzacions exitoses: Cooperació diversa i
respectuosa per objectius concrets i potents.
El sindicalisme de concertació és cada cop
més irrellevant, amb un model que no pot
oferir de cap manera satisfaccions per la classe treballadora. Ni que volguessin podrien,
tenint en compte el desequilibri de forces a les
taules de negociacions, fet al que sumen una
renúncia de fer quelcom per reduir-lo.
Els carrers no seran sempre nostres, però durant un temps el pactisme institucional serà
irrellevant. Cal preparar la següent fita, que
no és altra que una extensió ambiciosa als
centres de treball per oferir a aquesta societat
l’únic espai sindical que pot fer retrocedir al
monstre capitalista. Aquell espai que fa servir
el conflicte com a eina de canvi.
*Òscar Murciano és Secretari d’Acció Social de
la CGT de Catalunya

Un 8 de març històric
SP Comitè Confederal CGT

Les xifres menteixen quan parlen del femení.
Érem més de les que comptabilitzen els governs
i érem menys de les que la producció atroç permet o els salaris de la por concedeixen. Faltaven
per això moltes precàries, les preses, faltaven les
caigudes a les mans de la violència masclista en
aquest estat de guerra social. Arrimadas, Cifuentes i totes les defensores del patriarcat són les
úniques que s’han quedat soles. Els seus piquets
de vaga a la japonesa no han funcionat, com així
tampoc les vergonyoses i miserables maniobres
desmobilitzadores dels sindicats del règim que
presumeixen de ser “majoritaris” i van sortir al
carrer per ser esbroncats.

Aquest 8 de març del 2018 no va haver-hi lloc
per al silenci, les nostres veus van prendre els carrers i les places. Més de 300 manifestacions es
produïen de manera simultània en tot el territori
de l’Estat espanyol.
“Si nosaltres parem, es para el món” era el lema
de la Coordinadora Feminista. No l’hem parat,
l’hem frenat en sec perquè la inèrcia del capitalisme d’acumulació sense escrúpols no ens
arrossegui. A la CGT ho vèiem amb claredat
meridiana, fins i tot quan els endevins ens cridaven boges per voler “ballar la nostra revolució”
“Sense nosaltres el món no funciona”, era el lema
que vam proposat per a aquesta campanya per la
IGUALTAT amb majúscules.
Un segle i mig de lluita porten les llibertàries en
les seves ments, les seves esquenes, en els seus
costats i en els seus ventres. Les nostres àvies van
lluitar per nosaltres i ara nosaltres lluitem per
elles. Com elles ens van ensenyar sempre que la
vida semblava impossible. Amb orgull de classe, amb consciència obrera. Si ens veiessin ens
donarien de nou aquest petó en el front que ens
protegeix de tot el que ens allunya de nosaltres
mateixes. Explicarem a les nostres nétes i néts, a
les generacions esdevenidores, que vam tenir el
coratge de somiar un món diferent i la fortalesa
de trobar estratègies col·lectives per canviar-lo.

CGT va inundar els carrers omplint-los amb les
seves pancartes. No arribem aquí per casualitat,
els nostres moviments són horitzontals, assemblearis, lents però implacables. Enarborem una
vegada més la bandera vermella i negra amb
constància, coherència, justícia, paritat, solidaritat…, per dir que ja n’hi ha prou de violències
contra la vida.
Un èxit rotund, fita històrica sense precedents
que ha sobrepassat qualsevol previsió imaginable. Prop de sis milions de dones van secundar
la Vaga i molts milions de persones van prendre
els carrers en la majoria de ciutats. Un tsunami
feminista i de classe obrera que no vol i no pot
permetre’s deixar per a un altre moment el debat

social que generi un canvi de sentit comú cap
a fórmules més igualitàries i respectuoses amb
la vida. Les feministes exigeixen parlar de bretxa salarial, de pressupostos per al pacte d’estat
contra la violència masclista, de desigualtat, de
violència de gènere, de violència econòmica, judicial i laboral.

Orgulloses d’afavorir i legalitzar una Vaga
General de 24h, compromesa, valenta i combativa, que és l’inici del canvi i que ens dóna
l’oportunitat d’altres 365 dies nous de lluita fins
al proper 8 de Març.
La revolució serà feminista o no serà!
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CGT Ensenyament davant els
greus atacs que estem patint
CGT Ensenyament

companyes i companys acusats de delictes
d’odi i amenaçats de ser inhabilitats. Aquesta
ofensiva repressiva té l’objectiu d’atemorirnos i pretén silenciar els debats a les aules i
el foment de l’esperit crític, que és un pilar
fonamental de l’educació transformadora i, en
conseqüència, de la societat del futur.
... i la repressió als qui lluiten per l’educació
pública. Som 27 i més.
No tota la repressió que patim prové directament de l’estat. El cas dels “27 i més” va
començar arran de diverses denúncies de
l’anterior equip de govern de la Universitat
Autònoma de Barcelona contra 25 (ara antics)
estudiants i dos treballadors (entre els quals
es troba el secretari general de CGT Catalunya) que havien sigut actius en les protestes
universitàries dels cursos 2011-12 i 2012-13
contra l’increment de les matrícules, els acomiadaments de professorat, les retallades i les
privatitzacions. La fiscalia els està demanant
penes de presó d’entre 11 i 14 anys i sancions
econòmiques que ronden els 20.000 euros
per encausat/da. Aquests darrers dies han començat a patir detencions.

Davant els greus atacs que estem patint, cal
un calendari de mobilitzacions amb vagues. A
aquestes alçades de curs la nostra acció sindical està centrada, a més de la preparació de
la vaga feminista del 8 de març, en reivindicacions que teníem i tenim pendents de cursos anteriors i que són de vital importància:
l’estabilització del personal interí davant les
properes convocatòries d’oposicions, la reducció de l’hora lectiva pendent, la reducció de
les ràtios i la lluita contra els tancaments de P3
públics, entre d’altres. Però l’ofensiva repressiva i recentralitzadora de l’Estat s’està traduint,
les darreres setmanes, en gravíssims atacs
a l’educació pública catalana. Atacs que no
patíem de forma tan intensa des de fa molts
anys i que, per la seva magnitud, poden tenir
repercussions devastadores que poden durar
dècades si no les aturem.

Renovació via 155
de 1956 concerts
educatius

Cal un pla de lluita amb
vagues

El 16 de febrer el Ministerio d’Educación
anunciava la renovació fins el curs 2021-22 de
1956 concerts educatius a centres privats (987
d’Infantil i 969 de secundària) que caducaven aquest any. La competència sobre aquesta renovació corresponia a la Conselleria
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i no dubtem de la seva intenció de fer-ho, però
teníem opcions reals d’aconseguir que no es
renovessin en el cas dels centres religiosos que
segreguen per sexe.
Aquesta renovació s’ha fet per part del Govern de l’Estat “al amparo de la aplicación del
artículo 155” i suposa seguir finançant amb
diners públics a centres de l’Opus Dei i d’altres
entitats religioses, elitistes, que segreguen per
sexe i que discriminen laboralment les dones.
Aquest és un atac especialment greu per a
l’ensenyament públic atès que tots els diners
que es destinin a aquests centres (haurem
d’estar atents/es a la quantitat que s’assigna)
podrien destinar-se a revertir les greus retallades que encara patim els centres públics i,
a més, reforça i aprofundeix la privatització
encoberta que suposa mantenir concerts educatius mentre es tanquen grups de l’escola pública. (Veure Esquerda #SuprimimConcerts)

L’atac a la immersió
lingüística
Els darrers dies s’ha anunciant des del Govern de l’Estat la possibilitat d’incloure, fent
ús de l’article 155, una casella al formulari
d’inscripcions perquè les famílies escullin si
volen educar els seus fills i filles en castellà,
amb una clara voluntat de desmantellar la
immersió lingüística de les escoles catalanes.
L’altra via per a fer-ho, i que poden fer servir
de manera complementària, és estendre les
sentències judicials que ja obliguen a alguns
centres a impartir el 25% de classes en castellà.
La immersió lingüística és un model avalat
internacionalment i la seva eficiència per a
l’adquisició de les llengües està més que contrastada per diferents comparatives que situen

La quantitat i gravetat dels atacs rebuts les
darreres setmanes, en el context previ de retallades i de manca de democràcia als centres
a que ens sotmeten la LEC i la LOMCE, ens
situen en una situació d’emergència a la qual
cal respondre de manera urgent.
Des de CGT Ensenyament:
- Cridem a tots els sindicats a convocar arreu
del territori assemblees de professorat per debatre sobre com respondre als atacs que estem
patint.
Catalunya per damunt de la mitjana de l’estat.
Compta amb un amplíssim consens de la comunitat educativa i, de fet, va ser impulsada
per comunitats educatives majoritàriament
castellanoparlants, tant per la seva utilitat per
a l’aprenentatge del català com per ser una valuosa eina per a la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats de l’alumnat amb independència del seu origen.
La voluntat expressada pel Govern de l’Estat
de desmantellar-la, no té cap justificació ni
pedagògica ni per a la convivència, sinó que
respon més a objectius recentralitzadors i anihiladors de la diversitat cultural i lingüística
dels pobles de l’Estat que recorda a l’època del
franquisme.

L’exèrcit a les escoles
per a “vertebrar la
nación”
El 6 de febrer la Ministra de Defensa signava,
dintre de l’anomenat “Plan General de cultura de defensa”, un conveni amb l’associació de
centres privats ACADE per “enseñar a nuestros jóvenes lo que son sus Fuerzas Armadas y
cómo les protegen en el ejercicio de sus derechos y libertades y cómo es una buena manera
de vertebrar nuestra nación.” Aquest conveni

s’inicia a centres privats, però s’ha expressat
públicament la voluntat de que sigui implementat també als centres públics i reactiva el
que ja es va signar fa dos anys amb la voluntat
de que l’alumnat es familiaritzi amb els “símbolos nacionales: escudo, bandera e himno” i
també amb “el deber de defender a España”.
Una intrusió a les aules que es suma, a les
que ja patim d’altres forces de repressió com
les “xerrades” que imparteixen els Mossos
d’Esquadra, especialment en centres de secundària, però amb una voluntat adoctrinadora encara més greu. És intolerable i gravíssim que, mentre se’ns acusa als docents
de Catalunya d’adoctrinar l’alumnat, s’estigui
impulsant aquest projecte que també recorda al franquisme, i més concretament al FEN
(Formación del Espíritu Nacional).

La repressió a la tasca
docent per imposar el
silenci...
El que va començar com una campanya difamatòria i un qüestionament de la nostra tasca
docent, acusant-nos d’adoctrinar a favor de la
independència i d’incitar a l’odi cap a Espanya, va passar, a partir de l’octubre, a les denúncies judicials amb imputacions penals. Tenim

- Considerem que cal construir, de la manera
més àmplia possible, un calendari de mobilitzacions proporcional a la situació que enfrontem. I això per a nosaltres suposa incloure la
convocatòria de vaga/ues durant els propers
mesos.
- Esperem poder convocar les assemblees i
construir el calendari de mobilitzacions de
manera unitària. Però si la resta de sindicats
no reaccionen davant la gravetat de la situació
exposada, caldrà que ho intentem nosaltres
amb la participació i ratificació de tot el professorat possible.
En l’actual situació, la vaga indefinida de
l’Assemblea de Docents de Ses Illes, que va
tombar el decret de Trilingüisme del PP, ens
mostra el camí.

Bloc per la pública en la
manifestació del 17 de
març
Des de CGT Ensenyament vam participar a la
manifestació convocada el 17 de març a Barcelona sota el lema “L’escola no té por”, conformant un bloc en defensa de l’educació pública. Coincidim en rebutjar frontalment els
atacs a la immersió lingüística i al col·lectiu
docent de Catalunya i també amb la necessitat
de mobilitzar-nos en la seva defensa.
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La CGT i la Negociació Col·lectiva
CGT Burgos

Valors i principis
En el nostre paper reivindicatiu una de les
nostres característiques ha de ser la REDISTRIBUCIÓ. L’escala salarial en una empresa
és important. Definir diferents salaris per a
diferents responsabilitats és una labor sindical i establir la seva proporció també. Hem
d’intervenir perquè l’escala salarial tingui una
proporcionalitat justa i que així sigui entesa.
En la Retribució ha guanyat pes el Variable,
el no regulat més que unilateralment per
l’Empresa. Tant el regulat com l’unilateral
són part de la Massa Salarial, del cost de producció en si. Hem de tractar de fitar i regular
l’unilateral, en la mesura del possible i de pas,
ideològicament. El variable per funcionalitat
o per incentiu, és «cost» com el salari regulat, el que hem de buscar és que ES FITI el
pes d’aquest variable. Topar-ho en un % del
Salari de Conveni és una manera. A més, cal
treballar per la major transparència possible
en el variable. Si és «just» ha de ser, d’entrada,
TRANSPARENT perquè qualsevol retribució
sobre productivitat individual ha de ser percebuda pel conjunt de la plantilla com a ENCERTADA, sinó genera una competitivitat
que rebutgem des de la CGT. Les reivindicacions Salarials de CGT han de tendir a cuidar
la redistribució justa dels beneficis i/o increments de productivitat, mantenint una escala salarial ajustada i percebuda com a justa i
responsable per al sosteniment de l’empresa.

El valor del treball
Avui dia el treball és el dret social bàsic. Hem
de donar una prioritat sindical a aconseguir el
Nivell de Plantilla òptim per a l’empresa. En
termes econòmics de sostenibilitat, hem de
buscar en les nostres reivindicacions, el major
nivell d’ocupació possible. Això representa intervenir en el propi disseny d’empresa. Reivindicar que un lloc no pot ser només d’una persona, ja que cal aconseguir cobrir les vacants
de tota índole (vacances, absències, malalties,
etc.), ha d’haver-hi equips volants. Vincular
qualitat de servei o producció amb nivell de
plantilla és bàsic.
La definició de funcions resulta també una
clau en l’establiment d’un nivell òptim de
plantilla. A més funcions generalitzades, menor serà el volum de plantilla necessària. Per
tant, hem de gestionar la definició de funcions
com una cosa que implica generar o destruir
ocupació.
Intervenir en tot el concernent a la incorporació de nova plantilla o ascensos per capacitació hem d’abordar-ho amb molt d’interès.
Que la plantilla es construeixi per capacitat i
no per amiguisme i endollisme és clau en el
bon desenvolupament del clima laboral. La
intervenció sindical en el seu qüestionament,
posicionament i control és bàsica.
De la prioritat que atorguem al nivell de plantilla, hem de concloure en posicions contra
la destrucció d’ocupació que avui és el recurs comú per incrementar beneficis. No es
tracta només de reafirmar-nos en la negativa
Confederal a acceptar cap ERO en empreses
amb beneficis, acord que per cert seria necessari desenvolupar en propers comicis, ja
que en la pràctica se’ns ha quedat «pobre».
Hem d’aprofundir en la definició d’empresa
amb beneficis, atès que vivim molts processos de ERO en empreses amb pèrdues, pre-

vis a la seva absorció per una altra en millors
condicions. Hem de defensar la necessitat
d’intervenció en els ERO, en tots ells, ja que
alguna Sentència motivada per iniciatives
CGT no ben calculades juga en la nostra contra, a l’hora d’aquesta intervenció en la seva
negociació que per molt que l’empresa tingui
beneficis, la nostra afiliació, amb tota la raó,
ens exigirà.
Hem de donar summa importància a les reestructuracions, no via ERO, tant si són iniciatives empresarials sense acord, com acordades.
En tots els Sectors la lletania és que es pot
produir o donar servei amb menys plantilla
i això és una cosa que unes vegades és trista
realitat i unes altres és, si més no, fàcilment
interioritzat per una majoria. Intervenir en
aquests processos resulta bàsic, amb independència que els puguem o no subscriure. Claus
com la voluntarietat, la reducció de cúpules
de l’empresa, la garantia d’espai temporal de
pau laboral, la substitució d’ocupació veterana per jove, el no establir càrregues per a les
arques públiques si l’empresa té beneficis, etc.
Són marques d’identitat que hem de tractar de
portar a qualsevol procés de reestructuració.

La subcontractació
La subcontractació és actualment una de les
principals vies de reducció de costos. Hem de
veure la possibilitat d’abordar-la en cada empresa. Tenir present que la subcontractació de
tasques bàsiques de l’empresa no és un estalvi
de costos a curt i mig termini, si no el contrari i sol generar dependències que no només
eleven el cost, sinó que generen una elefantitis en l’obra subcontractada per interessos
espuris. Hem de qüestionar-la frontalment.
D’altra banda, la subcontractació diguem de
tasques perifèriques del negoci sol degenerar
en una carrera per reduir i reduir el seu cost,
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a cada concurs empresarial. Hem de criticar
frontalment aquesta pràctica d’estalvi immediatista que no només provoca precarietat en
les subcontractes, sinó deterioració natural
del seu servei. Hem de corresponsabilitzar a la
contractista de les condicions de les subcontractes. Hem d’exigir com a condició de bon
govern empresarial que si l’obra es manté qui
l’exerceixi respecti la plantilla anterior i tots
els seus drets i la seva reducció de cost vingui
per aportació de millores en tecnologia, organització o reducció dels seus propis costos
operatius.

La no discrminació
Establir línies temporals que diferencien els
drets d’una i una altra generació de treballadors és un recurs comú en la Negociació
Col·lectiva per reduir costos, o bé drets però
no per a la plantilla present, sinó per a la futura. Sindicalment resulta moltíssim més
fàcil de vendre perquè els «nous» vindran,
d’entrada, agraint que «han arribat» i trigaran
en adonar-se de la seva pèrdua de drets pel
que fa als precedents. No sol resultar-nos fàcil
fer-los patent quina opció sindical va provocar aquesta pèrdua i que «s’allunyin» d’ella. El
nostre discurs no ha de quedar-se a mesurar
la pèrdua; sinó a evidenciar que generar línies és trencar el col·lectiu laboral. Avui, quan
encara hi ha una majoria de veterans, el seu
cost és encara defensable, però quan aquesta
experiència es fa minoritària, seguint el mateix criteri sindical, és possible, factible i fins
a acceptable minorar-los els seus drets pel
mateix raonament que la ratlla anteriorment
es va fer per als «nous». El car o no car, s’ha
de fer d’acord a la productivitat i no a una
data d’entrada. CGT ha de situar-se enfront
d’aquestes discriminacions, però no confondre amb el manteniment dels drets dels diferents col·lectius de procedència en processos
de fusió.

La forma
Podemo definir les nostres característiques
en: Participació i Transparència, però sona a
màximes utòpiques si no les baixem al terreny
de la realitat.

Participació
El fonamental és que participem la pròpia afiliació de la CGT en la definició dels objectius
de qualsevol negociació. Per a això és bàsic
comptar amb una anàlisi de la situació que ens
porti a reivindicacions sòlides per possibles i
amb un ordre de prioritats establert i assumit
àmpliament. Si necessari és reivindicar, tant o
més és aclarir què no anem a acceptar si entenem que això no acceptable estarà en la Taula
d’una o altra manera.
Després de la definició la nostra idea de PARTICIPACIÓ ens ha d’impulsar a donar-ho a
conèixer al conjunt de la plantilla. Donar a
conèixer no només el reivindicat, sinó les seves raons i posicions.
Escollir a cada moment si la nostra posició
és possible compartir-la amb la resta de Sindicats, és una decisió estratègica determinant.
D’entrada, la conjunció sindical ens sembla
positiva, però no hem d’obstinar-nos en ella si
comporta un preu de pèrdua d’energies, personalitat reivindicativa o provoca diguem «dispersió» sindical. Si la veiem possible, hem de
tenir clar què busquem, quins són els nostres
punts irrenunciables i quins són punts reivindicatius pels altres Sindicats però no de «mínims». És un error entrar en plataformes unitàries indefinides no només en el reivindicat,
sinó en la qualificació dels seus punts. Els qui
atenen a la CGT han de conèixer què reivindiquem com a irrenunciable i què és reduïble.

JR MORA
Finalment, la participació que fomentem ha
de comportar un seguiment de les negociacions. Seguiment que pot ser unitari o propi si
l’anàlisi no és comuna. Unitari sempre és més
positiu en la fase de Negociació, deixant espai
a la matisació per quan així ho considerem estratègicament.
L’Assemblea com a camp de participació hem
de desmitificar-la. En absolut la rebutgem,
però no és ni l’única, ni de vegades fins i tot,
la millor garantia de participació en el seguiment d’una Negociació, conflicte, etc. Les noves tecnologies les hem de tenir presents en
aquests seguiments.
Finalment, la participació que fomentem no
ha de ser substitutòria de la veu, decisió i responsabilitat pròpia de la Secció Sindical de
CGT. La participació no dóna cap bondat a la

decisió. Això representa que, respectant a la
majoria, aquesta no ha de ser per ser-ho ni la
raó, ni la veu de la CGT.

Transparència
La primera és la interna. Des de la preparació de
les negociacions al seu seguiment, és fonamental el treball intern de comunicació. Aquesta
transparència no és sinònim d’identitat comunicativa. Cal ser capaços de diferenciar la que
va al grup activista que representen els nostres
delegats, que construeix discurs comú, i la que
va al conjunt de l’afiliació. Informar amb transparència ha de defugir la saturació, perquè acaba desinformant.
I la transparència envers la nostra afiliació ha de
contenir prioritats i matisos diferents a la deguda al conjunt de la plantilla. La nostra afiliació

és la nostra veu i d’aquí el seu grau diferenciat
de coneixement. Transparència és que si ha
d’haver-hi diferents graus d’informació, aquests
es regeixen per l’eficàcia de la comunicació i motivació i no per cap grau d’exclusió. Tot a tots no
és automàticament millor que tot a tots, però en
diferents fases i formats perquè cada col·lectiu
d’atenció cap a CGT el pugui interioritzar millor.
La transparència ha de comportar l’anàlisi
final del succeït i mai ha de quedar-se en el
simplisme de «el millor o el pitjor acord». La
transparència ha de comportar pedagogia i
clarificació, no simplisme.

Tàctiques, tècniques
i estratègies davant la
plantilla
Hem de partir que en l’actual correlació de forces laborals, CGT estem en contínua negociació davant les empreses. Hi ha un sindicalisme
que aspira a «eixamplar l’espai de negociació»
i no és el nostre. CGT aspirem a aconseguir
posicions de negociació. Això representa que
no estem esperant al fet que arribi el Conveni,
al fet que ens cridin per veure alguna cosa o
que l’empresa ho necessiti. Partim del que el
context actual situa els nostres interessos laborals en una posició tan en desavantatge que
hem de situar-nos reivindicativament d’una
manera continuada. És a dir, les Seccions Sindicals de CGT hem de definir un camí en cada
empresa, un itinerari reivindicatiu.
Hem de partir d’una anàlisi de la situació
laboral i veure els dèficits de les nostres condicions laborals i com intervenir sobre ells.
Analitzar l’existència dels fòrums de negociació existents: Comitès de Seguretat i Salut,
Comissions de diversa índole, etc. I el nostre
paper possible en ells. Estiguem dins o fora
d’ells i condicionat per tal fet i la lectura del
moment, el nostre objectiu diari és INTERVENIR, donant valor a les posicions sindicals
que hàgim predefinit.
El nostre principal auditori ÉS LA PLANTILLA. Hem de fer créixer posicions sindicals
en línia amb la nostra anàlisi, entre la plantilla
que és l’objecte del nostre discurs. Aquí és fonamental el valor de la nostra Secció Sindical.
La nostra capacitat d’intervenció mitjançant
comunicacions puntuals, periòdiques, etc. La
nostra credibilitat guanyada i el seguiment despertat entre l’auditori. Això és un repte no d’un
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No hi ha tampoc cap regla màgica sobre si
acompassar Negociació amb pressió. Cada cas
és únic. El que sí és imprescindible que tinguem present que la Patronal no ens donarà,
haurem de treure-li-ho. Per això, la cosa que si
és irrenunciable és que abans d’una Negociació, CGT estigui treballant-la amb posicions,
discurs, criteris, etc. Condicionant sempre el
que ocorre en la Taula, no esperant a què passarà en la Taula. I això val per a grans Negociacions o petites.

La decisió final

dia, sinó el resultat d’una trajectòria. Els resultats electorals són, en alguna mesura, un reflex
de l’anterior, però ni l’únic, ni el més important.
El valor de CGT, allò que diu, les seves raons i
posicions, es construeix molt més allà del seu
percentatge de representativitat. Per a això és
bàsic que assumim que des de la nostra grandària real (representativitat i afiliació) ENS
DIRIGIM AL 100% DE LA PLANTILLA. És a
dir, el nostre discurs ha d’arribar a tots i afectar a tots. No és un discurs pels qui pensen
ja com nosaltres. És un discurs elaborat per
afectar a tota la plantilla.
El nostre sindicalisme ho hem de definir
com «d’anticipació». No podem ser un sindicat «reactiu» davant atacs patronals o davant propostes de negociació que rebutgem,
etc. Hem de ser un sindicat «propositiu». Un
Sindicat que reforça el valor del treball, de les
seves condicions, etc. Passa per tenir el seu
propi guió, calendari, etc. Això és bàsic i no
s’assumeix en moltes empreses per la CGT,
que només actua «a la contra», davant agressions o negociacions negatives.

Davant l’empresa
El nostre mateix discurs públic, però en versió
adequada i curta, ha d’arribar invariablement
a l’empresa de manera fefaent. Carta, comunicació, etc. Una cosa que ha de ser coneguda a
més, com a mínim, per la nostra afiliació i en
el seu just valor. Sigui el que sigui el nostre pes
sindical en qualsevol empresa, les nostres propostes, les nostres iniciatives, les nostres reivindicacions, amb el seu propi calendari, han
de tenir via directa davant l’Empresa per quedar reflectides dintre del termini i en la forma
escaient fefaent. La seva publicitat serà part de
la nostra estratègia. La carta en si que reculli
una petició qualsevol a l’Empresa NO HA DE
FER-SE EXTENSIVA, és un error, però sí la
comunicació d’haver-ho fet i el seu com, quan
i per què.
Depèn el nostre objectiu, hem de veure què
fer amb la nostra iniciativa. Hem de veure
si la nostra opció la posem després en comú
amb els altres Sindicats o, al contrari, hem
de posar-la prèviament en comú amb els altres i després, en funció del resultat, fer-la
solament nostra i enviar-la a l’Empresa o
esperar-nos i apostar per la unitària. És bo
tenir un interlocutor oficial davant l’empresa.
És bo que aquest tingui sempre un company.
Les relacions personals són fonamentals. No
hem d’acudir mai com a enemics. Som parts
diferents, no tenim per què ser antagòniques,
sobretot les persones. No anem a guanyar o

perdre, anem a transmetre. El nostre objectiu
és transmetre adequadament, és a dir, constructivament per al nostre discurs. Més dur
el discurs, no és més fort. Més somriure, més
amabilitat és la bandera de la nostra profunditat, perquè anem convençuts del que demanem, transmetem, etc.
Si tractem diferents matèries amb l’Empresa,
és bo que nomenem persones diferenciades de
CGT per a cadascuna. Si és en Comissions, un
responsable diferenciat. Si és reunions bilaterals, un de fix i un altre diferenciat a poder ser.

Documentació –
mesures de pressió – la
decisió final
Hem de tenir present que les Negociacions no
es realitzen en una Taula. Les Negociacions es
condicionen fora d’ella. En les Negociacions
previstes (Conveni per exemple) és fonamental
que prèviament hàgim condicionat l’ambient.
Abans que arrenqui una Taula de Conveni, la
CGT ha d’estar afrontant aquesta Negociació.
Des de definir objectius, plataforma, raons,
prioritats, etc. Tant internament com cap a
la plantilla o bé, si cal, realitzant campanyes
en paral·lel. Si volem afrontar la FALTA DE
PLANTILLA, probablement abans d’una Negociació podrem engegar una Campanya a
aquest efecte bé entre la plantilla (exemple
recollint signatures), bé davant la clientela (si
volem afectar a la imatge de l’empresa).

Importància de la
documentació
Hauria de ser un treball continuat d’alguna
persona de CGT en cada Secció Sindical el
bussejar diàriament en els mitjans de comunicació o altres vies (CNMV, Registres, etc.)
i encarregar-se de recollir en un arxiu a compartir amb l’actiu CGT tot el que considerem
afecta a la vida de la nostra Secció Sindical en
l’empresa, en el Sector, en l’àmbit laboral en
qüestió. Per exemple, si existeix una pressió
sobre la productivitat i un camí de reducció
de plantilla, comptar amb un seguiment de
dades que ens donin una altra visió indicant,
per exemple, que la nostra empresa té un ràtio
d’eficiència (productivitat) dels millors, és una
cosa que hem de manejar. Conèixer el Sector
i collir dades sobre la seva vida empresarial:
exemple evolució dels seus dividends, pot ser
una dada rellevant si l’empresa està carregant
contra el cost laboral i aquest estigués creixent
molt per sota dels dividends. Etc.

Mesures de pressió
La millor pressió és la que construeix amb arguments posicionis sindicals en cada persona
que ens atén en el nostre àmbit sindical. Omplir d’arguments amb dades les nostres reivindicacions més enllà de la seva justícia és bàsic. Per a això és fonamental que cada Secció
Sindical de CGT compti amb una manera de
comunicació PERMANENT, diferenciant entre la seva pròpia afiliació i entorn proper i el
general de la plantilla. Bé mitjançant un butlletí o una publicació periòdica tipus comunicat, etc. Buscar la seva denominació i obrir
un espai de seguiment al que CGT trasllada és
bàsic per buscar el millor ambient ABANS DE
QUALSEVOL NEGOCIACIÓ.
Qualsevol Campanya ens serveix, no només
les de confrontació total. El nostre repte és
encertar en la mesura de pressió, en la seva
oportunitat i en la seva proporcionalitat de
cara a ser assumida el més àmpliament possible. Busquem amb aquestes accions aixecar el
llistó de la posició sindical col·lectiva. Encara
que busquem respostes àmplies i fins i tot majoritàries, pot arribar el cas en què solament
plantejar una acció defensiva sigui ja en sí un
canvi de tendència. No hi ha en això claus màgiques. És acompassar la resposta amb la capacitat d’obtenir-la. Encertar en la seva oportunitat i dinàmica.
Des de CGT apostem per accions de defensa o
pressió que busquin la seva amplificació, és a
dir tendents a ser generals, però també podem
acompanyar-les de mesures d’avantguarda.
Un tancament minoritari pot ser, si està ben
planificat, un detonant important en un conflicte, per minoritari que sigui. El que hem de
tenir present és que el que fem no ho fem per
anar de «lluitadors». L’estar darrera de la pancarta no té molt sentit si no som capaços de
traslladar el fet i el seu per què a una majoria
del nostre «auditori». Fer per fer, per dir que
CGT ha lluitat, és un contrasentit. Tot el que
fem és perquè serveixi d’altaveu de la nostra
posició, sinó, la cosa no serveix, per més “radical” que ens sembli.
En aquests temps tan febles i incerts, hem
de ser creatius en les respostes defensives i
de pressió. Quan nosaltres mateixos definim
moltes vegades i probablement amb raó, a les
nostres plantilles com a «tragones», no podem
després proposar o aspirar a mobilitzacions
dures i actives. Hem d’acompassar l’anàlisi amb
la resposta. El que fa falta és que hi hagi alguna
resposta i cap és petita si abans no hi havia res.

Un principi de la CGT com és que els nostres
representants no tenen capacitat decisòria si
l’Acord possible es troba fora dels termes prefixats per CGT, hem de donar-li valor. Aquesta característica exclusiva nostra és una cosa
que exaspera a totes les Empreses, perquè reclamen efectivitat i interlocució executiva. No
obstant això, això no és possible amb CGT.
Per això, hem de triar el moment per traslladar en una Negociació els nostres mínims,
perquè només arribant a ells o salvant els nostres principis exposats, podrà haver-hi Acord
amb CGT. Ara bé, en una Negociació difícil
l’Acord possible de la qual quedi una mica
«fora» dels nostres mínims, hem de valorar
que HEM DE CONSULTAR L’ACORD FINAL abans de subscriure-ho per estar «fora»
d’aquests mínims, qualsevol SP de CGT implicat en la Negociació pot demanar posició
sense més sobre el text final de l’Acord o pot
demanar la seva confirmació. Ambdues coses
són ben diferents i els nostres negociadors
han de donar-los el seu just valor.
Davant «el millor Acord possible» terme
comú en tot el que toca el sindicalisme institucional, caben diferents posicions, no només
com ells indiquen, signar o no signar, sinó
que cap: Qualificar-ho com a insuficient (per
això no ho subscrivim) però no combatre-ho.
Qualificar-ho com a negatiu (per això no ho
subscrivim) i anunciar que ho combatrem
(com puguem, però d’entrada en la seva valoració). Cap posició d’una CGT activa diàriament és «poca cosa». Ara com ara, la nostra
valoració és «or en pols» per això no la podem regalar. No és cert que qui no signa no
existeix. Hem de sempre intentar subscriure
l’Acord possible que estigui dins dels nostres
mínims. Fins i tot subscrit un Acord pot ser
qualificat per CGT de «primer pas» o «precedent positiu», etc. Ja que els qualificatius
habituals dels institucionals fomenten el desenganxament sindical. Tot el que ells signen és
sempre «el millor», la qual cosa és ridícul no
ja per falta d’objectivitat, o per distància amb
les seves pròpies plataformes, sinó que mai
estarà bé qualificar de «el millor» el resultat
final quan la seva qualitat és qüestionable, ja
que sembla que «s’ha derrotat a l’empresari» i
això, de ser cert, resulta ridícul precisament el
dir-ho públicament.

Finalment
Les Negociacions es produeixen per a CGT
sigui quina sigui la nostra representativitat i
estiguem dins o fora de la pròpia Negociació.
Se’ns exclogui o no tinguem dret legal a exigir estar,... En tots els casos, el nostre deure
arrenca abans, definint la situació, objectius,
etc. I activant les posicions sindicals. Estant
dins serà una mica més fàcil i probablement
la nostra veu tingui més pes entre la plantilla,
però l’actitud és la mateixa i no plegar-nos als
ritmes de la «Taula», sinó condicionant-la des
de fora amb les nostres posicions primer i passant a les pressions si arriba el moment, sols o
buscant-les amb altres sindicats.
* Document elaborat per la CGT de Burgos publicat a la seva revista Hilo Negro
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Les falses cooperatives
Marc Font
Fa diversos anys que la plataforma ‘Càrnies
en Lluita’ i sindicats com la COS denuncien
l’extrema precarietat de milers de treballadors
de la indústria càrnia. El recent acomiadament d’una trentena de persones que treballaven a Le Porc Gourmet, un escorxador situat
a Santa Eugènia de Berga (Osona), propietat
de l’aragonès Grupo Soler –un gegant agroalimentari que supera els 800 milions d’euros
de facturació–, i l’emissió d’un ‘Salvados’ de
La Sexta dedicat al sector han donat un nou
impuls mediàtic a la problemàtica. La clau de
volta és que nombrosos empresaris del sector fan un ús fraudulent de cooperatives per
estalviar-se costos. En comptes de contractar
directament els treballadors, els propietaris
d’escorxadors com Le Porc Gourmet contracten els serveis d’empreses que formalment són
cooperatives, si bé a l’hora de la veritat els seus
socis no gaudeixen de cap de les prerrogatives d’aquest tipus de societats i no existeixen
assemblees ni poden autoregular-se les condicions de treball. Són, per tant, falses cooperatives.
L’ús de falses cooperatives no és exclusiu de
la indústria càrnia, si bé en aquest sector té
una incidència especialment important, sobretot a la comarca d’Osona. A través d’elles,
l’empresari real s’estalvia costos laborals que
hauria d’assumir si contractés directament
els treballadors pel règim general de la Seguretat Social –des d’una major retribució i,
per tant, unes cotitzacions més elevades, a les
vacances pagades o la indemnització en cas
d’acomiadament–. I, alhora, precaritza encara més les condicions dels empleats. Com que
formalment són socis d’una cooperativa acaben treballant per sota de les condicions del
conveni col·lectiu del sector. Ras i curt, això
significa per a ells salaris de misèria –entre
700 i 900 euros mensuals per 12 pagues, lluny
dels 1.070 euros nets per 14 que fixa el conveni del sector– i no tenir ni tan sols dret a l’atur.
Per a l’advocat laboralista del Col·lectiu Ronda Oriol Pintos, “hi ha una doble capa de
frau”, que va més enllà del que es dóna amb
els falsos autònoms i que costa de provar judicialment. Perquè es tracta de demostrar que
realment la suposada cooperativa no funciona
com a tal, ja que ni celebra assemblees, ni els
seus socis treballadors en coneixen la situació
econòmica, ni té autonomia per organitzar el
treball, etc… I no és fàcil que hi hagi testimonis disposats a declarar, un fet que s’entén per
la fragilitat d’un col·lectiu format fonamentalment per persones migrades. Recentment,
però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat una sentència que considera
com a “cessió il·legal de mà d’obra” la relació
comercial entre l’empresa Carns Catalanes Pallejà SA –propietària d’un escorxador a Mercabarna– i la cooperativa Servicarne.
La trentena de treballadors que van quedar-se
sense feina fa unes setmanes, estaven integrats
formalment a Taic, una cooperativa amb seu
a Terrassa, i Le Porc Gourmet volia obligarlos a passar-se a Auga, una altra cooperativa,
però en aquest cas amb seu a Lugo (Galícia).
Entre abril i maig, al voltant de 500 treballadors més de Taic i Clavial –també una falsa
cooperativa– poden perdre la feina si Le Porc
Gourmet decideix acabar amb la subcontracta
amb aquestes societats. Quin sentit té forçar
el pas a una cooperativa gallega? Més enllà de
contravenir els principis bàsics del cooperativisme –com ara la lliure adhesió d’un soci–,

és una manera d’esquivar el compliment de la
Llei catalana de cooperatives.
Tot i que la demanda principal dels treballadors és, justament, deixar de ser falsos
cooperativistes i ser contractats directament
per l’empresa principal, els treballadors de
Taic que van perdre la feina reclamaven el
compliment de la Llei catalana. Què implica? Ho explica Valentí València, tècnic de
l’àrea d’Economia Social del Col·lectiu Ronda: “Quan es va modificar la llei [el març de
l’any passat] s’estableix que els treballadors
subcontractats mitjançant una cooperativa tinguin una retribució i unes condicions
de treball equivalents a les que estableix el
conveni del sector o empresa”, a més de fixar
que les condicions de protecció social –dret
a l’atur o cobertura de baixes– també han de
ser com les del personal contractat. Ara bé,
la normativa només és d’obligat compliment
en aquelles cooperatives que tinguin l’activitat
principal a Catalunya. “Aquí el frau és obligar
a canviar una cooperativa amb seu a Catalunya per una de gallega justament per eludir el
compliment de la llei”, subratlla Oriol Pintos.
L’advocat afegeix que la voluntat de la reforma

en la normativa també buscava que “la condició de cooperativistes deixi de ser rendible
a l’empresari, de manera que es vegi forçat a
contractar directament”.

“No són cooperatives”
“En el fons s’utilitza la forma jurídica de la
cooperativa amb uns interessos absolutament
aliens al que és una cooperativa. Es fa un ús
fraudulent de la capacitat que tenen els socis
d’una cooperativa per exemple de rebaixar-se
el salari i situar-lo per sota del que estableix el
conveni en situacions de dificultat econòmica,
perquè aquí les condicions venen imposades,
no les decideixen els socis. Tampoc existeix
autogestió ni participació dels socis en les
decisions de la cooperativa. No es pot demostrar que sigui una associació de persones que
lliurement s’han posat d’acord per crear una
societat. En resum no són cooperatives”, comenta València. Pintos recorda que en el cas
de Le Porc Gourmet, cooperatives com Taic,
Clavial o ara també Auga són contractades
per matar els animals, però no tenen cap tipus
d’autonomia. És el mateix Grupo Jorge qui els
els porta, utilitzen els instrument de treball

del mateix contractant, les seves instal·lacions,
etc… “La cooperativa no assumeix el rol
d’empresari que li pertocaria”, recalca.
Per a Valentí València els empleats de les
càrnies acaben sent “treballadors de segona”,
perquè no gaudeixen de drets. Pintos va un
pas més enllà i considera que aquest tipus de
funcionament és una “avançada del futur” del
que pretenen fer moltes empreses que “busquen la deslaboralització de la relació laboral.
Fugen de l’aplicació del dret laboral”. Com? A
través de la figura dels falsos autònoms, molt
habitual en l’anomenada economia dels petits
encàrrecs –com el cas dels riders de Deliveroo–, i les falses cooperatives. “A més de la
perversió de precarització hi ha la perversió
de no permetre lluitar per revertir-ho, perquè
els cooperativistes no tenen ni drets a vaga
ni dret a sindicació. És ideal per a l’empresa,
perquè posa condicions per sota de conveni
i a més a més no permet ni organitzar-se per
reivindicar”, remata.
* Article de Marc Font, amb el suport del
Col·lectiu Ronda, publicat a Crític, periodisme
d’investigació.
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Economia col·laboracionista
Xavier Garcia
Amb mirada històrica, Xavier Garcia, del Seminari d’Economia Crítica Taifa, explica com
la col·laboració és un tret fonamental del capitalisme, tal i com va exemplificar l’economista
Milton Friedman, però amb l’objetiu de beneficiar la classe capitalista
El capitalisme ha desenvolupat, aparentment,
la forma més exhaustiva que s’ha conegut fins
ara d’economia col·laborativa. És cert que, ja
des dels seus inicis, la humanitat ha col·laborat
per subsistir; això no obstant, aquest fenomen pren una nova dimensió dins la fàbrica
moderna, on difícilment un producte serà el
resultat de la feina i dels coneixements d’una
sola treballadora, sinó que cadascuna durà a
terme una part molt específica de tot el procés
de producció. Pura cooperació establerta amb
precisió quirúrgica pels enginyers. La tasca
de cada treballadora no té sentit si no és en
connexió amb la de la resta de membres de
la fàbrica, és per això que podem parlar d’un
obrer col·lectiu, amb multitud d’ulls i mans
que treballen alhora. Les capacitats del treballador individual es veuen incrementades
exponencialment per aquesta cooperació,
ensems amb l’ús de la tecnologia, de manera
que la productivitat es multiplica. Aquest fabulós increment de la productivitat no ha redundat, però, en un guany col·lectiu, ja que el
seu objectiu primordial no és la satisfacció de
les necessitats socials o individuals. És aquest
el motiu pel qual es malbaraten un munt de
recursos i hores de treball, com succeeix amb
els milions de pisos que continuen buits tot i
els milers de persones sense llar, o amb les tones de menjar llençades anualment que no satisfan les necessitat d’aquelles que fan cua als
bancs d’aliments, sense menystenir els importants perjudicis a nivell ecològic que aquesta
sobreproducció genera. Per entendre com la
col·laboració pot conduir a aquest brutal desajust cal veure la forma com es dóna de portes
enfora de la fàbrica.
Milton Friedman exemplificava aquesta extraordinària col·laboració a nivell global a
través del cas de la fabricació d’un llapis, detallant l’origen de cadascun dels seus components; així explicava com el grafit podia
procedir de les mines de Sud-Amèrica, la
goma de Malàisia, la fusta podia arribar, per
exemple, del nord-oest del Pacífic, tenint en
compte que per obtenir-la calia una serra, el
ferro de la qual procedia de l’altra punta del
globus, etc... Tot plegat per concloure que
centenars de persones havien intervingut en
la fabricació d’una cosa tant senzilla com un
llapis, i ho havien fet sense que cap d’elles dominés el procés de producció sencer, i sense
que ningú establís una planificació general. Si
això és així en el cas d’un llapis, imagineu-vos
què deu succeir amb el mòbil o la tauleta on
esteu llegint aquest article. Materials extrets
d’Àfrica, muntatge realitzat a l’Àsia, tot plegat
transportat per una companyia danesa en un
super-carregador de construcció coreana.
Friedman considerava tota aquesta interacció com a cooperació. Tanmateix, aquesta
requereix d’una coordinació conscient, la
mancança de la qual és, precisament, el tret
principal del mercat, com els economistes
liberals han reiterat fins a la sacietat. A diferència de la col·laboració de l’home primitiu, que la seva planificació li permetia assolir,
en benefici de la comunitat, tasques impossibles per a l’individu aïllat, l’objectiu de la divisió social del treball en el capitalisme no és

l’aprofitament de la capacitat de col·laboració
pel benefici comú, sinó pel benefici de la classe
capitalista. Com és ben conegut, el principal
motiu pel qual el treball de muntatge dels mòbils es duu a terme a la Xina o Corea són els
baixos salaris i els escassos drets laborals, que
permeten obtenir una millor taxa de guany a
les empreses que produeixen en aquests països. En el cas dels materials es dirà que no hi
ha més remei que extreure’ls allà on es trobin.
Però no és casual que les zones d’extracció del
coltan, mineral imprescindible en la fabricació de mòbils, estiguin permanentment en
conflicte i siguin dominades per senyors de
la guerra. Aquesta situació facilita l’apropiació
dels recursos naturals d’aquests països per
part d’empreses transnacionals, amb la possibilitat d’ometre qualsevol legislació laboral i
d’utilitzar, per l’extracció del preuat mineral,
treball quasi esclau i, per tant, quasi gratuït.
En suma, la col·laboració és un tret fonamental del capitalisme. Aquest es fonamenta en
l’aprofitament per part del capital de la capacitat de cooperació de l’esser humà. Hi ha alguna diferència, doncs, entre l’anomenada economia col·laborativa i l’espúria col·laboració
pròpia del capitalisme? Si n’hi ha alguna és
purament nominal, ja que les formes econòmiques anomenades col·laboratives són,
contradient el seu propi nom, relacions entre
particulars, què se’n beneficien de forma individual en detriment dels drets col·lectius. En
efecte, la manca de regulació d’aquestes activitats devalua alguns drets laborals, afavoreix
l’evasió fiscal i redueix el poder que puguem
tenir com a consumidores, a més de generar
alguns importants perjudicis derivats, com
ara la gentrificació dels barris més populars
(en els dos sentits de la paraula). Sembla,
doncs, que la nova economia col·laborativa
ni és tan nova, ni és col·laborativa, sinó que
es tracta d’una forma més de manifestació de
l’explotació i la despossessió capitalistes, pur
col·laboracionisme.
* Article publicat a la Directa
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Guia per combatre
l’assetjament laboral
Sindicat Federal de Telefònica
de la CGT
Totes les persones, al món laboral, tenim el
dret i l’obligació de relacionar-nos amb un
tracte respectuós i digne, així com a la salvaguarda dels nostres drets laborals fonamentals.
L’assetjament laboral i/o sexual per raó de sexe
suposa un greu atemptat contra la dignitat de
les persones, per això les empreses hauran
de vetllar pel compliment d’un entorn laboral lliure de tot tipus d’assetjament a les seves
respectives àrees i hauran de garantir el dret a
la intimitat, a la dignitat, a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. També el dret a
la seguretat, a la salut i integritat física i moral,
i el dret a la llibertat sexual.

Què és l’Assetjament
Laboral
L’assetjament o mobbing laboral és un comportament o conducta abusiva dirigida a
degradar psicològicament a la persona treballadora, minant-li l’autoestima i la moral
mitjançant una fustigació i una situació de
violència psicològica continuada. Aquesta
violència arriba a produir una lesió de la dignitat i de la integritat.
També es considera assetjament quan es produeix una conducta discriminatòria que danya la seva dignitat i crea un entorn de treball
hostil, humiliant, ofensiu i intimidatori. Està
comunament acceptat que per ser considerat
mobbing les conductes d’assetjament han de
ser sistemàtiques, és a dir recurrents i per tant
tenir una periodicitat, la cosa que no està tan
clara és la concreció d’aquesta periodicitat
perquè cada cas presenta unes característiques diferents i, com més es concreti en petits
detalls, més casos d’assetjament que no compleixen exactament aquestes característiques
queden exclosos de ser considerats com a tals.
Aquest tipus d’assetjament pot causar greus
problemes psicològics, fins i tot arribant a
desenvolupar-se malalties com la depressió,
l’ansietat, o l’estrès i a afectar greument tant a
la treballadora en el seu rendiment en el treball com en la seva vida personal.

Tipus d’Assetjament
Es defineixen en funció del rang laboral o professional de l’assetjador i de la víctima.
Vertical: quan ve causat per l’empresari/ària
o els superiors jeràrquics. Moltes vegades pot
estar motivat per enemistat o discriminació
de qui realitza l’assetjament o per la voluntat
empresarial de forçar una baixa voluntària. És
el tipus d’assetjament més freqüent.
Horitzontal: quan ve causat per companys/es
amb el mateix nivell. L’atac es pot donar per
problemes personals o bé, perquè la persona
assetjada senzillament no accepta les pautes
de funcionament acceptades per la resta del
grup, ja siguin aquestes tàcites o explícites. Pot
ser motivat també per enemistat, enveges, discriminacions (racial, sexual, per creences…)

Sóc Víctima
d’Assetjament?
Per determinar si existeix assetjament cal fer
una anàlisi particular de cada cas. Aquestes
són algunes situacions que poden implicar assetjament laboral:
- Separació i aïllament de la resta de companys/es, tant físicament com prohibicions de
comunicar-se.
- No donar càrrega de treball, encarregar treballs degradants o que corresponen a treballs
d’inferior categoria. O per contra una sobrecàrrega excessiva de treball.
- No poder comunicar-te amb els teus superiors o una negativa a tot el que es demana.
- Posar en qüestionament tot el que es realitza i desprestigi professional. Insults i ofenses
verbals, amenaces, frases discriminatòries,
intimidació…
- Tracte totalment diferenciat i discriminatori
respecte a la resta de companys/es.
- Atacs a la vida privada del treballador o la
treballadora.

O són ordres
empresarials?
Cal saber diferenciar quan estem davant un
assetjament laboral i quan davant unes ordres de l’empresari. L’empresariat té la facultat de dirigir el desenvolupament del treball,
però les ordres que imparteixi han de respectar sempre els drets de la treballadora, sense
atemptar contra la seva dignitat, integritat
moral o física. Encara que en ocasions no es
comprenguin o comparteixin les ordres rebudes, no en tots els casos hi haurà una situació
d’assetjament laboral. Davant el dubte, és convenient l’assessorament d’una delegada o delegat de CGT per poder determinar si existeix la
possibilitat d’assetjament laboral.

Com Afrontar
l’Assetjament i quina
resposta donar
Com afrontar l’assetjament dependrà de molts
factors, entre ells del tipus d’assetjament, no
és el mateix ser assetjat o assetjada per un
company o companya que per un superior, i
de les meves característiques d’enfrontament a
conflictes, recursos, resiliència… Bàsicament
existeixen dues actituds:
Activa: seguretat en un mateix/a, amb possibilitats de modificar la situació i sortir airosa
i enfortida.
Passiva: amb el convenciment de no poder
canviar-la. D’ella dependrà la meva resposta
que pot ser la de fugir, sotmetre’m o enfrontar-me. També de les circumstàncies personals i del suport amb el qual expliqui, i, molt
important, el temps de resposta: com més tarda, la resposta serà més feble.

Enfrontar-me,
concentrar les meves
forces i buscar aliades
Haig d’ocupar-me activament tant en el procés de defensa com en el de recuperació de la
meva salut i per a això comptaré amb ajuda
especialitzada. Com a mínim necessitaré:
- L’advocat o advocada de CGT per organitzar
tot el tema legal.
- Un/a psicoterapeuta que m’ajudi a mantenir
el seny i a no caure en la depressió total.
- Un/a psicòloga forense que faci una avaluació del meu estat i pugui atestar sobre com
m’està afectant la situació d’assetjament.
És fonamental acudir a teràpia perquè:
Les víctimes de qualsevol tipus de maltractament, per poder reaccionar, han de reconèi-

xer-se primer com a víctimes. Per poder
defensar-se han d’explicar a més amb un sistema de suport que validi i contrast les seves
experiències. Adquiriran recursos nous, com
poden ser tècniques de relaxació, que li permetin gestionar millor les situacions d’estrès.
Verbalitzar el que estan passant i com se senten com a víctimes els ajudarà a comprendre
millor la seva situació. Tot això ajudarà a mantenir la calma en una situació pensada per a
desequilibrar-me. Per descomptat, buscaré
recolzament en les persones properes, no tinc
res del que avergonyir-me, estic sofrint un
atac despietat i el meu entorn familiar i social
ha de comprendre que necessito la seva ajuda.
A més, en totes les províncies solen existir
plataformes d’afectades en les quals es posa en
comú informació i recursos. Les expertes parlen d’enfrontar-se a l’assetjador/a, però no es
tracta d’actuar violentament contra ell/a. De
fet, evitaré retornar a l’assetjador/a els danys
soferts. Si malgrat ser la víctima, el colpejo,
l’insulto o el vexo puc ser sancionat/da o acomiadat/da.
És bo visualitzar-se en els moments viscuts
amb l’agressor i analitzar com he d’actuar i
com hauria d’haver-ho fet d’una manera assertiva. Així, la propera vegada que es produeixi una situació semblant, estaré preparada. En cas que la situació sigui insostenible,
acudiré al metge/sa de capçalera, informant-li
dels fets i si la situació ho requereix, sol·licitaré
la baixa mèdica. Tant el metge/sa de capçalera
com l’especialista poden elaborar un informe
en el qual es detalli l’estat el meu estat i si pateixo alguna malaltia. Aquests informes mèdics i psicològics formaran part del conjunt de
proves. Però haig de tenir clar que el/la psicòleg forense és qui més sap d’això i ha d’estar
informat de tot.
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Procediment de reclamació danys i perjudicis:
al costat de l’anterior o a l’extinció es pot demanar que l’empresa pagui els danys i perjudicis
suportats i derivats de l’assetjament. Serà necessari quantificar aquests danys i demostrar-los.
Reclamar tots els drets, allò que pugui haver
originat discriminació per motius de sexe i/o
de gènere: diferències salarials, la condició
d’indefinit, l’antiguitat, l’horari, la categoria,
les hores extres…
En alguns d’aquests procediments es pot demanar al Jutjat que autoritzi a la treballadora a
no anar a treballar fins que es resolgui el judici,
i que l’empresa hagi de seguir pagant el salari.
I en la majoria dels casos serà necessari demandar tant a l’empresa com a l’assetjador/a.
La càrrega de la prova cau del costat de la persona assetjada i no de l’assetjadora.
- Procediment Penal
Contra l’assetjador/a: l’assetjament laboral
pot arribar a ser un delicte per les coaccions,
agressions i amenaces rebudes.
Contra l’empresa: per no haver pres les mesures necessàries contra l’assetjament o
per minimitzar els danys de l’assetjament.
L’assetjament laboral és castigat per l’article
173.1 del Codi Penal (CP) amb una pena de
presó de sis mesos a dos anys.
Procediment Civil: Es poden sol·licitar responsabilitats extracontractuals de l’agressor/a,
en el cas de no ser l’empresariat.

Posar
al
descobert
les
agressions
del
l’assetjador/a i minar-li
els suports
Fer visible les agressions ocultes, i donar a
conèixer a companys i caps la situació que
s’està produint. Als caps sempre per escrit i
passant-ho per registre.
Tres accions fonamentals:
- Informar a un delegat o delegada de CGT i
comitè d’empresa així com a tots els organismes competents en qüestions de salut laboral
de manera que es puguin prendre mesures sobre aquest tema.
- Activar els protocols d’assetjament de
l’empresa, si existeixen.
- Denunciar.
Una de les tàctiques de l’assetjador/a és aïllar
a la seva víctima. La tendència de la persona
assetjada és a l’aïllament, per vergonya, per
sentir-se culpable del que li està passant, per
desconfiança…Amb això col·labora sense
desitjar-ho amb l’assetjador/a.
Per defensar-se de l’assetjament ha de superar
aquestes dificultats i no aïllar-se, parlar-ho
amb les seves persones de confiança, tant en
l’entorn laboral com en el privat.
Has de fer visible el que l’assetjador/a fa de
forma dissimulada. I no avergonyir-se pel
que està passant, qui ha d’avergonyir-se és
l’assetjador/a, ell o ella és qui actua injustament.
Existeixen xarxes socials a internet que tracten d’aquests problemes i a les quals també ens
podem dirigir.
L’assetjador/a, per algunes de les seves crueltats no vol testimonis, per a unes altres desitja
un cor que l’aplaudeixi. Els seus mètodes són
subtils, les seves agressions ocultes, solament
quan l’assetjament ha aconseguit un determinat nivell es fan patents i són percebudes
com a agressions tant per l’assetjat com pels

testimonis. Però els possibles testimonis no
són immunes al clima de terror que s’ha implantat.
El millor testimoni serà una gravadora o càmera oculta, són legals i se solen admetre com
a prova si el que grava participa en el gravat.
Per contra els enregistraments fets a tercers
són delicte.
Existeixen perits forenses informàtics que validen aquest tipus de proves.
Si no es disposa d’aquests mitjans, la persona
assetjada ha d’anotar tot el que se li faci o digui el més aviat possible, amb dates i si pot ser
amb cites textuals i testimonis presencials si
n’hi ha. La memòria és feble i té tendència a
oblidar el desagradable, l’injust, l’humiliant.
Cal intentar descriure el relat dels fets de la
forma més detallada i per escrit. No confiar
en la memòria. És important portar una espècie de “diari de l’assetjament” o autoregistre
en el qual quedi clarament reflectit: moment
dels fets, data, hora, lloc (despatx, sala de reunions, al carrer...)
Fets concrets, per a això es poden consultar les
escales d’assetjament existents o simplement
relatar els fets tal com van ser.
Testimonis. Reacció de la víctima i com li va
afectar.
Informar-se a CGT del protocol de l’empresa i
anar acompanyat/da a les visites dels diferents
organismes (departament prevenció, centres
de salut, consultes d’especialistes...).
S’està minvat cognitivament i es necessita suport, i a més els estaments reaccionaran diferent si l’assetjat compta amb un testimoni. La
víctima necessitarà molt suport, una persona
o diverses que estiguin amb ella.
Preparar un dossier amb tota la documentació
que recomanin tant l’advocat com els sindicats
i/o les associacions de víctimes d’assetjament
que serveixi per aclarir tant el dany sofert com
els fets que els han produït.

Com denunciar?
Existeixen diverses opcions depenent del tipus
d’assetjament, de les proves, d’on prové... S’ha
de comptar amb assessorament professional,
per això aconsellem acudir a CGT i posar-se
en mans dels seus Serveis Jurídics.

Denunciar
l’assetjament sense
acudir als jutjats
Posar-ho en coneixement de CGT perquè
dins de l’empresa s’investigui i es prenguin les
mesures necessàries. Sol funcionar solament
quan és un assetjament entre companys, no
per l’empresa.
Comprovar si en el Conveni Col·lectiu existeix un protocol enfront de l’assetjament, i
activar-ho. Tots els protocols tenen en comú
que asseguren la confidencialitat de la persona denunciant i la rapidesa en les actuacions
de la comissió investigadora.
Denunciar-ho a la Direcció de l’empresa quan
l’assetjament no prové de la pròpia Direcció ja
que té l’obligació de vetllar per la teva salut.
Normalment no és molt efectiva.
Presentar una denúncia davant la Inspecció
de Treball que, sense indicar qui és la treballadora denunciant, investigarà els fets. Amb
el que descobreixi redactarà un acta que serveix de prova per a posteriors judicis. A més,
la Inspecció pot obligar a l’empresa a cessar
en l’assetjament, i podrà sancionar a l’empresa
tant per ser l’origen de l’assetjament com per
no haver-lo evitat.

Acudir a la via judicial
- Jurisdicció Social
Procediments laborals a engegar:
Demanda per tutela de Drets Fonamentals:
per a la defensa de la dignitat de la treballadora o treballador de manera que el Jutjat constati aquest assetjament i obligui a l’assetjador
a cessar. És un procediment urgent i preferent.

Procediment Contenciós-Administratiu: Quan
s’és funcionària pública s’acudeix a la via contenciosa. En l’Administració Pública existeix
un protocol contra l’assetjament, per sol·licitar
als superiors jeràrquics que es finalitzi amb
l’assetjament. En el cas de no actuar-se, existeix
la possibilitat de demandar davant els Jutjats
del Contenciós-Administratiu, així com demanar una indemnització per danys i perjudicis.

10 Accions Directes
enfront de
l’Assetjament Laboral
És un problema real. Busca informació i
forma’t per combatre-ho. Cerca des del primer moment assessorament psicològic professional i especialitzat.
Des del primer moment comença a registrar proves de les agressions que sofreixes.
Conserva-les fora de perill i busca assessorament legal per defensar els teus drets com a
treballador/a.
Si t’agredeixen de forma secreta i íntima, treuho a la llum: comparteix-ho amb companyes,
caps, directius, assessors, parella, amigues i
familiars. L’assetjador sol ser covard.
No caiguis en l’aïllament social. Cal sortir cap
a fora i afrontar l’assetjament amb ajuda externa.
No reaccionis frontalment als atacs. Evita explosions d’ira o ressentiment. Aquestes són les
armes de l’assetjador/a, no les teves.
Fes front a les calúmnies i crítiques destructives de forma assertiva, sense passivitat, però
tampoc amb agressivitat.
Evita l’auto-inculpació. Tu no ets responsable
del que t’està passant. Una bona autoestima és
la millor vacuna contra el mobbing.
A l’assetjador/a no hi ha qui el canviï. No sol
ser útil intentar convèncer-lo o raonar.
Esforça’t per millorar la teva capacitació professional i amb això la teva empleabilitat. Et
farà més fort i augmentarà les teves opcions
de trobar una altra ocupació si ho desitges.
Si la situació és greu, abans de ser destruïda
psicològicament demana una baixa laboral.
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Conversem amb...

Marta Padrós, Secretària de

“Si ara tenim diàleg so
és perquè hem posat u
Jordi Pascual
És secretària de gènere a la CGT i ha
viscut la vaga feminista amb la força de
tenir clar que el 8 de març havia de ser
tota una jornada de lluita, no de dues
hores d’aturada com havien plantejat els
sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Els
carrers es van desbordar, les dones van
cridar ben alt i, no absent de crítiques
també des de dins del feminisme, el 8M
passarà a la història com el dia que termes com “tasques de cures”, “escletxa salarial”, “feminisme interseccional” i tants
d’altres van començar a ser una mica més
presents a les nostres vides. Perquè els feminismes tenien discurs però, potser, els
faltava l’impacte que fa dues setmanes
van aconseguir. Només això ja és una petita victòria que la santcugatenca Marta
Padrós no s’amaga a celebrar.
– Potser és obvi però quina valoració
en feu de la vaga?
Ha estat un èxit perquè des del moviment feminista s’ha aconseguit posar
sobre la taula la necessitat de lluitar conjuntament contra totes les discriminacions i opressions que patim les dones
en els diferents àmbits de la nostra vida;
no només en l’àmbit laboral, que és on
com a CGT tenim més incidència, sinó
també a les cures, el consum i el món
estudiantil.
– Hi van participar sindicats però superava en molt el que podíeu fer vosaltres.
La proposta inicial sorgeix del moviment feminista. Finalment al 2018 hem
decidit donar-hi suport, però és la part
legal. Evidentment, l’hem treballada
perquè té tots els motius de ser. Sense
el moviment feminista, els sindicats no
haguéssim estat allà de la mateixa manera.
– Hi havia diferències, però. La CGT
vau fer l’aposta de la vaga de 24 hores
però UGT i CCOO per una aturada de
dues.
El moviment feminista demanava una
vaga general pròpiament dita. Hi treballen des del 2014. A la CGT recollim
la proposta perquè o ens plantem o no
superarem la situació actual. No pot
ser que al 2018 encara hi hagi un nivell
de discriminació tant gran. Si bé, hi ha
altres sindicats que van apostar per fer
una convocatòria de dues hores. Van
contraprogramar la proposta de vaga
general que feia el moviment feminista.

“La vaga té sentit en un context
anticapitalista perquè les dones patim
una doble opressió, per ser dones i per
ser classe treballadora”
– Però s’hi van sumar d’una altra manera i van acudir a algunes protestes.
Van fer una vaga de dues hores, quan el
moviment feminista la demanava de 24,
i no la van legalitzar fins que ja estava
tramitada l’altra. Per això diem que és
una contraproposta. Veien que hi havia
possibilitats d’èxit i no volien quedar-se
al marge però, alhora, pretenien minimitzar la mobilització. És lògic perquè
la vaga atacava la reforma laboral i de
les pensions que han pactats aquests
grans sindicats.
– I els ha funcionat?
Fins a cert punt perquè tenen un aparell
sindical i empresarial al darrere molt
fort però moltes dones treballadores han
vist com es vulneraven els nostres drets.
Els ha passat factura i es va veure a la
manifestació de Barcelona, en què es va
fer fora aquests sindicats que intentaven
protagonitzar la protesta posant-se al
davant. Juguen a capitalitzar però cada
vegada més els col·lectius i moviments
entenem que boicotegen.
– Ja abans de la vaga, més enllà dels
sindicats, hi havia partits i veus als mitjans que defugien de la crida per parlar d’anticapitalisme, entre d’altres.
La vaga tenia un component de classe
important. Té sentit en un context anticapitalista perquè les dones patim una
doble opressió, per ser dones i per ser
classe treballadora. Així i tot, també
s’interpel·lava les dones que consideren
que s’ha de lluitar en contra d’unes des-

igualtats que potser no els afecten de la
mateixa manera que a les de classe treballadora. No era una vaga pensada per
a la senyora Mónica de Oriol, presidenta del Cercle d’Empresaris, que diu que
és millor no contractar dones entre 25
i 40 anys perquè poden ser mares. Ella
mateixa és còmplice del sistema que ens
oprimeix doblement per ser dones.
– Després de la vaga, aquesta gent ha
canviat de parer? Sembla que es parla més de feminisme en àmbits en què
abans era molt poc usual.
Hem posat les desigualtats de gènere
sobre la taula, el que ha provocat que
sindicats, partits... més o menys afins
al feminisme de classe tinguin un problema polític sobre la taula que porta al
diàleg. Si ara tenim diàleg social és perquè hem posat una vaga sobre la taula.
Entenem perfectament que a la patronal
no li agradi la vaga però no oblidem els
orígens del 8 de març i que aquest és el
dia de la dona treballadora.
– No només la patronal no veia la vaga,
col·lectius a priori més propers, com
Afroféminas, es van desmarcar per no
recollir de manera adequada el component de raça en l’opressió de gènere.
Hi havia un punt específic sobre dones
migrades però és cert que el feminisme
que es fa a Catalunya i Europa és bastant blanc, malgrat que en els darrers
anys s’intentin incorporar dones migrades, racialitzades... A la vaga feminista
només es va aconseguir en alguns casos

“Des del moviment feminista s’ha
aconseguit posar sobre la taula la
necessitat de lluitar conjuntament contra
totes les discriminacions i opressions
que patim les dones en els diferents
àmbits de la nostra vida”
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ocial sobre feminisme
na vaga sobre la taula”
“La participació dels homes en la criança
permetria subvertir l’ordre patriarcal”
però cada col·lectiu és lliure de decidir.
En el cas concret d’Afroféminas, van decidir lliurement que no hi participarien
perquè el component de raça estava poc
marcat. Tenen raó, comparteixo molts
punts del seu manifest.
– El principal mèrit de la vaga ha estat
la visibilització de les tasques de cura.
Molta gent ha pres consciència d’un
munt de feina feminitzada i generalment no remunerada. Però ara què
fem?
Adonar-se de les tasques de cura durant un dia és exòtic [riu] perquè s’han
subvertit els rols unes hores només. La
dificultat principal és fer-les al dia a dia
i l’anomenada tercera jornada, és a dir,
no només fer-les sinó també la planificació. Toca fer una feina molt important de conscienciació, que depèn dels
homes de manera autònoma.
– És consciència o també són polítiques?
Les dues coses. En altres temes subvertim la realitat malgrat no tenir polítiques que ho permetin i, en canvi, en les
tasques de cura no passa, perquè tenim
un sistema patriarcal molt arrelat.

les reivindicacions i critiquen que es
tallés el tren, o que una pancarta concreta tingués un missatge determinat... Què ha de fer el feminisme per
convèncer-los?
Les mobilitzacions no seran mai a gust
de tothom. A aquesta gent hi volem
arribar perquè, com a mínim, no sigui un obstacle en el camí. La forma és
mostrar i evidenciar que al seu entorn
hi ha casos reals d’escletxa salarial, de
càrrega de les tasques de cura... Si tot i
així no s’hi sumen, ja sabem que sempre
hi haurà gent a qui li agrada mantenir
el sistema.
– Creus que el que vam viure durant la
vaga marca un canvi de tendència o un
nou precedent en la lluita feminista?
És una forma de preparar el que ha de
venir. S’han de denunciar les escletxes
salarials i els incompliments dels plans
d’igualtat, cal repensar la distribució de
les tasques de cura i l’espai públic... Cal
fer moltes propostes.

– En assumptes tant sistèmics, no té
més força provocar la reflexió que
canviar la política?
Hi ha d’haver polítiques que ho fomentin també. És el cas dels permisos de
maternitat i paternitat, que ha de ser
més llarg, igual per a homes i dones,
simultani i intransferible. La participació dels homes en la criança permetria
subvertir l’ordre patriarcal, el que també
suposa un canvi en els rols de gènere.

– Això implica arribar al Congrés, al
Parlament...
Cada entorn té les seves vies. Des de la
perspectiva sindical vol dir renegociar
plans d’igualtat, denunciar a Inspecció
de Treball empreses que tenen escletxa
salarial, fer mobilitzacions, denunciar
casos d’assetjament...

– Passat el 8M continua havent homes
i algunes dones que no comparteixen

* Entrevista realitzada per Jordi Pascual
publicada a El Cugatenc

“S’han de denunciar les escletxes
salarials i els incompliments dels plans
d’igualtat, cal repensar la distribució de
les tasques de cura i l’espai públic...”
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Notícies sindicals
Cacaolat acomiada a un
ex-delegat sindical de
CGT

L’empresa de batuts Cacaolat, compta amb
més de 200 empleats a la planta de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta empresa factura
al voltant de 57 milions d’euros l’any, i des de
l’any 2014 no han parat de créixer els seus beneficis i incrementar les vendes any rere any.
Tant és així, que el febrer del 2017 es va començar a treballar amb un quart torn de producció, adquirint també el 2016 un nou centre
logístic a Lisboa (Portugal).
Casualment l’increment de beneficis des de
l’any 2014, es inversament proporcional a la
precarietat dels treballadors, on venia d’un
1,50% de contractes eventuals en aquest any,
situant-se en l’any 2016 amb una precarietat
del 3,94% i múltiples llocs de treball coberts
amb treballadors d’empresa ETT.
En l’entramat de les relacions laborals internes de l’empresa, s’ha passat d’enfrontar a la
plantilla a menysprear i menystenir al Comitè
d’Empresa no complint el que s’havia signat al
conveni, o realitzant contractes i traient a treballadors de plantilla fora del Conveni, mentre s’estava en plena negociació de la nova estructura professional de Grups Professionals
per de fet imposar les seves propostes.
Al juliol de 2017 la Direcció i els sindicats, acaben signant l’últim Conveni Col·lectiu, enterbolit amb unes Eleccions Sindicals pel mig del
període de negociació, al novembre de 2016, on
el nou Comitè i l’Empresa canvien la Taula Negociadora de Conveni, que estava anteriorment
constituïda al novembre 2015, i s’implanta una
doble escala salarial per dividir encara més a la
plantilla, lògicament, CGT NO SIGNA.
És a partir d’aquí on l’empresa emprèn una
caça cap a la CGT, sindicat que passa de tenir
4 delegats al Comitè d’Empresa, (el Comitè es
redueix a causa de la pèrdua de llocs de treball
de 13 a 9 membres) a tenir-ne 2 per falta d’un
sol vot per aconseguir 3. Actualment al Comitè
hi ha representats CCOO, UGT, USOC i CGT.
La fixació de l’Empresa ha estat, anar a pel
company que ha “molestat” a la Direcció lluitant pel conjunt dels treballadors i que s’ha
quedat sense la protecció de les garanties sindicals.
D’aquesta manera tan roí, la Direcció esmola
els ullals durant un any, per acabar acomiadant al company Álex, després de 19 anys de
treball en l’Empresa amb un acomiadament
arbitrari encobert de disciplinari.

Han esperat 1 any i 3 mesos per treure-se’l del
mig, atès que l’Álex, és un Sindicalista reconegut,
pels seus companys de feina per la seva activitat
sindical tant dins com fora de Cacaolat, com a
Secretari d’Organització del Sindicat d’Activitats
Diverses de Santa Coloma de Gramenet.
No deixarem que això quedi així. I per començar
hem estat portant a terme una important campanya de denúncia a les xarxes socials i vam convocar una concentració a les portes de l’empresa
per demanar la readmissió del company, en la
que vam participar més de 100 militants de la
CGT i es va bloquejar totalment l’entrada de la
factoria de Santa Coloma de Gramenet.
Federació Comarcal de la CGT del Barcelonès
Nord

CGT s’oposa a l’ERO
d’Unipost que afecta a
tota la plantilla

CGT considera que l’Auto dictat el passat 18
de gener de 2018 pel Jutjat del Mercantil nº
7 de Barcelona representa un acte de flagrant
injustícia que busca cobrir amb un mantell
d’impunitat legal la vulneració de drets inexcusables de milers de treballadors/es, en particular, de la plantilla sencera de UNIPOST i
de les empreses associades.
Per tot això, la CGT ha decidit:
1.- Procedir a la Impugnació (jurídica i sindical) de l’ERO, recorrent a totes les vies al nostre abast, tant en l’àmbit jurídic com en el de la
mobilització social i sindical. En aquest punt,
la CGT recorda que dit ERO, extintiu per a
tota la plantilla, va ser resolt unilateralment
per l’Administració Concursal malgrat el rebuig explícit de la totalitat de les centrals sindicals amb representació suficient a Unipost.
2.- Reafirmar la defensa dels llocs de treball i
els drets de la plantilla d’UNIPOST. En aquest
sentit: la venda d’Unipost només podrà realitzar-se sota la condició que la possible entitat
compradora presenti, en primer lloc, un Pla
de Viabilitat que garanteixi realment la continuïtat del servei postal que venia oferint
Unipost. Aquest Pla de Viabilitat contindrà
almenys les següents clàusules (totes i cadascuna d’elles imprescindibles):
2.1.- Subrogació de tota la plantilla (inclosa en
aquesta, els acomiadaments que es vagin produint fins a la venda, si la hi hagués), amb tots
els seus drets i reivindicacions. Recordem que
la participació del deute de l’empresa amb els
treballadors/es representa una part petita del
total del deute amb altres creditors.

2.2.- Manteniment de la xarxa geogràfica
d’oficines, plataformes i seus d’Unipost. Aquesta serà l’única manera, real, eficaç i veritable
que la nova empresa pugui cobrir el servei
postal a grans clients en tot el territori, sense
recórrer al frau generalitzat de subcontractes,
franqueigs, col·laboradors, etc., que servirien per a la destrucció massiva de centenars
d’ocupacions i la precarització dels mateixos.
2.3.- D’altra banda, aquest Sindicat sempre
ha portat l’exigència de benefici 0 euros pels
actuals propietaris i gestors d’Unipost, a més
de l’exigència de responsabilitats per la seva
nefasta gestió en la companyia.
CGT-Unipost

Vaga el 15 de març a
Funosa

La plantilla de Funosa es va concentrar davant
la porta principal de l’empresa Fundiciones
Odena SA seguint la convocatòria de vaga del
15 de març per exigir a la direcció un canvi de
rumb en la política de la No contractació que
venim arrossegant des de fa anys.
Aquesta estratègia o model de negoci, que
passa per una intenció clara en escurçar la
plantilla a canvi d’introduir subcontractes i
externalitzar les referències a tallers precaris
amb unes condicions francament pèssimes en
la majoria dels casos, aquesta situació comporta el sacrifici diari d’una plantilla que pateix les conseqüències degut a la falta de mesures en els llocs de treball, seccions i mitjans
per processar. La falta de personal en els llocs
de treball, sobrecarreguen els mateixos generant-los un problema físic, la falta d’inversió
per l’extracció de la pols ( sílice cristal·lina), la
falta d’inversió per a la disminució del soroll,
la ineficiència en la il·luminació en totes les
seccions, la retirada d’equips imprescindibles
en el desenvolupament de la producció per
reduir el cost energètic generant dificultat,
responsabilitats i augment de treball innecessari als responsables de màquines, tot això...,
i com hem mencionat anteriorment va encaminat en el desenvolupament en la iniciativa
industrial per reduir costos posant en risc la
salut de la plantilla.
Malgrat haver mantingut diverses reunions
amb la direcció de Funosa, on també van intervenir els mediadors del Departament de
Treball, no va ser possible arribar a cap acord,

si ve és cert va haver-hi la iniciativa per part
de la patronal en el tractament dels ritmes de
treball, en els elements primordials com el
desmantellament per seccions pel mitjà del
treball extern i l’externalització de les referències, no hi va haver cap aproximament ni tampoc intenció de fer-ho.
Per aquest motiu, el Comitè de Funosa, va
convocar Vaga indefinida tots els dissabtes i
diumenges, vaga que va tenir el seu inici el
dijous 15 de març, amb un seguiment total,
per exigir un canvi de trajectòria en la política empresarial que afecta directament als
treballadors i treballadores de Fundiciones de
Odena SA.
Secció Sindical CGT FUNOSA

Resposta oberta de la
CGT a les famílies de
les Escoles Arabell i
Terraferma de Lleida

Des de la secció d’Ensenyament de CGT Lleida
voldríem fer unes consideracions sobre la carta
que ens han adreçat les AMPES de les escoles
Terraferma i Arabell (totes dues de l’Opus Dei
i concertades, que per tant reben finançament
públic de l’administració catalana).
Primer de tot, destacar que ens satisfà que famílies i institucions que volen tenir un sistema
educatiu classista a costa de les butxaques de totes s’incomodin per les nostres denúncies perquè senten que es posen en qüestió els seus privilegis. Aquest fet ens dóna força per continuar
endavant i demostra que estem fent les coses bé.
Per aquest motiu, lluny de disculpar-nos, aclarirem alguns termes que presenta la carta que van
publicar a la premsa la setmana passada i continuarem amb la crítica argumentada i un posicionament clar en contra de tots els concerts
educatius, bàsicament perquè considerem que
és una injustícia terrible abocar diners públics a
entitats educatives privades (i religioses).
Per tal d’aclarir termes, farem les següents
puntualitzacions al contingut de la carta:
1. El concepte de la llibertat d’elecció: els pares i
mares del Terraferma i l’Arabell reivindiquen el
seu dret a escollir el tipus d’escolarització dels
seus fills i filles. Des de CGT hem insistit que la
llibertat d’elecció és una trampa que pretén justificar el cobrament de fons públics. A la pràctica
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es demostra que només les famílies benestants
poden triar escola i d’aquesta manera rebre finançament per imposar valors que disten molt
del sistema escolar que volem construir. El dret
a escolaritzar els seus fills i filles allà on creguin
convenient no pot estar per sobre de l’educació
universal, pública, gratuïta i laica.
2. El concepte de pluralitat: fa quasi bé riure
que les famílies d’aquestes escoles expliquin
que tenen un sistema educatiu plural. A què
es refereixen quan parlen de pluralitat? A la
que exerceixen escoles de la seva corda com la
Viaró que ha estat sancionada per la Inspecció
de Treball i obligada a pagar 50000€ per la vulneració de la llei d’igualtat efectiva de dones i
homes? Perdoneu, però la pluralitat, i també la
llibertat i la solidaritat, la trobarem a l’escola
pública, amb els diferents models pedagògics
que s’implementen, amb la diversitat de classes
socials que hi cohabiten, amb les diferents ètnies que hi conviuen, amb els diferents gèneres
que s’hi reconeixen i eduquen, etc.
Nosaltres també els fem una petició: no manipuleu ni banalitzeu els termes llibertat i pluralitat.
Que a l’escola pública hi ha una sèrie de mancances vergonyoses a causa les retallades per
les polítiques neoliberals del Departament
d’Ensenyament que en moltes ocasions hem
denunciat, no ho hem d’oblidar, i un dels motius d’aquestes mancances són les polítiques
de l’administració educativa que afavoreixen
les vostres escoles i faciliten que tingueu, entre
altres privilegis, bons gimnasos, recursos tecnològics, espais esportius, patis amples, neteja
permanent, etc.. Ara bé, volem deixar clar que
l’escola pública està defensada pels seus grans
professionals que la sustenten, per les famílies
que s’impliquen i pels infants que aprenen.
Això està fora de tot dubte i aquesta és la seva
essència. Estem convençudes que els drets individuals no es poden, de cap manera, posar
davant del dret col·lectiu de tenir garantida una
educació igualitària, justa, inclusiva, equitativa
i convenientment finançada amb recursos.
Vergonyós és que disminueixin inversió pública en educació i es destinin diners públics
per a que a algunes famílies cristianes, i amb
prou poder adquisitiu, els surti més barat portar als seus fills a les escoles privades-concertades. Ah, i deixeu-vos estar d’eufemismes, ja
que quan parleu d’educació diferenciada esteu
parlant d’educació segregadora. I això no és
discutible ni aquí ni enlloc.
Per tot això hem de demanar disculpes i rectificar? Doncs tothom que ens coneix ja sap
la resposta. Qui vulgui luxes als centres educatius, que se’ls pagui. I qui vulgui adoctrinament religiós a l’escola, que s’ho sufragui.
Parleu de llibertat real o de la hipocresia de
qui té el poder per pagar transports, menjadors, activitats extraescolars, etc.? Quina llibertat tenen les famílies que no poden pagar
el menjador dels seus fills, el material escolar,
l’AMPA, les sortides, el xandall, etc.? Sol desitgem, tal com ha sortit avui mateix en premsa,
que s’acabin aquests privilegis amb la nova
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proposta d’eliminar els concerts educatius cap
a escoles que discriminen per raó de gènere i
segreguen per sexes. Per tant, a vosaltres se us
acaba aquest privilegi. A Lleida us quedareu
sense el 1.650.217 euros que rebeu pel concert. Mentrestant, des de la CGT seguirem
exigint la retirada immediata de TOTS els
concerts eductius cap a l’escola privada.
Qui ha de rectificar, disculpar-se i donar les
gràcies perquè els seus privilegis els paguem
entre totes? El vostre pluralisme es pur elitisme. Per tant, si s’ha de subvencionar que es
faci amb les vostres butxaques. Que cadascú
es pagui els seus capritxets. I lluitarem per no
continuar pagant-vos-els .
CGT Ensenyament Lleida

Presentació de CGT
Ensenyament Girona

El 17 de febrer es va portar a terme l’acte de
presentació de la Secció d’Ensenyament de la
CGT de Girona, a l’Ateneu Popular Salvadora
Catà.
Per què hem decidit organtzar-nos?
- Perquè cada vegada som més els membres
de la comunitat educativa que denunciem
les derives mercantilistes i autoritàries de
l’Educació Pública, aquella que per definició
ha de ser universal, laica, democràtica, gratuïta i de qualitat.
- Perquè volem una educació de tots i per a
tots, tolerant, inclusiva i amb recursos que no
s’edifiqui sobre Decrets d’Autonomia de Centres (102/2010) ni Decrets de plantilles (6591,
27-3-2014).
- Perquè volem despertar consciències crítiques, no ensenyar continguts superficials; un
saber racional i pràctic a l’abast del poble i no
només de les empreses i dels privilegiats.
- Perquè el professorat vol poder expressarse lliurement a les aules, en els claustres,
en els centres. Sense la por de dependre de
l’arbitrarietat de les direccions.
- Perquè volem decidir quin model d’educació
volem pels nostres fills i pels nostres alumnes,
sense retallades ni barracons, amb substitucions des del primer dia.
- Perquè volem un altre model de sindicalisme, una alternativa al sindicalisme pactista i
de delegació, transparent i lliure.
CGT Ensenyament Girona

Les escoles de l’Opus
contracten dones per
primera vegada després
de denúncia de CGT
Ensenyament

Les escoles de l’Opus contracten dones per
primera vegada. Només tres dels 16 centres
continuaran segregant els professors per sexe
tot i la sanció de Treball.

A finals de novembre, la Inspecció de Treball
va multar amb 50.000 euros l’escola de l’Opus
Dei Viaró per discriminació masclista en la
contractació de professorat i per vulnerar el
dret de la dona a la igualtat en la promoció
professional després d’una denúncia del sindicat CGT.
El motiu pel qual totes les escoles han començat a contractar personal dels dos sexes
és -entre d’altres- que no volen vulnerar la
llei d’igualtat de gènere en matèria de contractació. L’Escola Viaró esgrimeix que encara
no s’ha resolt que s’estigui incomplint la llei
d’igualtat i que si fos així, també apostarien
per complir la legalitat.
Les escoles de l’Opus Dei, malgrat els incompliments legals, continuen rebent anualment
un total de 29.633.198€ de fons públics, dels
quals 2.559.772€ van a l’Escola Viaró.
Hem obert una escletxa per la retirada del
concert educatiu a l’Escola Viaró. Considerem
que el Departament d’Ensenyament està eludint la seva responsabilitat davant la resolució
que la Inspecció de Treball ha emès contra el
procediment de selecció masclista de personal
docent de l’Escola Viaró.
Per aquest motiu CGT Ensenyament va entrar una denúncia al Departament ja que considerem que és aquest organisme el que té la
responsabilitat d’extingir el concert educatiu
de l’escola Viaró per un incompliment molt
greu de les obligacions derivades del concert
consistent en la reiteració d’un incompliment
greu comès amb intencionalitat evident i clara
pertorbació en la prestació de l’ensenyament.
CGT Ensenyament

La Borsa de Treball
de l’ICS no garanteix
la transparència en
la contractació de les
treballadores

La Borsa de Treball de l’ICS, l’empresa pública
més gran de Catalunya, no garanteix la transparència en la contractació de les treballadores.
Recursos Humans de l’ICS, sembla que no
gestiona la selecció de persones i deixa aquesta feina als dos sindicats signants del Pacte de
Selecció Temporal.
Arran d’un missatge de “WhatsApp” d’una
responsable del sindicat UGT al que hem tingut accés, ens ha acabat de confirmar una sèrie de denúncies que les companyes ens feien
arribar sobre la mediació d’aquest sindicat, en
la contractació de personal per aquestes dates.
Un cop hem obtingut els missatges de “WhatsApp” i valorada la seva gravetat, des de CGT
ens hem adreçat per escrit a la Sra Candela
Calle (Gerent de l’ICS), demanant una investigació dels procediments de contractació de
l’ICS i exigint quelcom necessari i que fa anys
que CGT demana: la vigilància i control de la
Borsa de Treball per TOTS els sindicats amb
representació a l’ICS.

Des del seu inici, al maig de 2008, el Pacte de
Selecció Temporal de l’ICS genera polèmica
per la notable opacitat que gestors i sindicats
signants (UGT i SATSE) utilitzen per a la seva
gestió, esdevenint un aixopluc on s’amaguen
les desigualtats d’oportunitats i els favoritismes d’una empresa pública, i que no sols afecta a les treballadores temporals.
Les treballadores fixes pateixen una discriminació negativa per a la promoció interna
d’aquelles categories professionals que no hi
ha manca de professionals.
La manca de transparència també consolida
l’ultra temporalitat dels contractes d’hores,
dies, cap de setmana i mes, que escapen a
l’ordre de prelació que estableix la Borsa de
Treball.
D’aquesta manera els contractes mensuals solen afavorir a familiars, amigues, compromisos directius, de partits polítics, de sindicats,...
i amb el temps, a mesura que concatenen
contractes, assoleixen els punts suficients per
competir per contractes temporals més estables que no poden eludir l’ordre de prelació
que estableix la Borsa de Treball.
Un altre aspecte susceptible d’adulteració és el
del 20% de la puntuació que estableix l’ordre
de la Borsa de Treball, és la subjectiva avaluació que algunes direccions, adjuntes, supervisores i referents realitzen a les candidates i que
ens alguns casos competeixen directament en
la mateixa categoria.
Aquest 2018 el Pacte de Selecció farà 10 anys
que està en funcionament i veiem con la limitació imposada en el barem del “temps treballat” dificulta a accedir a treballs temporals
més estables a treballadores que, des de fa
anys, treballen a l’ICS.
L’escassa oferta de places en les quasi inexistents oposicions en 10 anys no han pogut
donar estabilitat a les companyes que creixen
professionalment dins de l’ICS i que demostren dia a dia, la qualitat de la seva feina i la
implicació en la construcció d’un ICS fort i
equitatiu, capaç de fer front a les necessitats
de la població usuària de la sanitat pública.
Federació de Sanitat de la CGT de Catalunya

Presentació de
la Federació
Intercomarcal CGT
Terres de l’Ebre

El passat 22 de febrer es va fer a Tortosa l’acte
de presentació de la Federació Intercomarcal
de la CGT Terres de l’Ebre amb dos actes centrals:
Al matí amb una roda de premsa al Col·legi
Oficial de Periodistes de les Terres de l’Ebre.
I a la tarda amb un acte de presentació al Centre Cívic de Ferreries amb la participació d’un
membre del SP de CGT Catalunya, d’un economista i de militants del Sindicat de Sanitat
de Tarragona de la CGT.
Federació Intercomarcal CGT Terres de l’Ebre
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Drets civils i socials per a tothom
Unitat contra el feixisme i el
racisme
https://ucfr.cat/

me, dóna suport al racisme institucional i ho
aprofita per créixer. Serà un dia per renovar
el nostre compromís amb la gent refugiada i
migrada, per exigir vies segures d’entrada a
Europa i una acollida digna i igualitària per
a les persones nouvingudes. Per exigir el tancament dels CIEs. Per exigir plens drets per a
tothom i la derogació de la Llei d’estrangeria.
Per reafirmar la nostra lluita contra el racisme, la islamofòbia i l’antisemitisme que amenacen de trencar la convivència en els nostres
barris, pobles o ciutats. Per exigir que s’acabin
els controls policials basats en perfils ètnics.

Des de fa força anys, se celebren protestes
unitàries amb motiu de la jornada internacional contra el racisme i el feixisme a cada
vegada més ciutats arreu del món. El passat
17 de març es van fer mobilitzacions a ciutats
com: Amsterdam; Atenes; Barcelona; Berlín;
Cardiff; Copenhaguen; Dublín; Glasgow; Istanbul; Londres; Melbourne; Nicòsia; París;
Praga; Tessalònica; Varsòvia; Viena; Zürich…
El racisme institucional manifestat a l’Estat
espanyol en la Llei d’estrangeria i a Europa en polítiques com l’acord amb Turquia i
l’aixecament per tot arreu de murs i tanques,
es veu ara reforçat per la política antimigratoria de Donald Trump.
Per la seva banda el feixisme creix a Europa:
el FPÖ acaba d’entrar al govern d’Àustria i Le
Pen podria guanyar les properes presidencials
a França. Ara l’extrema dreta comença a tornar a sortir del clavegueram també a l’Estat
espanyol amb un auge preocupant d’accions
violentes per part de grups feixistes que gaudeixen d’una impunitat inacceptable.

Feixisme i racisme van de la mà. Tots dos criminalitzen la gent migrada i refugiada fentla responsable de la crisi econòmica i de les
retallades pressupostàries, tots dos defensen
l’autoritarisme i el “primer els de casa”, discriminant contra qui vegin com diferent. El poble, els veïns i veïnes dels barris, els treballa-

dors i treballadores, la joventut, han mostrat
repetides vegades la seva ànsia d’acollir, el seu
respecte pels drets humans, per la igualtat de
les persones i el seu rebuig al feixisme.
Com a part d’aquest clam popular protestarem contra el racisme en general, però també contra l’extrema dreta, que estén el racis-

Perquè ja n’hi ha prou de discriminar les persones en funció del seu origen, color de pell,
creences… Si avui neguen els drets a una minoria, és una vergonya per a tota la societat i
demà ens pot passar a la resta. És que a més
de ser racista, el feixisme fomenta l’odi cap a
la gent LGBTI, les dones, activistes sindicals
i d’esquerres, les persones que qüestionen la
seva visió de la unitat nacional… El racisme i
el feixisme ens amenacen a totes i tots.
En aquesta jornada internacional, des de Barcelona ens vam sumar al crit internacional i
unànime, amb una manifestació de 300 persones a Nou Barris.
No Passaran! No al racisme, no al feixisme!

Querella per suposats delictes d’odi contra tres
membres d’Espai Antiracista de Salt i Girona
Espai Antiracista de Salt i Girona
https://gironesantiracista.
wordpress.com

Un món sense odi, és
un món sense racisme
ni feixisme
L’Espai Antiracista de Salt i Girona, davant
la querella presentada al Jutjat d’Instrucció
número 2 de Girona pel regidor de Plataforma x Catalunya a Salt Sergio Concepción,
contra com a mínim tres activistes del nostre
col·lectiu, a les quals se citarà a declarar com a
investigades, volem manifestar:
1) Que l’Espai Antiracista va néixer fa 3 anys
agrupant multitud de col·lectius i persones
d’orígens i sensibilitats molt diverses que hem
decidit treballar juntes, cadascuna des dels
nostres bagatges i experiències, per eradicar
qualsevol forma d’exclusió o discriminació, de
dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color
de pell, lloc de naixement o tradició cultural
o religiosa. Ho hem fet i ho seguirem fent
col·lectivament i de maneres molt diferents,
des de la formació en jornades i xerrades a la
mobilització ciutadana, des de les bústies de
denúncies antiracistes a les campanyes pel
dret de vot per tothom, des de la denúncia
d’aquells que basen la seva acció política en
l’exclusió al treball contra la segregació escolar, des de pintar un mural a l’exigència institucional. La repressió, encara menys si qui
l’insta són els que utilitzen l’odi i l’exclusió
com a armes polítiques, no ens aturarà.
2) I és que aquest és l’objectiu de la querella:
volen fer-nos callar. Plataforma x Catalunya

sap que els seus dos regidors no són representatius de la realitat social de Salt: només la
gravíssima anomalia democràtica que fa que 1
de cada 3 veïns i veïnes no tinguin dret de vot
els ha situat al Ple de l’Ajuntament. Com saben
que per més que de vegades intentin vestir-se
de normalitat i respectabilitat, no és ni normal
ni respectable intentar fracturar el teixit social
basant l’acció política en l’exclusió i la discriminació. O què significa el seu lema “Primer
els de casa”? El Sergio Concepción que seu a
l’Ajuntament de Salt és el mateix que es fotografia amb el dirigent neonazi grec d’Alba
Daurada Mikhaloliakos -condemnat per
l’assassinat del raper antifeixista Pavlos Fisas-,
a les portes del camp de la mort d’Auschwitz,
a la manifestació feixista de la Rambla de Barcelona després dels atemptats del 17 d’agost o
amenaçant i envoltat d’armes.

3) I, malgrat tot això, és Plataforma x Catalunya qui, una vegada més –ja va intentar-ho
davant la manifestació antifeixista de l’estiu de
2011- gosa denunciar-nos… ara per delictes
d’odi! Aprofiten l’onada de retallada de drets
i llibertats llançada per l’Estat espanyol que
aquests dies fa desfilar pels jutjats professorat,
regidores independentistes, mecànics, activistes o rapers d’esquerres. Es tracta d’inutilitzar
la llibertat d’expressió pervertint un delicte
pensat per protegir les minories i els grups
discriminats i girar-lo contra els col•lectius
i persones que lluiten, justament, pels seus
drets. En una frase: és un món al revés al qual
de cap manera ens resignem.
4) Per tot això anunciem que no ens arronsem
i que, ben al contrari, afrontem l’embat com
sempre hem fet: de cares i col·lectivament.

Llancem ara mateix una campanya que, òbviament, ha de servir per defensar les nostres
companyes de la repressió i fer que s’arxivi
la querella de PxC. Però també per defensar
drets que s’han conquerit amb tanta lluita
com la llibertat d’expressió i d’associació i el
dret a intervenir políticament. I encara més:
farem que aquesta querella acabi essent un
bumerang per impulsar el treball per eradicar
per sempre dels carrers i de les institucions
les expressions d’odi, discriminació, exclusió
i racisme.
Per donar suport públicament a la campanya
com a col·lectiu o individualment: Totes som
Espai Antiracista, aneu a https://gironesantiracista.wordpress.com/tothom-es-de-casa/)
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Declaració en el VIIè aniversari de
l’accident nuclear de Fukushima
Greenpeace, Ecologistes
en Acció, Xarxa Sobirania
Energètica-Tarragona i l’Ebre,
Moviment Ibèric Antinuclear
L’11 de març de 2011 es va produir un accident nuclear a la central de Fukushima (Japó)
en un moment en què s’estava produint una
veritable ofensiva de la indústria nuclear per
intentar revertir el seu declivi. Aquesta per
una banda intenta vendre més reactors sobretot en els anomenats països emergents, amb la
Xina al capdavant, i de l’altra pressiona perquè
es prolongui la vida de les centrals que funcionen als països industrialitzats, el que constituiria un veritable negoci per a les empreses
que les exploten, però suposaria un notable
augment del risc i del volum de residus a gestionar.
L’accident de Fukushima va tornar a recordar
al món quelcom que semblava haver oblidat:
que l’energia nuclear és perillosa. Que per
moltes precaucions que es prenguin no es pot
preveure tot i finalment pot ocórrer un acci-

pera dècada caducaran totes les llicències
d’explotació, l’última la de la central nuclear
de Trillo, a Guadalajara, l’any 2024. Les centrals aconseguirien per tant una vida útil mitjana de 38 anys.

dent. I el de Fukushima es va classificar com el
segon més greu de tota la història pel que fa al
nombre de víctimes, després del de Txernòbil.
Amb motiu del setè aniversari de l’accident, i
en sintonia amb les entitats ecologistes i socials que conflueixen en el Moviment ibèric
Antinuclear (MIA), les organitzacions sotasignants, reclamem el tancament escalonat de
les centrals nuclears espanyoles, segons vagin

expirant els seus actuals permisos d’explotació,
de tal manera que ens puguem veure lliures
d’aquesta amenaça i ens permeti reduir al
màxim la generació de residus radioactius.
Són molts els motius pels quals aquest tancament és necessari, l’Estat espanyol compta
amb un parc nuclear envellit. En l’actualitat,
hi ha set reactors en funcionament, amb
una vida útil mitjana de 33 anys .. En la pro-

El tancament de les centrals no és la fi de la
gestió de l’energia nuclear de manera que la
societat haurà de seguir afrontant durant
anys el desmantellament i durant centenars
d’anys la gestió dels residus radioactius. En
aquest sentit, ampliar la vida de les centrals
nuclears és un risc innecessari per a la salut de
les persones i el medi ambient, amb el seu ús
augmentem la quantitat de residus nuclears a
gestionar, per als quals no hi ha una solució
definitiva.
Per tot això, reclamem l’abandó definitiu de
l’energia nuclear, per ser aquesta cara, perillosa, impactant i antidemocràtica, i així lliurarnos de les amenaces que implica sobre el territori i les persones.

Sentència condemnatòria als Mossos pel cas
“Ni al cap ni enlloc”
Ni al cap ni enlloc

guia un noi amb la porra tota l’estona enlaire,
fent un ús irresponsable de la seva arma, va
colpejar el cap del Magí. Ell va caure a terra i
tot seguit un altre Mosso es va encarregar de
rematar el noi ferit. Els seus companys el van
protegir dels altres cops i l’Anna, la noia que va
anar a alertar els mossos que estaven pegant a
un nen també va ser agredida gratuïtament.

A la vaga general del 14 de novembre del 2012
a Tarragona, un menor va ser ferit al cap fruit
de la brutalitat dels Mossos d’Esquadra. El 27
de febrer passat es va fer el judici a l’Audiència
Provincial de Tarragona per la denúncia
d’aquests abusos policials.

També volem denunciar que se li va denegar
el dret a ser assistit per una ambulància, que
la va haver d’avisar una persona que era al lloc
dels fets i que, un cop va arribar, va ser retinguda i que va ser un veí anònim que veient els
fets el va dur amb el seu cotxe a l’hospital.

La campanya ‘Ni al cap ni enlloc’ celebrem
la sentència condemnatòria del cas i confiem
que fets com els que va viure el Magí no es
repeteixin. La campanya ‘Ni al cap ni enlloc’
valorem com una victòria l’acord al qual s’ha
arribat en el judici celebrat el 27 de febrer a
Tarragona, per tal de depurar responsabilitats
del cop de porra que va rebre el Magí, durant
la Vaga General del 14 de novembre de 2012.
Des de la campanya ens mostrem sorpreses
pel fet que els Mossos d’Esquadra hagin acceptat reconèixer els fets i el delicte contra
el llavors menor d’edat. El caporal Christian
González Alberich, finalment ha estat condemnat a dos mesos de presó.

Per últim, des de la campanya ‘Ni al cap ni enlloc’
agraeïm les múltiples mostres de suport que han
rebut durant les darreres setmanes, i especialment
durant la concentració de suport convocada als
jutjats de Tarragona.

Entenem que aquesta decisió només s’explica
per la voluntat del cos policial d’evitar un judici, en el qual els múltiples testimonis que
havien estat citats a declarar, haurien evidenciat la nefasta actuació policial d’aquell 14 de
novembre durant la jornada de vaga general a
la ciutat de Tarragona.

Manifest “Ni al cap ni
enlloc”

Remarquem, que aquesta serà l’única condemna en relació als fets d’aquella Vaga General, doncs totes les vaguistes encausades ja han
estat absoltes. Esperem que aquesta sentència
serveixi perquè no es tornin a produir successos similars en el futur, tot i que maluradament aquest fet ja va tornar-se a produir el 25
de febrer a Barcelona, en el marc de la protesta
contra la visita del rei espanyol a la ciutat.

Aquell dia moltes vam rebre abusos policials
per part dels Mossos d’Esquadra i en cap
d’aquests casos encara no s’ha fet justícia.
Sembla que molta gent n’ha oblidat molts,
sembla que de cop i volta tots els atacs que
hem rebut s’han esborrat i que ara tinguem la
“nostra policia”, que per ser “catalana” o per
portar la senyera, se’ls ha de tolerar i perdonar
tot el que han fet i que ara intenten encobrir.

Ja fa més de cinc anys que vam sortir al carrer
per la vaga general del 14 de novembre. Vam
exercir el nostre dret a vaga i manifestació lliurement i decidides a reclamar el que ens pertany.

‘Ni al cap ni enlloc’, vol recordar i demanar
justícia pel cas del Magí, que amb només 13
anys va rebre un cop de porra al cap i, a més,
les persones que van acudir a ajudar-lo així
com altres manifestants o vianants que també
van rebre el mateix tracte.
Ell anava a manifestar-se pacíficament acompanyat de la seva mare i altres companys
en una manifestació que sortia de la plaça
Imperial Tàrraco. La marxa va dirigir-se
tranquil·lament cap a la Torre dels Vents
per després tornar al lloc d’inici a l’Imperial.
Quan els manifestats van arribar a l’alçada del
carrer Vidal i Barraquer va ocórrer la càrrega
i, sense previ avís, van accelerar les furgonetes
d’antidisturbis, van desembarcar els uniformats i, totalment desorientats, van començar
a perseguir a qui podien.
El Magí i el grup de gent amb qui anava es
van quedar en un racó de la vorera pensant
que allà estaven segurs. Quan semblava que la
càrrega ja s’havia acabat, un Mosso que perse-

Els diversos cops que van rebre tots ells han
estat considerats faltes i no han suposat cap
greuge a cap dels mossos; no es consideren
prou greus per dur-los a judici com tampoc la
falta d’auxili al ferit.
Més de cinc anys després, s’apropa el judici i
ens veiem en aquesta situació: obrir-li el cap a
un menor d’edat tan sols suposa una falta lleu
per a l’agressor.
Per això fem una crida als diferents col·lectius
perquè donin suport a la nostra campanya i a
la solidaritat de totes. Perquè els abusos policials són quelcom gairebé quotidià i no podem permetre més impunitat sigui la policia
que sigui qui l’exerceixi. Per això demanem
justícia per al Magí, solidaritat amb totes les
que han patit agressions i prou impunitat dels
Mossos d’Esquadra.
Us convoquem a la concentració de suport i
a l’esmorzar solidari que farem el 27 de febrer
de 2018 a les 9h del matí davant l’Audiència
Provincial de Tarragona per donar-li el nostre
escalf i suport.
Els cops de porra, ni al cap ni enlloc!
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CGT Ensenyament contra els
atacs a l’escola catalana
CGT Ensenyament
La CGT d’Ensenyament vam cridar a participar a la manifestació ’L’escola no té por’ del
passat 17 de març a Barcelona, a la qual van
assistir unes 10.000 persones, i en la que, conjuntament amb amb altres organitzacions i
associacions, vam manifestar-nos en un bloc
per l’educació pública. Coincidim en rebutjar
frontalment els atacs a la immersió lingüística i al col·lectiu docent de Catalunya i també
amb la necessitat de mobilitzar-nos en la seva
defensa, però remarcant també la necessitat
de defensar l’educació pública davant les retallades i les subvencions a escoles privades.
L’atac a la immersió lingüística, sigui per la via
del 155 i la casella del castellà o per l’extensió
de les sentencies judicials que ja obliguen a
alguns grups a fer el 25% de l’horari lectiu en
castellà, és inadmissible i no respon a cap argument pedagògic. És un fet constatat que la
immersió lingüística és una eina eficient tant
per a l’adquisició de llengües com per a la cohesió social i l’hem de defensar amb tota la
contundència que calgui.
La repressió al professorat és un altre atac gravíssim al qual hem de respondre. No només
en defensa dels companys i les companyes
encausades per delictes d’incitació a l’odi, sinó
també perquè genera un greu deteriorament
de la convivència als centres, ens qüestiona i
desautoritza com a col·lectiu i pretén instaurar la doctrina del silenci i la por. El debat i
el foment de l’esperit crític són pilars fonamentals de l’educació transformadora, i per
tant per a la societat del futur, i creiem que en
la situació actual la seva defensa activa és un
deure prioritari per a totes i tots.
Tanmateix, i cada cop més, tenim companyes
i companys encausats per lluitar com és el cas
de les 27 persones a les quals es demanen penes de presó i multes astronòmiques per una
ocupació pacífica i en el context d’una vaga
estudiantil en defensa de la universitat pública. També tenim companyes encausades i
perseguides per motius polítics i per la seva
participació a la vaga general del 3 d’octubre.
Des de CGT Ensenyament ens vam mobilitzar
també per totes elles el 17 de març i totes les
vegades que calgui.
Alhora que compartiem les reivindicacions de
la convocatòria de la manifestació del 17M,
creiem que era necessari afegir unes altres que
afecten particularment a l’ensenyament públic
i que, no per casualitat, de vegades queden
invisibilitzades tot i ser de vital importància.
El Ministerio de Educación ha anunciat la renovació fins el curs 2021-22 de 1956 concerts
educatius a centres privats (987 d’Infantil i
969 de secundària) que caducaven aquest any.
La competència sobre aquesta renovació corresponia a la Conselleria d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i no dubtem de la
seva intenció de fer-ho, però teníem opcions
reals d’aconseguir que no es renovessin en el
cas dels centres religiosos que segreguen per
sexe com ho demostra el posicionament de
la majoria dels grups parlamentaris al Ple del
passat 28 de febrer. Aquesta renovació s’ha
fet per part del Govern de l’Estat “al amparo
de la aplicación del artículo 155” i suposa seguir finançant amb diners públics a centres de

l’Opus Dei i d’altres entitats religioses, elitistes, que segreguen per sexe i que discriminen
laboralment les dones. Aquest és un atac especialment greu per a l’ensenyament públic atès
que tots els diners que es destinin a aquests
centres podrien destinar-se a revertir les greus
retallades que encara patim els centres públics
i, a més, reforça i aprofundeix la privatització encoberta que suposa mantenir concerts
educatius mentre es tanquen grups de l’escola
pública.
No podem oblidar que aquests atacs es produeixen en un context de pèrdua de democràcia als centres conseqüència de la LOMCE i,
encara més, de la LEC, en tant que la primera
és més reaccionària però la segona està més
desplegada. De fet, si les amenaces al professorat estan generant els efectes desitjats

per l’Estat de condicionar la pràctica docent
és, en bona part, perquè la jerarquització i
l’arbitrarietat en la selecció del personal del
Decret de plantilles els hi ha posat en safata.
Tampoc no oblidem totes les retallades que
encara patim i la necessitat de seguir lluitant
per revertir-les. La reducció de la segona
hora lectiva, les substitucions des del primer
dia en tots els casos incloent la del Personal
d’Administració i Serveis i de TEIs o la recuperació del poder adquisitius dels i les treballadores de l’ensenyament públic són només
alguns exemples. El canvi de l’actual model
d’oposicions per un accés a la funció pública
que prioritziti l’estabilització del personal interí que hi treballa és una altra reivindicació
per la qual ens hem d’organitzar i mobilitzar.

Per l’exposat anteriorment, des de CGT Ensenyament:
- Vam fer una crida a totes les persones i
col·lectius implicats en la defensa de l’educació
pública a fer un bloc propi “Per l’educació pública” a la manifestació del 17M que, juntament amb les reivindicacions conjuntes de la
mateixa, donés visibilitat també a aquelles que
ens en són pròpies i essencials.
- Vam convocar al professorat a una Assemblea el dia 11 d’abril i reiterar a la resta de
sindicats la nostra voluntat de convocar i
organitzar conjuntament aquesta i/o d’altres
assemblees per tal de debatre i decidir, amb
el màxim de professorat possible, com responem i revertim els gravíssims atacs que estem
patint.
#LaPúblicaNoTéPor
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Detenció del Secretari General
de la CGT de Catalunya
Secretariat Permanent de la CGT
de Catalunya

Ordre judicial de
cerca i captura contra
Ermengol Gassiot en el
marc del procés judicial
del cas ’27 i més’
El passat 21 de febrer ens assabentàvem que,
finalment, el jutjat de Cerdanyola del Vallès
que porta el procés de l’anomenat cas “27 i
més”, havia emès una ordre de cerca i captura
contra el nostre company Ermengol Gassiot,
professor del Departament de Prehistòria de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
i Secretari General de la CGT de Catalunya.
Així, doncs, l’Ermen podia ser detingut en
qualsevol moment per ser posat a disposició
judicial, en haver-se negat a personar-se al jutjat a recollir cap notificació relacionada amb
aquest muntatge político-judicial.
Aquesta decisió sorgeix de la seva voluntat de
no col·laborar amb aquest procés, que no és
més que un nou i greu capítol de persecució
política a aquells i aquelles que s’han significat
en la lluita per la defensa dels serveis públics,
en aquest cas de la universitat pública, en defensa -per tant- dels drets socials de les classes populars. La situació en la qual es trobava
doncs l’Ermengol era idèntica a la que havien
viscut dies enrere algunes altres de les 27 encausades (en Carles, l’Oriol, la Cèlia), que van
ser detingudes a les seves localitats per ser posades a disposició judicial.
Des de la CGT de Catalunya vam donar suport a la decisió de no col·laborar amb la
causa que havien pres l’Ermen i les altres encausades. Manifestem que la persecució que
s’està duent a terme contra el nostre Secretari
General és, per a nosaltres, una persecució a
la nostra organització i al sindicalisme combatiu que representem. Recordem que els fets
pels quals estan encausats l’Ermengol i la resta dels 27 es van donar l’any 2013 en el marc
de la lluita estudiantil contra l’augment de les
taxes, entre d’altres reivindicacions que comptaven amb el consens majoritari de la comunitat universitària, en el decurs de la qual es va
realitzar una tancada a l’edifici del rectorat de
la UAB, un tipus d’acció habitual i que forma
part del repertori del moviment estudiantil a
les universitats catalanes des de fa dècades.
L’Ermen, com a membre de la nostra Secció
Sindical a la UAB, va donar suport públicament a aquella lluita, com també van fer altres
representants sindicals dels treballadors i les
treballadores de la UAB.
Arran d’aquells fets, l’aleshores equip rectoral
va iniciar una cacera de bruixes per la via penal, amb l’únic objectiu de perseguir políticament el moviment estudiantil i sindical de la
UAB. Tant el rector de l’època, Ferran Sancho,
com la vicerectora, Sílvia Carrasco, tenen responsabilitat directa en la invenció d’un conspiranoïc “entramat criminal” organitzat per a
destruir la universitat, i del qual se suposa que
l’Ermengol i la resta dels 27 formaven part. A
causa d’això, la Fiscalia, òrgan polític de l’Estat
espanyol demana per a aquestes persones, se-

gons els casos, penes d’entre 11 i 14 anys de
presó. Tot un autèntic despropòsit que constitueix el pitjor cas de repressió política en una
universitat al nostre país des de les acaballes
del franquisme.
Els encausats són 25 estudiants, un professor
i un treballador de Personal d’Administració i
Serveis de la UAB i afronten judicis amb una
suma de penes de 300 anys de presó. La fiscalia demana penes d’entre onze i catorze anys
de presó i multes de 9.500 euros per a les 27
persones per participar en l’ocupació o donarhi suport. La UAB també els reclama 14.000
euros per responsabilitat civil. En concret,
Ermengol Gassiot s’enfronta a una possible
condemna d’onze anys de presó i una multa
de 9.500 euros.
Des de la CGT de Catalunya reiterem la nostra solidaritat amb l’Ermengol i amb els 27, i
la nostra disposició a donar resposta de forma
col·lectiva, com a organització, a aquest cop repressiu. Alhora, fem una crida a tota la nostra
militància, i també al conjunt del sindicalisme
combatiu i dels moviments populars a estar al
costat dels 27, a desmuntar aquest procés polític, i a articular entre tots, des del suport mutu,
la resposta que aquesta situació es mereix.

Roda de premsa i
concentració a Terrassa
el 26 de febrer
Prop de 200 persones es van concentrar el 26 de
febrer davant de l’Ajuntament de Terrassa per assistir a la roda de premsa convocada per Solidaritat Antirepressiva de Terrassa i CGT-Terrassa
en suport del terrassenc Ermengol Gassiot
A més del mateix Ermengol Gassiot, van intervenir Josep Maria Pi, secretari d’organització
de la CGT de Catalunya; Mercè Márquez,
delegada de la secció sindical de la CGT a la
UAB de la UAB; i Mireia Pi, membre de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa.

Ermengol Gassiot va manifestar que des de
«Som 27 i més» han decidit que no volen normalitzar la repressió, i la millor manera és fer
de cada fet repressiu un conflicte polític. També va recordar que l’ocupació es va realitzar
per denunciar les retallades en la Universitat,
els increment de les taxes i la precarietat del
professorat i la introducció de negocis privats
en la Universitat.
Mercè Márquez va denunciar que es va aprofitar la tancada per assenyalar aquells que eren
més crítics com el cas de l’Ermengol i criminalitzar el moviment estudiantil. Mireia Pi va
recordar la llarga trajectòria d’Ermengol com
a militant dels moviments socials i com a sindicalista, i va assenyalar que persones com ell
són les que més necessita la universitat si no
vol allunyar-se de la seva funció formativa.

Detenció d’Ermengol
Gassiot i posada en
llibertat
Ermengol Gassiot, en situació de cerca i captura perquè no va presentar-se a declarar davant el jutge, va ser detingut el 27 de febrer a la
seu de la Fiscalia Superior de Catalunya.
La detenció es va produïr en el moment en que
tres de les persones encausades -la Bàrbara,
l’Edu i l’Ermengol-, acompanyades per desenes
de persones, presentaven un escrit a la Fiscalia
en el qual més d’un miler de persones de l’àmbit
acadèmic donaven suport als encausats. Cap a
les 13h l’Ermengol i la Bàrbara, sobre la qual
també hi havia ordre de detenció, van ser conduits a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Les Corts i se’ls va comunicar que fins el dia
següent no passarien a disposició judicial, així
que havien de passar la nit a Les Corts.
Des de la CGT de Catalunya es va denunciar
l’escarni i càstig innecessari que representava
aquesta mesura, ja que generalment només
dormen a Comissaria les persones detingu-

des en cap de setmana o quan la jornada ja
està finalitzant. Per això es va convocar una
concentració de suport davant la comissaria
de Les Corts durant tota la tarda amb talls de
circulació inclosos.
Davant d’aquest fet els advocats van presentar
un habeas corpus. Els detinguts van ser traslladats al voltant de les 19h a la Ciutat de la
Justícia, per aquest motiu i la concentració de
suport també es va traslladar allà. Passades les
12 de la nit, Ermengol Gassiot i Bàrbara Roch
van ser posats en llibertat des de les dependències de la Ciutat de la Justícia, sent rebudes
pel grup de suport que esperava a l’exterior.
L’Ermengol i la Bàrbara van estar emmanillats durant hores, primer als calabossos de
la comissaria dels Mossos i després a les dependències de la Ciutat de la Justícia. L’equip
d’advocades va decidir realitzar un procediment d’habeas corpus per a evitar que
les dues persones estiguessin més temps de
l’imprescindible en situació de detenció.
Des de la CGT de Catalunya considerem
aquest procés una revenja de l’anterior rectorat
de la UAB contra la totalitat de la CGT, motivat
per la trajectòria sindical que hem mantingut
contra la política de privatització neoliberal i
retallades que implementaven, en complicitat
amb els diferents governs responsables.
Considerem que Fiscalia de l’estat espanyol ha
aprofitat el moment per fer un acte d’escarni
contra l’estudiantat organitzat i el sindicalisme
que lluita per les llibertats i drets socials.
També volem deixar clar, que cap amenaça ni
cap repressió ens domesticarà com pretenen,
sinó tot el contrari. Estem fermament decidides a redoblar esforços per a evitar el model
de societat autoritària, explotadora i indigne
que alguns volen instaurar.
Volem les 27 lliures!
Si ens toquen a una ens toquen a totes!
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Els incontrolats
Agustín Guillamón

L’estiu i tardor de 1936
Després de les jornades revolucionàries del 19
i 20 de juliol de 1936 els comitès superiors de
la CNT i de la FAI van intentar restablir l’ordre
públic, és a dir, la llei i l’ordre republicans als
carrers de Barcelona, reprimint la delinqüència i perseguint els feixistes emboscats, però
contenint també la violència revolucionària
dels comitès de barri i dels sindicats.
El vel que ocultava tal enfrontament dels comitès superiors amb els revolucionaris expropiadors era el propòsit declarat d’acabar amb
els simpatitzants feixistes, el clergat i una criminalitat arbitrària i oportunista, que realment
existia, i que, sens dubte, era un greu problema.
El constant paqueo dels franctiradors dretans:
requetès, falangistes, somatenistes i pistolers
del Lliure, va durar més d’una setmana, provocant nombroses morts entre els transeünts.
Totes les organitzacions antifeixistes, inclosos
govern de la Generalitat i comitès superiors
cenetistes, confonien i mixturaven astutament la delinqüència amb la violència revolucionària dels comitès de barri i dels sindicats,
que confiscaven, col·lectivitzaven o controlaven fàbriques, tallers i terres de conreu, que
executaven feixistes, pistolers, dretans, militars i capellans; que decomissaven torres,
cotxes, habitatges de luxe, casernes, esglésies,
convents, hospitals, hospicis, casernes, factories, indústries, empreses, propietats abandonades per facciosos fugits, etcètera.
El procés revolucionari, per a molts, havia
anat massa lluny. El primer pas per controlarlo consistia en detenir-lo i que no avancés més.
Després arribaria l’hora de reconquistar el terreny perdut. És per això que havia aparegut el
nou concepte d’”ordre revolucionari”, que no
significava altra cosa que impedir aprofundir
la revolució i en considerar les “conquestes revolucionàries” de Juliol de 1936 com un nou
ordre, ja acabat, que era necessari defensar
davant els incontrolats/revolucionaris, enfront del desordre i la delinqüència arbitraris,
contra la burgesia expropiada i davant del
feixisme. Els millors militants anarcosindicalistes havien abandonat Barcelona, enrolats en
milícies antifeixistes, que van definir el front
d’Aragó contra el feixisme i els militars revoltats contra el seu poble. Mentrestant, guàrdies
d’assalt i guàrdies civils, estaven fora de perill,
aquarterats còmodament. Aquests cossos repressius i antiobrers no havien estat dissolts,
tot esperant constituir-se en el braç armat de
la contrarevolució.
L’èxit del vocable “incontrolat” radicava precisament en aquesta ambigüitat, que abastava
i barrejava dos significats diferents: criminal i revolucionari, de manera prou discreta
i vetllada com per ser acceptada pels propis
comitès de barri, locals o sindicals, contra els
quals anava dirigida; i de forma prou clara i
precisa com per ser empunyada pels comitès
superiors, els partits burgesos, l’estalinisme i
el govern contra els revolucionaris, convertits
amb el infamant qualificatiu de “incontrolats”
en cap de turc, diana de tots els dards i objectiu prioritari que abatre.
La necessària i ineludible repressió de la caòtica i oportunista criminalitat es convertia en
excel·lent excusa per frenar i controlar, de pas,
als revolucionaris expropiadors.

D’aquesta manera, es decantava i desvetllava
també l’autèntica naturalesa del Comitè Central de Milícies Antifeixistes (CCMA), com a
organisme de col·laboració de classes que assumia el programa antifeixista, renunciava a
la revolució social i preparava la participació
dels anarcosindicalistes en un govern frontpopulista. El CCMA no era un govern revolucionari, sinó la primera baula per a la formació
d’un nou govern de la Generalitat, en el qual
participarien totes les organitzacions sindicals
i polítiques, obreres i burgeses, a més dels representants del govern, amb l’objectiu final,
conscient o no, de restaurar tots els poders i
estructures de l’Estat burgès.
Cada moment històric establia l’òrgan adequat
per controlar i canalitzar la “revolució de juliol” i preparar, en el futur, la reconstrucció
de l’Estat. El mateix succeïa amb les Patrulles
de Control. Aquarterades les forces d’Ordre
Públic “de veritat”, és a dir, la Guàrdia Civil i
la d’Assalt, era necessària una policia “revolucionària”, que protegís aquest nou ordre “revolucionari”, capaç de reprimir la delinqüència
arbitrària, però també de “contenir” als comitès de barri i sindicals, amb totes les contradiccions que es vulgui, originades per aquesta
situació inestable dels comitès superiors, dirigents d’una organització d’ideologia antiestatal, que participaven en les tasques governamentals i de reconstrucció de l’Estat capitalista.
Els moviments revolucionaris, al llarg de la
història, mai han estat purs i perfectes, sinó heterogenis i contradictoris, ingenus i avançats,
irritants i cecs, sorprenents i clarividents, tot
això al mateix temps. Nou setmanes després
de la seva creació, el CCMA era dissolt l’1
d’octubre de 1936, encara que la CNT ja havia
donat el seu acord des de molt abans, en un
plenari reunit el 17 d’agost de 1936.
A finals d’octubre el balanç del CCMA era terrible: es paraven les espontànies i metòdiques
expropiacions obreres de fàbriques i propietats
de la burgesia, que passaven a ser controlades i
deformades per un decret de col·lectivitzacions
i control obrer, les disposicions i desenvolupament del qual va efectuar Tarradellas, mitjançant 58 decrets financers i tributaris...

El discurs de Durruti
4 de novembre de 1936
El 4 de novembre de 1936 Durruti va emetre
per ràdio CNT-FAI un discurs que va causar una gran impressió. Aquell mateix dia la
premsa donava fe de la presa de possessió del
càrrec de ministre per quatre anarquistes en
el govern de Madrid: Federica Montseny, Juan
García Oliver, Joan López i Joan Peiró.
La Columna Durruti no havia aconseguit prendre Saragossa. Les dificultats
d’aprovisionament d’armament eren la principal dificultat del front. El 24 d’octubre la

Generalitat havia aprovat el Decret de militarització de les Milícies, que posava en vigor
l’antic Codi de Justícia Militar a partir de l’ 1
de novembre.
La Columna Durruti negava la necessitat d’una
disciplina de caserna a la qual s’oposaven la superioritat de la disciplina revolucionària: “Milicians sí; soldats mai”. Durruti, com a delegat
de la Columna, va voler fer-se ressò de la indignació i protesta dels milicians del front d’Aragó
davant el curs clarament contrarevolucionari
que s’estava obrint pas a la rereguarda.
Va dir Durruti: “Si aquesta militarització decretada per la Generalitat és per ficar-nos por
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i per imposar-nos una disciplina de ferro, s’han
equivocat. Aneu equivocats, consellers, amb el
decret de militarització de les milícies. Ja que
parleu de disciplina de ferro, us dic que vingueu
amb mi al capdavant. Allà estem nosaltres que
no acceptem cap disciplina, perquè som conscients per complir amb el nostre deure. I veureu
el nostre ordre i la nostra organització. Després
vindrem a Barcelona i us preguntarem per la
vostra disciplina, pel vostre ordre i pel vostre
control, que no teniu”.
Al cap d’unes hores d’haver escoltat Durruti,
se seguia comentant el que havia dit amb la
seva acostumada energia i enteresa. Les seves
paraules van ressonar amb força i emoció en
la nit barcelonina, encarnant el genuí pensament de la classe treballadora. Havia estat una
veu d’alarma que recordava als treballadors
la seva condició de militants revolucionaris.
Durruti no reconeixia déus en els altres, ni la

classe obrera en ell. Donava per suposat que
els milicians que s’enfrontaven al feixisme
en els camps de batalla no estaven disposats
a que ningú mudés el seu contingut revolucionari i emancipador: no es lluitava per la
República o la democràcia burgesa, sinó pel
triomf de la revolució social i la emancipació
del proletariat.
No hi va haver a tota l’arenga una frase demagògica o retòrica. Eren trompades per als
de dalt i els de baix. Per als obrers i per als
jerarques cenetistes acomodats en centenars
de càrrecs de responsabilitat, per als ciutadans
del carrer i per als consellers de la Generalitat o els flamants ministres anarquistes. Una
diatriba contra les derivacions burocràtiques
de la situació revolucionària creada el 19 de
Juliol, i una condemna contra la política del
govern, amb o sense confederals al capdavant
de l’embull.
A la rereguarda es confonia lamentablement
el deure amb la caritat, l’administració amb el
comandament, la funció amb la burocràcia, la
responsabilitat amb la disciplina, l’acord amb
el decret i l’exemple amb l’ordeno i mano. Les
amenaces de “baixar a Barcelona” van revifar
el terror dels representants polítics de la burgesia, encara que ja era massa tard per esmenar l’inexcusable i ingenu error de juliol, quan
es va ajornar la revolució “fins després de la
presa de Saragossa”, per mancances teòriques
i falta de perspectives del moviment llibertari.
Però al poder no se li amenaça en va: les seves
paraules, dirigides als seus germans de classe,
tenien tot el valor d’un testament revolucionari. Testament, i no proclama, perquè la seva
era una mort anunciada, que la sacralització
pòstuma va convertir en enigma.
La conseqüència immediata del discurs radiofònic va ser la convocatòria per Companys al
dia següent, el 5 de novembre a les onze de
la nit, d’una reunió extraordinària al Palau de
la Generalitat de tots els seus consellers i els
representants de totes les organitzacions polítiques i sindicals, per tractar la creixent resistència al compliment del decret de militarització de les milícies, així com al de dissolució
dels comitès revolucionaris i la seva substitució per ajuntaments frontpopulistes. Durruti
era causa i diana del debat, encara que tots
evitaven pronunciar el seu nom.
Companys va plantejar la necessitat d’acabar
amb “els incontrolats”, que al marge de qualsevol organització política i sindical “ho des-

fan tot i a tots ens comprometen”. Comorera
(PSUC) va afirmar que la UGT expulsaria de
les seves files als que no acatessin els decrets, i
va convidar a la resta d’organitzacions a fer el
mateix. Marianet, secretari de la CNT, després
de vanagloriar-se del sacrifici demostrat pels
anarquistes amb la seva renúncia als propis
principis ideològics, es va queixar de la manca de tacte en aplicar de forma immediata el
Codi de Justícia Militar, i va assegurar que
després del decret de dissolució dels comitès,
i gràcies a l’esforç de la CNT, cada vegada hi
havia menys incontrolats, i que es tractava no
tant de grups als quals expulsar com resistències que vèncer, sense provocar rebel·lions,
i d’individus que convèncer. Nin (POUM),
Herrera (FAI) i Fàbregas (CNT) van lloar els
esforços realitzats per totes les organitzacions
per normalitzar la situació posterior al 19
de juliol, i enfortir el poder de l’actual Consell de la Generalitat. Nin va intervenir en la
disputa entre Sandino, conseller de Defensa,
i Marianet sobre les causes de la resistència al
Decret de militarització, dient que “en el fons
tots estaven d’acord” i que existia cert temor
entre les masses “per perdre el que han guanyat “, però que” la classe obrera està d’acord
en formar un veritable exèrcit”. Nin veia la
solució a l’actual conflicte en la creació d’un
comissariat de guerra al que estiguessin representades totes les organitzacions polítiques
i sindicals. Comorera, molt més intransigent que Companys i Tarradellas, va afirmar
que el problema fonamental radicava en la
manca d’autoritat de la Generalitat: “grups
d’incontrolats continuen fent el que volen”,
no només en la qüestió de la militarització
i la direcció de la guerra o el comandament
únic, sinó també pel que fa a la dissolució de
comitès i formació d’ajuntaments, o en el que
afectava la recollida d’armament a la rereguarda, o a la mobilització, per a la qual augurava
un fracàs. Manca d’autoritat que Comorera
estenia fins i tot a les col·lectivitzacions “que
continuen fent-se a caprici, sense sotmetre´s
al Decret que les regula”. Companys va acceptar la possibilitat de modificar el Codi Militar
i crear un comissariat de Guerra. Comorera i
Andreu (ERC) van insistir que calia complir i
fer complir els decrets.
La reunió va concloure amb una crida unitària
al poble català al disciplinat acatament de tots
els decrets de la Generalitat, i al compromís
de totes les organitzacions a declarar el seu
suport a la premsa a totes les decisions governamentals. Ningú es va oposar a la militarit-

zació: el problema per polítics i buròcrates
era només com fer-se obeir.El 6 de novembre
el Consell de Ministres de la República decidia, mitjançant una unanimitat que incloïa el
vot dels quatre ministres anarquistes, la fugida del Govern d’un Madrid assetjat per les
tropes feixistes. El menyspreu de la Federació
Local de la CNT de Madrid es va reflectir en
un bellíssim manifest públic que declarava:
“Madrid, lliure de ministres, serà la tomba del
feixisme. Endavant milicians! Visca Madrid
sense govern! Visca la Revolució Social! “.
El dia 15 una part de la columna Durruti combatia ja a Madrid, sota el comandament d’un
Durruti que s’havia resistit a sortir d’Aragó,
convençut finalment per Marianet i Federica.
El 19 de novembre una bala perduda, o no,
el va ferir al front de Madrid, on va morir
l’endemà.
El diumenge 22 de novembre, a Barcelona,
una multitudinària, interminable, caòtica i
desorganitzada desfilada fúnebre avançava
lentament, mentre dues bandes musicals que
no aconseguien tocar a l’uníson contribuïen a
augmentar la confusió. La cavalleria i les tropes motoritzades que havien de precedir la
desfilada estaven bloquejades per la gentada.
Els cotxes que portaven les corones ho feien
fent marxa enrere. L’escorta de cavalleria intentava avançar cada un pel seu compte. Els
músics que s’havien dispersat intentaven reagrupar-se entre una massa confusa que portava pancartes antifeixistes i onejava banderes
vermelles, roig-i-negres i tigrades de quatre
barres. El seguici estava presidit per nombrosos polítics i buròcrates, encara que el protagonisme de l’acte públic va ser acaparat per
Companys, president de la Generalitat, Antonov-Ovseenko, cònsol soviètic, i Juan García
Oliver, ministre anarquista de Justícia de la
República, que van prendre la paraula davant
el monument a Colom per lluir les seves dots
oratòries davant la multitud.
Joan Garcia Oliver va anticipar els mateixos
arguments de sincera amistat i confraternitat
entre antifeixistes que utilitzaria el maig del
1937 per ajudar a aixafar les barricades de la
insurrecció obrera contra l’estalinisme. El cònsol soviètic va iniciar la manipulació ideològica de Durruti en fer-lo campió de la disciplina
militar i del comandament únic. Companys
va jugar a l’insult més roí quan va dir que Durruti “havia mort per l’esquena com moren
els covards ... o com moren els que són assassinats per covards “. Els tres van coincidir
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a exalçar per sobre de tot la unitat antifeixista. El cadafal de Durruti era ja tribuna de la
contrarevolució. Tres oradors, excelsos representants del govern burgès, de l’estalinisme
i de la burocràcia cenetista, es disputaven la
popularitat de l’ahir perillós incontrolat i avui
embalsamat heroi. Quan el fèretre, vuit hores
després de l’inici de l’espectacle, ja sense el seguici oficial, però acompanyat encara per una
curiosa multitud, va arribar al cementiri de
Montjuïc, no va poder ser sepultat fins el dia
següent perquè centenars de corones obstaculitzaven el pas, el forat era massa petit i una
pluja torrencial impedia eixamplar-lo.
Potser no sabrem mai com va morir Durruti,
ja que hi ha set o vuit versions diferents i contradictòries, però és més interessant preguntar-se per què va morir quinze dies després de
parlar per la ràdio. L’al·locució radiofònica de
Durruti va ser percebuda com una perillosa
amenaça, que va trobar una resposta immediata a la reunió extraordinària del Consell de
la Generalitat, i sobretot en la brutalitat de la
intervenció de Comorera, que tot just va ser
suavitzada per cenetistes i poumistes, que al
cap i a la fi es van juramentar en la tasca comuna de complir i fer complir tots els decrets. La
sagrada unitat antifeixista entre buròcrates
obrers, estalinistes i polítics burgesos no podia tolerar incontrolats de la talla de Durruti: heus aquí per què la seva mort era urgent i
necessària. En oposar-se a la militarització de
les milícies, Durruti personificava l’oposició i
resistència revolucionàries a la dissolució dels
comitès, la direcció de la guerra per la burgesia
i el control estatal de les empreses expropiades al juliol. Durruti va morir perquè s’havia
convertit en un perillós obstacle per a la contrarevolució en marxa: era un incontrolat

El derrotisme revolucionari de Els Amics de Durruti (febrer de 1937)
El rebuig a la militarització de les Milícies Populars va crear un gran malestar en diverses unitats de milicians llibertaris, que es van concretar
en el ple de columnes confederals i anarquistes,
reunit a València del 5 al 8 de febrer de 1937.
Pablo Ruiz va assistir com a delegat dels milicians de la Columna Durruti, al sector de Gelsa, reticents a la militarització, i els germans
Pellicer com a representants dels milicians de
la Columna de Ferro. En la quarta agrupació
de la Columna Durruti, al sector de Gelsa, es
va arribar a una desafiant desobediència de les
ordres rebudes dels Comitès Regionals de la
CNT i la FAI perquè acceptessin la militarització. L’hostilitat entre els milicians de la Columna Durruti que acceptaven la militarització, i
els que la rebutjaven, va crear seriosos problemes, que a punt van estar de provocar un
enfrontament armat, que es van canalitzar mitjançant la creació d’una comissió de la Columna, presidida per Manzana, que va plantejar el
problema al Comitè Regional. Com a resultat
d’aquestes converses es va optar per donar
a tots els milicians la possibilitat d’escollir, al
terme de quinze dies, entre dues alternatives:
l’acceptació de la militarització imposada pel
govern republicà, o l’abandonament del front.
Pablo Ruiz, delegat de la quarta agrupació de
la Columna Durruti a Gelsa va liderar a uns
800 milicians que van decidir, malgrat totes
les pressions, abandonar el front, portant-se
les armes, per a baixar a Barcelona i fundar
una organització revolucionària que s’oposés a
la constant desistiment de principis anarquistes i a la contrarevolució en marxa. Aquests
milicians van estar en l’origen de la fundació
de l’Agrupació dels Amics de Durruti. Al maig

de 1937 s’havien expedit cinc mil cinc-carnets
i quatre-cents d’ells estaven lluitant en les barricades, armats.
La Agrupació dels Amics de Durruti es va
fundar formalment el l7 de març de 1937, encara que els seus orígens es remunten a octubre de 1936. A la agrupació es donava la confluència de dos corrents principals: l’oposició
dels milicians anarquistes de la Columna
Durruti a la militarització de les Milícies
Populars, i l’oposició al governamentalisme,
que va trobar la seva millor expressió en els
articles de Jaume Balius (però no només de
Balius) a Solidaridad Obrera, des de juliol fins
a novembre de 1936, a Ideas, des de desembre de 1936 fins a abril de 1937, i a La Noche,
des de març fins a maig de 1937. Ambdues
corrents, la “miliciana” de rebuig a la militarització de les Milícies Populars, representada
per Pablo Ruiz, i la “periodística” de crítica
al col·laboracionisme governamental de la
CNT-FAI, encapçalada per Jaume Balius, es
van oposar a la ideologia circumstancialista
i col·laboracionista confederal (que servia de
coartada per l’abandonament dels principis
característics i fonamentals de l’anarquisme),
encarnada amb diversos matisos, per Federica
Montseny, Joan García Oliver, Diego Abad de
Santillán o Joan Peiró, entre altres.
Els Amics de Durruti van posar en pràctica un
dels episodis de derrotisme revolucionari més
excel·lents de la història del moviment obrer i
revolucionari: 800 milicians van abandonar el
front d’Aragó amb les armes a la mà, per baixar
a Barcelona amb l’objectiu de combatre per la
revolució, fundant Els Amics de Durruti, que el
maig de 1937 va intentar plantejar una orientació revolucionària a la insurrecció obrera contra
l’estalinisme i el govern burgès de la Generalitat.

Les sagnants jornades
del 3 al 7 de maig de
1937
En l’assemblea de la Federació Local de Grups
anarquistes del 12 d’abril de 1937, radicalitzada per la invitació realitzada a les Joventuts Llibertàries i als delegats dels comitès de defensa,
es va exigir la retirada de tots els cenetistes de
qualsevol càrrec municipal o governamental i
es va crear un comitè insurreccional.
En aquesta radicalització havien tingut un paper destacat Julián Merino, Pablo Ruiz i Juan
Santana Calero. Manuel Escorza del Val, a mitjans d’abril de 1937, va negociar directament
amb Companys una sortida a la crisi de govern de la Generalitat, iniciada a primers de
març de 1937, amb els decrets de creació del
Cos Únic de Seguretat i de dissolució de les
patrulles de Control.
Tarradellas va ser apartat per Companys de
tals negociacions, perquè aquest considerava
a aquell com massa condescendent amb la
CNT. Companys buscava una aproximació del
PSUC al govern de la Generalitat i un allunyament, o fins i tot una definitiva exclusió, de
la CNT. D’aquesta manera pensava aconseguir un govern fort de la Generalitat. Després d’unes dures negociacions, no exemptes
de violents enfrontaments i amenaces, es va
aconseguir un feble acord que contemplava
un govern en el qual entrava Aurelio Fernández com a conseller.
L’assassinat d’Antonio Martin a Bellver de
Cerdanya, el 27 d’abril de 1937, va trencar el
fràgil equilibri provisional pactat en les converses del 9 i 11 d’abril i en el pacte personal
Companys/Escorza del 15 d’abril. Manuel
Escorza va prevenir als comitès de defensa
de la informació que tenia sobre un previsi-
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ble i proper cop o acció violenta de les forces
d’ordre públic de la Generalitat, que seria secundat per PSUC i ERC.
Els successos de Bellver del 27 d’abril i
l’assassinat d’Antonio Martín havien estat
el primer acte d’aquest cop de força que es
preparava a Barcelona. Escorza va encendre
l’espurna que va iniciar la insurrecció, en posar als comitès de defensa en estat d’alarma.
Els constants enfrontaments, els mutus desarmaments i les habituals escaramusses entre
les Patrulles de Control i els guàrdies d’assalt
anunciaven encertadament la imminència de
la topada definitiva.
Els comitès superiors (Dionís Eroles i Josep
Asens) van intervenir des dels primers instants de l’ocupació de Telefónica amb l’objectiu
d’evitar l’esclat de la insurrecció, i un cop produïda aquesta, amb la intenció de dominar-la
i posar-hi fi; però havien estat desbordats pels
comitès de defensa i molt aviat es van trobar
plenament superats.
La reunió del CR del 4 de maig de 1937 va ser
convocada a instàncies de Julián Merino, que va
parlar com a promotor (militar) de la insurrecció en curs, demanant al CR que la liderés, aconseguint la constitució d’un comitè revolucionari
(secret) de la CNT catalana i de dues comissions:
la del Centre i la del Paral·lel-Plaça d’Espanya.
Lucio Ruano va tenir un paper molt actiu en
el desbloqueig de l’edifici de la Casa CNT-FAI,
mitjançant el llançament de bombes de mà a
les forces que envoltaven l’edifici, així com en
el control dels canons de Montjuïc, que des de
llavors van apuntar al Palau de la Generalitat.
La Comissió del Paral·lel-plaça d’Espanya
va dirigir la lluita en aquesta via i en plaça
d’Espanya, assaltant la caserna Casarramona
de la guàrdia civil i el dels guàrdies d’assalt a

plaça d’Espanya, capturant en total a uns 600
guàrdies (d’assalt i guàrdia civil) que van ser
detinguts a les dependències de l’Hotel número 1 i de l’Espanya Industrial.
La Comissió del Centre va actuar al costat dels
Amics de Durruti (Pablo Ruiz i Jaume Balius),
ocupant tot el carrer Hospital des de les Rambles, on hi havia la seu de Els Amics de Durruti, fins a l’edifici dels Escolapis, lloc en el
qual tenien la seva seu el Comitè de defensa
del Centre (i Poble Sec) i nombrosos grups
anarquistes. A l’altra banda de la Rambla van
ocupar el començament del carrer Fiveller
(ara Ferran) i la plaça Macià (ara plaça Reial)
i més enllà dels Escolapis van contactar amb
Màxim Franco a la Bretxa de Sant Pau, el qual,
amb uns quaranta milicians (desertors revolucionaris de la Rojinegra) va aixecar barricades
en aquesta zona del Paral·lel.

7 de maig, es va consolidar el fracàs polític:
l’amenaça repressiva va obligar a esborrar empremtes, amagar responsabilitats i dissimular
protagonismes. I això va afectar la redacció de
les actes de les reunions confederals.

L’estiu de 1937
El dimecres 16 de juny de 1937, policies arribats a Barcelona des de Madrid van detenir el
CC del POUM, partit il·legalitzat aquest mateix dia sota la fantàstica acusació de formar
part d’una xarxa d’espionatge feixista.

Els principals oradors anarcosindicalistes,
els ministres Joan García Oliver i Federica
Montseny van venir de València per a llançar
per ràdio els seus discursos conciliadors. Van
ser els “bombers” que van apagar el foc.

Va començar la cacera dels incontrolats, és a
dir, dels no controlats pel govern i els estalinistes. S’iniciava una brutal repressió contra el
POUM i els sectors revolucionaris de la CNT,
que a més demonitzava i difamava el caràcter i naturalesa dels incontrolats/revolucionaris. Era la primera vegada en la història en
què es plantejava una campanya de fal·làcies,
infàmies i calúmnies com a substitució de la
realitat social i històrica. Repressió i escarni,
sense límits, per als vençuts de maig. Els poumistes eren acusats de ser trotskistes/feixistes,
els alts càrrecs cenetistes en Ordre públic, o
en l’antiga Oficina Jurídica, eren ultratjats,
desprestigiats i deformats fins a l’absurd, convertint-los en monstruosos assassins i àvids
lladres, aïllant-los del context històric, social i
revolucionari en el qual havien sorgit.

Xena, Jover i Manzana van organitzar la defensa militar de l’edifici de la Casa CNT-FAI.
L’ocupació del Casal del Metge, situat davant
de la Casa CNT-FAI, a l’altra banda de la Via
Durruti, per milicians estrangers de diverses nacionalitats (sobretot italians i francesos), obeïa a aquesta estratègia defensiva, i
a la necessitat de trencar l’assetjament. Davant l’abandonament de les barricades del

Els represaliats deixaven de ser quintacolumnistes i enemics emboscats a la rereguarda, en
una situació de guerra civil, provocada per
l’alçament de militars, capellans i feixistes contra un govern democràtic i legítim, per convertir-se en angelets incòlumes i innocents,
injustament agredits, que feia abstracció del
cop d’estat i de la guerra en curs d’un poble
contra l’exèrcit professional, l’Església i la bur-

El CR va nomenar una delegació per parlamentar al Palau de la Generalitat, de la qual
formava part Santillán, que havia donat ordre
als artillers de Montjuïc (Lucio Ruano) que
disparessin sobre l’edifici si no rebien cada
mitja hora el seu avís telefònic.

gesia. Era una extravagant, grotesca i curiosa
maniobra, però molt efectiva, que ocultava el
paper de estalinistes i republicans en les mateixes tasques repressives que els anarquistes.
Absurda i arbitràriament es concentraven i
personalitzaven totes les “barbaritats”, accions
repressives i decisions “de govern i ordre públic”, preses durant el període revolucionari a
Barcelona, en uns quants noms estigmatitzats
i demonitzats: Manuel Escorza, Dionisi Eroles, Aurelio Fernández, Josep Asens, Eduardo
Barriobero, Justo Bueno, Antonio Ordaz.
Al mateix temps, en cada localitat sorgia el
nom del incontrolat/revolucionari de torn:
Antonio Martín, “el Cojo de Màlaga”, a Puigcerdà “, Lino i “sus chiquillos” a Sabadell,
Pedro Alcocer i “sus muchachos” a Terrassa,
Aubí “el gordo” a Badalona, Marín a Molins,
Pascual Fresquet i el seu autobús de la mort a
Falset, i un llarg etcètera a tot Catalunya.
L’operació de persecució, deshonra, eliminació,
distorsió i criminalització d’alguns dels responsables cenetistes, completa i gratuïtament
degradant, vil, abstracta, ideològica i irracional, va disfressar la situació revolucionària,
començada el juliol de 1936 pel triomf sobre el
cop militar-feixista, i el consegüent buit de poder, com una epidèmia de monstruosos assassins en sèrie, vampirs àvids de sang i impunes
lladres, tots exclusivament anarquistes, provocada per un estrany virus: la legalitat republicana i la selectiva repressió governamental i
estalinista. El curiós i greu és que aquesta campanya publicitària i aquesta cadena d’infàmies
va calar tan profund que va arribar a substituir
la pròpia realitat, i encara avui impregna les narracions històriques acadèmiques com un dogma indiscutible. No en va Orwell va extreure
les característiques essencials del Gran Germà
de les seves vivències barcelonines.

CatalunyA

El far

MARÇ DE 2018
Dinamita de cervell - 28

El Cas Scala i el misteriós
confident Joaquín Gambín
Ferran Aisa
Els processats pel Cas Scala van ésser jutjats,
el desembre de 1980, al Palau de Justícia de
Barcelona. Els cenetistes encausats en aquest
procés van ser defensats pels advocats Josep
M. Loperena, Mateu Seguí, Marc Palmés,
Jordi Oliveras i Luis Krauel. Els acusats José
Cuevas, Xavier Cañadas i Arturo Palma van
ser condemnats a 17 anys de presó com autors d’un delicte d`homicidi involuntari i per
la fabricació d’explosius. Luis Muñoz va ésser
condemnat a dos anys de presó i sis mesos
per complicitat i Rosa López a 5 mesos per
encobriment. La CNT va donar el seu suport
als processats amb concentracions a l’Arc del
Triomf i l’edició diària d’una Soli “ciclostylada”
fins que va acabar el judici. Però la realitat de
l’atemptat va quedar a l’aire, doncs el principal
inductor no hi era present...
El rocambolesc Joaquín Gambín “El Grillo”
estava tranquil·lament a casa seva de Múrcia.
Uns mesos abans del judici havia aprofitat la
mort del seu oncle en accident de tràfic, que
es deia com ell, per posar esqueles als diaris
Barcelona comunicant el seu traspàs. Joaquín
Gambín Hernánez, que va ser detingut temps
després per un fet que no tenia res a veure amb
el Cas Scala, es delatava en una carta dirigida
al President de l’Audiència de Barcelona, que
va ser reproduïda per la publicació Tinta Negra (juliol de 1995), pel seu interès crec que
val la pena transcriure-la:
“Exmo. Sr. Presidente de la Audiencia de Barcelona. Sala que lleva el Sumario nº 1/78 del Juzgado nº 2 de Instrucción (caso Local de Fiestas
“Scala”). Sr. Presidente, Desde el día 5-8-83
estoy, solamente, detenido el Sumario arriba
indicado y por el cual llevo sufridos 20 meses
seguidos de prisión, cosa que hasta el dia 5-883 no me preocupaba mucho ya que debía estar
por otros asuntos al mismo tiempo. Ahora paso
a contarle a V. S. La realidad y después juzgará
si debo o no ser puesto en libertad hasta que se
celebre el juicio. Yo fui contratado en Murcia,
debido a mis antecendentes y conocimientos
de elementos subversivos, por el inspector de
policía José Marín de aquella comisaria, y pocos días después me pusieron en contacto con
dos agentes de la Brigada de Información de
Madrid. El inspector que mandaba el Grupo
antiAnarquista se llama José María Escudero
Tejada (a) Scooby con el nº de control (A 12GO755), este grupo a su vez dependía directamen-

Joaquín Gambín
te de la “Brigada Operativa” que su jefe era
Manuel Gómez Sandoval (A12GO-6273). Yo
quedé supeditado a los de Madrid y me destinaron a Barcelona y al siguiente día de estar yo
entre los anarquistas sucedió el caso Scala y ese
mismo día, domingo 15-1-78, yo puse en conocimiento del inspector (Scooby) de Madrid, el
suceso con todos sus detalles, en el aeropuerto
del Prat a las 22 horas que llegó en el puente
Aéreo desde Madrid. Al día siguiente ya había
varios detenidos y entre ellos algunos de los autores que ya están cumpliendo condena. Pero
en el interrogatorio, el inspector dejó traslucir
algunos de los informes que yo le di y fue cuando los acusados me implicaron en el asunto y
quedó en inquisitorio porque la policía no dijo
la verdad al Juez Francisco Javier del Juzgado
nº 2, y fue por su orgullo de no decir la verdadera fuente de información. La policía parece
que dijo parte de la verdad al Fiscal que lleva
el Sumario. pero oficialmente soy preso y creo
que si V. S. investiga un poco en esto, verá la
gran injusticia que están cometiendo conmigo
después de haber puesto en manos de la Justicia
a los verdaderos autores del incendio del Scala
y los cuatro fallecidos. Excmo. Sr. en su conciencia y su justo proceder examine mi situación para que le dé la solución que en justicia
se merece este caso. Soy INOCENTE y por esto
pido la libertad. Que Dios le dé luz en todo esto
y obre según su conciencia. Prisión Provincial
de Alicante. 8-8-83.
Joaquín Gambín”.

El muntatge de l’atemptat de la sala de festes
Scala, segons Luis Andrés Edo (La CNT en la
encrucijada) no va ser dirigit pel “Quart Grup
d’Informació” o Grup Antianarquista de la BPS
de Barcelona, sinó que va ser dirigit per la Brigada Operativa de Madrid i que formava part del
boicot governamental-policial contra la CNT:
“Esta relación de hechos, documentalmente
contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos
que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el “punto de inflexión” de una dinámica de represión políticamente concebida y previamente
estudiada en los altos niveles gubernamentales.
En efecto, dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola Brigada o Servicio policial, de un solo magistrado, de
un sólo Ministerio. El “Caso Scala”, representa el
punto de partida de una línea represiva políticopolicial, “pluridimensional”; en otras palabras:
UNA POLÍTICA DE ESTADO”.
Seguint en el tema de l’incendi de la sala de
festes Scala, trobem nous elements que incideixen en la idea del muntatge “policial”
per desacreditar i criminalitzar la CNT, per
haver-se negat a acatar la “Reforma-pactada”
dels Pactes de la Moncloa. Novament Luis
Andrés Edo, a La CNT en la encrucijada, diu:
“Quiero dejar constancia escrita de uno de los
aspectos que inducen a pensar de una manera
incontrovertible que a la Scala alguien la había
previamente preparado para arder... Efectivamente, evocamos la referencia no publicada
en los mass media que un conocido profesional, experto en incendios, fue requerido por el
señor Rivero, juez encargado de las primeras
diligencias, y se presentó en el edificio sinisestrado el mismo domingo 15 de enero y utilizando bolsas especiales recogió muestras del
vestíbulo, del escenario, de los sótanos, de la
cocina y de los camerinos. El citado experto
y sus colaboradores habían notado un olor
extraño en los sótanos. Estas muestras fueron
analizadas y en algunas de ellas: ¡Se encontraron restos de fósforo!”
Un dels implicats en els cas, Xavier Cañadas,
a Entremuros. Las prisiones de la Transacción
democràtica, escriu: “...recuerdo que al ser detenido, en un pequeño cuarto de la DGS en el
que me introdujeron al llegar a comisaria, ha-

bía sobre una mesa una carpeta de cartón en la
que en letras mayúsculas se podía leer: “Caso
Scala” (Fósforo del Pani). Hasta pasados unos
años no llegaría a entender el significado de
aquella carpeta.” L’existència del fòsfor a través
de dos conductes diferents seria prou motiu
per reobrir el Cas Scala i revisar-lo, doncs era
una prova real que algú havia col·locat el referit element químic perquè quan s’hi llancessin
els còctels molotov servissin per propagar el
foc a tot l’edifici. Luis Andrés Edo, a les seves
memòries, acaba dient: “Nos encontramos
ante un “hecho nuevo” (la existencia de fósforo escamoteado ¿por la policia o el fiscal?)
que, a propósito de la “Directiva Europea”
(adoptada por España) en materia jurídica
de Revisión de procesos” (...) permitiría una
“reapertura” del Caso Scala, que le fue negada en su día a la petición de las cuatro viudas
de los trabajadores fallecidos en el incendio.
Tanto los encausados, de los que tres de ellos
cumplieron más de ocho años de cárcel (de
los 16 que fueron condenados), como las cuatro viudas, deberían aceptar una “revisisón”,
pues la citada “Directiva Europea” en esta
materia jurídica así lo permite. Y porque la
utilización de un confidente-provocador, por
la Policía-Política del Estado, que le ordenó su
desplazamiento a Barcelona para promover
unos actos que se traducirían en el incendio
del Scala, constituiría el esclarecimiento definitivo de este CRIMEN DE ESTADO”.
Passats 40 anys encara les ombres de l’atemptat
a la Sala de Festes Scala no s’han desfet del tot.
Qui hi havia realment darrera d’aquest fort
cop contra el moviment llibertari? La Transició espanyola no fou un bàlsam de roses i
una de les proves més escandaloses fou aquest
cas contra la CNT. La criminalització dels moviment anarquista i anarcosindicalista realitzat des del poder, amb el suport dels mitjans
de comunicació, va comptar també amb la
col·laboració dels partits d’esquerra, dels nacionalistes i dels sindicats reformistes (CCOO
i UGT), que no van fer res a favor del moviment confederal. El resultat final d’aquests fet
fou el començament de la caiguda del moviment llibertari, la desafiliació compulsiva als
sindicats i la lluita interna que va portar al
trencament de la CNT.
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No Callarem crida a la mobilització
Contra els atacs a la llibertat d’expressió i l’empressonament de músics
Redacció
La Campanya ‘No Callarem’ (http://www.nocallarem.org/) ha anunciat una setmana de mobilitzacions de suport a les artistes processades i
en defensa de la llibertat d’expressió. El col·lectiu
crida a fer accions arreu entre el 9 i el 15 d’abril
per omplir la caixa de resistència i expressar la
solidaritat amb els rapers Pablo Hasel i Valtònyc.
Des del l’escena del hip hop estan gravant un
tema amb lletres del raper mallorquí Valtònyc.
No Callarem és una plataforma transversal i
plural de ciutadans, col·lectius i entitats que
treballen plegades en defensa pel dret a la
llibertat d’expressió, considerat aquest com a
dret fonamental dintre una democràcia.
La plataforma es va fundar durant març de
2017 com a resposta davant l’amenaça a un
retrocés dels límits de la llibertat d’expressió.
L’objectiu de la plataforma és donar màxima
visibilitat a la problemàtica actual i denunciar els casos de vulneració d’aquest dret fonamental, tant dintre de l’àmbit de la creació
artística, com de l’expressió lliure individual o
col·lectiva a les xarxes socials.
El mes de maig de 2017, més de 5.000 persones i 180 artistes van aplegar-se al concert del
parc del Gran Sol del barri de Llefià de Badalona per donar suport a la campanya No Callarem, en defensa de la llibertat d’expressió.
El moviment esclatava arran de la condemna
al raper mallorquí Valtònyc, que recentment
ha estat ratificada pel Suprem i avui acumula
encara moltes més raons per existir.
El passat 14 de març, en roda de premsa des de
l’Antic Teatre de Barcelona es va fer una crida
perquè entre el 9 i el 15 d’abril se celebrin actes
arreu de suport a les persones processades i en
defensa de la llibertat d’expressió. Els diners recaptats aniran destinats a la caixa de resistència
de No Callarem. Alhora, han anunciat oficialment el que feia dies corria per les xarxes: que
des de l’escena del hip hop es gravarà un tema
amb les lletres del raper Valtònyc, que es publicarà el mes d’abril.
El de Valtònyc no és un cas aïllat. En els darrers mesos hem vsit d’altres casos com el de la
tuitera Cassandra, el cantant César Strawberry o el grup de titellaires Títeres desde abajo.
Vivim en un moment en què qualsevol artista
que digui alguna cosa més o menys provocadora es pot trobar davant l’Audiència Nacional, com mostra la ratificació de l’Audiència
Nacional espanyola sobre el també raper Pablo Hasél, el segrest del llibre ‘Fariña’, sobre el
narcotràfic a Galícia, o la retirada de l’artista
Santiago Sierra de la Fira Internacional d’Art
Contemporani Arco, els atacs a la llibertat
d’expressió més recents.
La plataforma No Callarem, on hi ha 23
col·lectius de l’àmbit cultural i dels drets humans, també alerta de la persecució de tuitaires, humoristes i periodistes. Per aquesta raó,
a la roda de premsa, van intervenir persones
de diferents disciplines.
Des del 2015, s’han succeït diferents lleis que
suposen regressions de drets molt fonamentals, com la llei mordassa, la reforma del Codi
Penal o el pacte antiterrorista. Cal seguir defensant la importància de conservar i exercir
la crítica des de la literatura, la music, el teatre
i la resta de discplines artístiques, sense oblidar però que els atacs no són contra la comunitat cultural, sinó contra tota la societat.

Manifest No Callarem
Els últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida sobre la llibertat d’expressió i manifestació. A les diferents actuacions de l’Audiencia
Nacional actuant amb criteris polítics conservadors, es va sumar la Ley Mordaza i la reforma del
Codi Penal com a eines de censura i control. Les
darreres condemnes dels cantants Valtònyc, Pablo
Hasél, els judicis contra La Insurgencia, tuitaires,
humoristes, periodistes i una llarga llista d’activistes
socials, la retirada d’obres d’art o el segrest del llibre
Fariña ens obliga a organitzar-nos per donar una
resposta contundent.
#NoCallarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos.
#NoCallaremos mentre hi hagi una sola persona
represaliada a l’Estat espanyol per expressar-se, actuar o pensar de manera contrària al règim.
#NonCalaremos mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions de drets humans. #NunVamosCallar mentre es persegueixin
persones tan sols per expressar opinions a les xarxes socials.
#EzGaraIsilduko mentre es limiti la llibertat de
creació artística, mentre es retirin peces d’art, mentre se censuri la literatura, mentre es coarti l’humor
i la sàtira, mentre se censurin lletres de cançons.
#NonCararam mentre es vulgui empresonar a cantants, humoristes, artistes, activistes.
#NoCallarem mentre hi hagi persones a la presó
per les seves idees.
#NoCallaremos perquè demà pots ser tu.
Artistes i col·lectius que ens aixequem contra la
censura i per la llibertat d’expressió:
Sindicat de Músics Activistes de Catalunya – SMAC!
/ Ateneu Popular 9 Barris / The Good Good – Promotora de Projectes Artístics / Defender a Quien
Defiende / Babel Sound System / Buckshott Sound /
SGS – Societat Gastronòmica Subversiva / Defensem
DDHH / RAI – Centre de Recursos d’Animació Intercultural de Barcelona / Reskate Studio / Alicia Música
/ Gats / Novact / Alterevents – Esdeveniments des
d’una Economia Transformadora / BccN – Festival de
Cine Creative Commons de Barcelona / Casal Antoni
Sala i Pont / Tigre de Paper Edicions / El Raig Verd
Editorial / Konvent Puntzero / Irídia – Centre per la
Defensa dels Drets Humans / Quesoni / La Tremenda
/ Antic Teatre / Òmnium Cultural / Grup de Periodistes Ramon Barnils / Teatre amb R de República
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Llibres
Conflictividad
laboral en el área
metropolitana de
Barcelona (19611975)
Victor López
Editorial Descontrol, 2018, 494 pàg.

Aquesta obra s’origina amb l’interès de demostrar
el paper rellevant que va tenir la conflictivitat laboral en la vida sociopolítica i econòmica en el marc
català i estatal convertint al moviment obrer en el
moviment social més fort de l’època, a través de les
vagues i altres modalitats de protesta, que encara que
de caràcter il·legal, van ser una realitat habitual en les
relacions laborals, i al seu torn un element de tensió
política continuada donada les actituds repressives
d’empresaris i de les autoritats governamentals.
La ubicació espai-temporal està localitzada a l’àrea
metropolitana de Barcelona entre els anys 1961-1975.
Comprèn tota l’etapa del desenvolupisme franquista, en un període d’important transformació social
que va portar el creixement econòmic dels anys 60
juntament amb la forma canviant de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, i els anys posteriors de crisi
econòmica derivada de crisi del petroli, en els quals
va haver-hi una extraordinària agitació obrera manifestada en nombrosos conflictes laborals.
Aquesta zona, a nivell estatal, va ser dels llocs on
el moviment obrer va aconseguir una major rellevància i va tenir una gran trasformació, a partir de
l’experiència de la classe obrera local combinada amb
una nova classe treballadora procedent de la immigració que va contribuir a rejovenir la classe obrera
catalana.
La recerca s’inicia amb una introducció al context
socio-històric de l’època que antecedeix a una anàlisi del sindicat vertical i especialment cap a la figura
dels Jurats d’empresa, basat en els exemples pràctics
de l’empresa Soler Almirall i del Banc Central que representen dos models molt dispars. També ocupa un
lloc destacat la relació del moviment obrer amb altres
moviments socials: apostòlics cristians, autònoms
obrers i militància femenina. Es tracta de demostrar de com els repertoris d’acció col·lectiva obrera
van aconseguir extrapolar-se en el conjunt dels moviments socials i de les aportacions realitzades per
aquests cap al moviment obrer.

Revistes

La temàtica principal de la tesi versa sobre les característiques de la conflictivitat laboral. A manera
introductòria, el vuitè capítol discorre sobre la legislació de vagues laborals, en la qual s’indaga i compara la legislació de la II República, la franquista i la
constitucional. L’estudi sobre les característiques de
la conflictivitat laboral està reforçat per una extensa
base de dades d’elaboració pròpia que abasta les característiques, amb un ordre cronològic, de cadascun
dels conflictes: periodització, empreses, causes, sectors de producció, localització geogràfica, grandària,
durada, resolució i incidències (formes de lluita).
En la base de dades que apareix com a part pròpia
de la recerca, s’inclouen primordialment els conflictes de certa magnitud i durada que afectaven al
normal desenvolupament de la producció: aturada
total o parcial, baix rendiment i vaga d’hores extra,
així com les mobilitzacions polítiques-sindicals. Així
mateix s’agreguen quadres quantitatius sobre cadascun dels capítols i els seus consegüents subcapítols,
en els quals sorgeix una relació numèrica i percentual
de caràcter anual i a partir de 1969, trimestral que
ens ajuda a comprendre la dinàmica i la tendència de
la conflictivitat en cadascun dels anys i fins i tot dins
dels períodes d’un mateix any. Les principals fonts
utilitzades per a l’elaboració de la base de dades són la
premsa legal i la clandestina.

Tal com raja

Reflexions
anarcofeministes

Mireia Redondo
Editorial Descontrol, 2018, 306 pàg.
Un recull d’articles, xerrades, tallers i textos inèdits
de la militant anarcofeminista i de la CGT Mireia
Redondo Prat, en la qual hi trobareu energia, dolor,
passió, reflexió i crítica. Textos que parlen des de
l’experiència viscuda i els desitjos de canvi. Sota dues
línies principals: la història de les dones treballadores
i l’autodefensa, fa una critica als pilars de la societat,
al feminisme burgès i a les mancances de la teoria i
la pràctica revolucionàries per arribar a la necessitat
de l’acció directa, el suport mutu i l’autogestió per a
canviar l’estat de les coses. Una manera de posar en
ordre pensaments però també experiències vitals, en
un intent de fer pràctic que allò personal és polític
i d’aportar un granet de sorra en debats enormes:
anarcofeminisme, feminisme de classe, autodefensa,
acció directa, violències de gènere...

Eduardo
Colombo
(1929-2018)
Tomás Ibáñez
El passat 13 de març ens deixava un gran
lluitador anarquista, Eduardo Colombo. No
solament desapareix un entranyable i fraternal company, sinó també un pensador de
primeríssim plànol i un militant anarquista
d’infrangibles conviccions.
Corrien els anys quaranta quan el jove estudiant es va involucrar intensament en el
moviment anarquista de la seva Argentina
natal participant en les lluites anarcosindicalistas de la FORA (Federació Obrera de la
Regió Argentina), col·laborant i assumint responsabilitats en el periòdic “La Protesta”. Ha
transcorregut des de llavors un extens període
de més de setanta anys durant el qual no va
abandonar ni un sol minut el seu primerenc i
intens compromís amb “la idea” i amb la causa d’aquesta anhelada Revolució Social per la
qual va bregar tota la seva vida amb inesgotable entusiasme.
Metge i psicoanalista, també va ser professor
de psicologia social a la universitat de Buenos Aires fins que el cop militar de 1966 el
va expulsar de les seves tasques docents i el
va obligar a buscar asil en Paris, on va arribar
amb la seva companya Heloisa Castellanos el
1970. Allí, malgrat les dificultats per resituarse professional i socialment no va dubtar a
involucrar-se immediatament en les activitats
del moviment anarquista francès, a l’una que
estrenyia llaços amb la lluita antifranquista de
l’exili llibertari.
La seva voluntat d’acoblar permanentment
pensament i acció el va portar a situarse com un dels teòrics més importants de
l’anarquisme contemporani, alhora que participava en desenes d’esdeveniments en el
plànol internacional, com les jornades llibertàries de Barcelona de 1977, la seva contribució a l’organització de l’extraordinària trobada
anarquista internacional de Venècia el 1984, o
les seves intervencions en la trobada anarquista internacional de Saint-Imier el 2012.
Autor de nombrosos llibres i articles, va ser un
dels fundadors el 1997 de la revista anarquista
de llengua francesa “Réfractions”.
Temps hi haurà per detallar més detingudament la seva inoblidable figura i les seves valuoses aportacions intel·lectuals que van més
enllà de l’àmbit pròpiament anarquista i cobreixen també el camp de la psicoanàlisi i de
la filosofia. No podem tancar aquesta breu ressenya d’urgència sense recalcar novament que
Eduardo Colombo va ser un militant anarquista d’incomparable enteresa i valua, a més
de ser una bellíssima i entranyable persona.

METALÚRGIC@S
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NOTÍCIA CONFEDERAL
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Revista de la Federació de Sindicats de la Indústria Metal·lúrgica
de la CGT, https://fesimcgt.wordpress.com/

Butlletí mensual de la Secció Sindical de CGT a Seat Componentes

Revista de la CGT del País Valencià, http://www.cgtpv.org/

Revista anarquista des de Turquia, http://meydangazetesi.org/

Al tinter

CatalunyA

Gemma Garcia, de la redacció de la Directa

“Hi ha un retrocés democràtic
molt preocupant”
“Les empreses propietàries dels mitjans, la majoria d’ells
en mans de la banca, imposen un relat teledirigit”

Redacció
- La Directa és un mitjà de comunicació ja
de llarga trajectòria, molta gent el coneix i
hi està familiaritzada amb el mateix, però
potser n’hi ha que no en coneixen els antecedents i el context en el qual va nèixer, ens en
podries fer cinc cèntims?
Veníem del moviment antiglobalització de
finals dels 90 i de diferents experiències contrainformaives. Va ser a partir de la publicació
Altaveu, impulsada des dels moviments socials amb motiu de la cimera de caps d’Estat
i de Govern de la UE a Barcelona l’any 2002
i l’interès que va despertar, que es va fer evident que hi havia un forat que calia omplir
de forma estable. Alhora, tant la realitat mediàtica com el context polític i social eren
molt diferents: no havia esclatat la crisi i hi
havia una legitimació general de l’statu quo. El
panorama mediàtic era molt més uniforme.
Activistes de projectes de contrainformació i
periodistes desencantats amb els mass media
van sumar-se a la idea de fer un setmanari que
donés veu als moviments socials, sense estereotips, ni estigmes.
- Què ens pots explicar sobre l’evolució de la
publicació i del col·lectiu que la fan possible
al llarg d’aquests anys?
La Directa sempre ha estat possible gràcies a les
subscriptores que han donat suport al projecte
- actualment, representen un 84% dels ingressos- i a tota la xarxa de col·laboradores: redactores, fotògrafes, il·lustradores... que garanteixen que surti cada quinze dies la publicació en
paper i s’actualitzi el web cada dia. Pel que fa a
l’evolució, crec que la Directa ha anat guanyant

legitimitat, tant més enllà dels moviments socials com entre el sector periodístic. Posar en
dubte la versió oficial, investigar els fets i denunciar les injustícies amb rigor ens ha fet créixer com a projecte i guanyar capilaritat social.
El nostre creixement ha estat lent però sostenible i, per garantir que no canviaria en essència:
assemblearisme i autogestió; no dependre de
cap poder econòmic o polític, sinó únicament
de les subscriptores i lectores. Ara, també de
les sòcies, perquè després de deu anys, el 2016,
vam creure que era el moment de fer una passa
endavant. Per això, vam constituir juntes una
cooperativa de consumidores i usuàries amb la
participació de tots els grups de suport que ens
han acompanyat des del principi.
- El panorama de la premsa alternativa ha
canviat molt al llarg d’aquests temps, oi?
Com el veus en l’actualitat?
Potser primer caldria definir què és premsa
alternativa... En tot cas, quan la Directa encara no havia nascut, hi havia diversos projectes
alternatius, en contingut i forma, però d’àmbit
local, com el Masala o Contrainfos, puntuals
com l’Altaveu o el Diari de la pau contra la
guerra d’Iraq o revistes referents com Illacrua.
L’esclat de la crisi, que també ha tocat de ple
els mitjans de comunicació que depenen de la
publicitat, i els canvis d’hàbits, han sacsejat de
ple el panorama mediàtic. Han nascut i continuen naixent projectes nous que no depenen
de grans conglomerats mediàtics i molts cooperatius; alguns, de treballadors acomiadats
pels grans mitjans. Per tant, ara les esquerdes
informatives s’han eixamplat, bàsicament en
premsa. La televisió però continua sent “el narrador” amb més impacte, i mentre a Catalun-

ya el 2017 es va tancar amb TV3 al capdavant,
al conjunt de l’Estat espanyol el canal més vist
va ser Tele 5.
- La vulneració del dret a l’habitatge, des de
l’esclat de la crisi, ha agafat una gran rellevància. Quins són els perills actuals i com
l’heu abordat des de la Directa?
Ja amb el moviment V de Vivienda, la Directa
va començar a cobrir les reivindicacions pel
dret a l’habitatge, i quan va néixer la PAH, des
de bon principi, vam explicar el patiment de
les persones afectades i vam posar sobre la
taula els noms de les entitats bancàries. En
aquells moments no se’n parlava, entre altres,
perquè els mitjans tenien -i continuen tenint-,
molts deutes amb la banca. Prisa, per exemple, degut als seu endeutament, té la banca
dins l’accionariat: CaixaBank, Santander i
HSBC. Si en aquells moments ja remarcàvem
que per garantir el dret, l’habitatge no podia
ser una mercaderia per especular i generar
grans plusvàlues, ara continuem dient-ho.
Grans empreses inversores estan expulsant
el veïnat, en un efecte d’onada expansiva que
toca primer les grans ciutats, però que va afectant totes les anelles de l’àrea metropolitana.
No és un problema de manca d’oferta, hi ha
molts pisos buits, sinó un problema molt poc
percentatge de parc públic d’habitatge que
pot ajudar a regular preus i alhora la manca
d’unes polítiques valentes que no facin índex
de preus orientatius, sinó vinculants, d’obligat
compliment. Aquí ja entrem en la guerra de
les competències de les diverses administracions... Si no s’actua radicalment, d’aquí pocs
anys, a molts barris de Barcelona, només hi
haurà turistes i gent rica en pisos de luxe.

- Com valores la situació política i social actual a Barcelona i a Catalunya?
A més de l’empitjorament de les condicions
materials de la població en els darrers anys,
actualment s’han agreujat les vulneracions en
matèria de drets i llibertats fonamentals, que
afecten un sector molt ampli de la societat. A
Catalunya, de forma evident amb empresonaments preventius, exilis, múltiples procediments judicials i, en general, amb una estratègia per aterrir i criminalitzar la població i
així desmobilitzar-la. Alhora, també s’ha condemnat rapers a presó per les lletres de les seves cançons, com Valtònyc per criticar la monarquia, s’ha segrestat el llibre Fariña o s’ha
censurat una exposició sobre presos polítics
a Madrid. Hi ha un retrocés democràtic molt
preocupant que ha posat el seu focus-laboratori en el procés polític a Catalunya, però que
també té efectes a la resta de l’Estat espanyol.
Pel que fa al dret a la informació, els dies previs
i posteriors al referèndum, també hi ha hagut
periodistes coaccionats, obligats a identificarse durant la cobertura d’esdeveniments públics i que han patit pressions a les redaccions
i advertiments judicials. En l’actual situació
és veu més clar que mai com les empreses
propietàries dels mitjans, la majoria d’ells en
mans de la banca, imposen un relat teledirigit
des del Govern espanyol. Els periodistes que
hi treballen no tenen pràcticament marge de
maniobra per fer periodisme. És reescriuen
articles, canvien titulars, s’expulsa columnistes històrics o dibuixants crítics.

