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Editorial

Afirmábamos en el 
último Editorial de 
Solidaridad Obrera, 
que los cimientos del 

Estado chirriaban de forma 
creciente. Que los cambios 
padecidos en la estructura ad-
ministrativa, y social, se esta-
ban produciendo a una veloci-
dad de vértigo. Que el Partido 
Popular se está viendo atacado 
en su espina dorsal financiera, 
por quien fue el todopoderoso 
tesorero del Partido des de la 
época de Fraga. Un desconoci-
do Bárcenas que amenaza con 
soltar información privilegiada 
si los futuros indultos del Go-
bierno no son aplicados en su 
persona ante la más que posi-
ble defenestración judicial.

Cuando alguien como Bár-
cenas amenaza, debilita la 
posibilidad de actuación de 
un Gobierno que debe aplicar 
una serie de reformas impop-
ulares que pretenden en últi-
ma instancia “modernizar” la 
economía. Decisiones difíciles 
de realizar para un Presidente 
acostumbrado a esconder 
la cabeza bajo el ala y que 
difícilmente podrá coger las 
riendas de una situación que 
es meritoria de alguien con 
agallas como lo fue la señora 
Margaret Thatcher en el Rei-
no Unido de los ochenta. Esa 
hija de tendero, rodeada de 
buitres señoriales del Partido 
Tory que lucharon desde den-
tro por conseguir que aquella 
primera ministra liberal y en-
emiga acérrima de la Fuerza 
Obrera, dejara su cargo no sin 
antes haber conseguido cam-
biar un país, una sociedad y 
una economía como la del 
Reino Unido. 

Game Over
Ante la falta de osadía de un 

presidente tocado, un PSOE 
fragmentado y una oposición 
parlamentaria aun débil que 
raras veces tiene vocación de 
alternativa, quizás la Troika 
nos instale un Joaquín Almunia 
como un sucedáneo de Monti 
en España. Una especie de 
sanador tecnócrata que limpie 
coronas, parlamentos, diputa-
ciones y empresas públicas. 
Un sanador que aplique las 
directrices de la Unión, de lib-
erales y empresarios.

De aquellos polvos liberales 
de los ochenta, estos lodos de 
liberalización, de externali-
zación, de poder financiero, de 
desmembramiento social y de 
casi eliminación de una Fuerza 
Obrera que antaño sembraba 
un terror que permitía subyu-
gar con cierto éxito al capital y 
al Estado.

Si hablamos de externaliza-
ciones en casa, un ejemplo es 
el conflicto de los trabajadores 
de la empresa del alumbrado 
público de Granollers, IMESA-
PI, que  tras una larga huelga, 
consiguieron frenar aquello 
que la empresa pretendía, con 
el último objetivo (por parte 
de la plantilla) de conseguir la 
subrogación e incluso la inte-
gración de la plantilla. A pesar 
de la inicial victoria confeder-
al, la empresa despide a varios 
miembros de la organización, 
creyéndose que se va a llevar 
el gato al agua. 

A este conflicto, se suma 
la realización de un ERE por 
parte de uno de los buques 
insignia de la mal llamada “so-
ciedad civil” catalana: el Reial 
Automòbil Club de Catalunya 
(RACC) donde está previsto (al 
cierre de esta edición) el despi-
do de unos 194 trabajadores. 
Como  venimos denunciando, 
la estructura sindical basada 

en Comités de Empresa desin-
centiva el ataque e incluso la 
respuesta ante las ofensivas 
patronales. Buena muestra de 
ello lo vemos en esta empre-
sa, donde la única respuesta 
digna y honorable es la que 
está demostrando la CNT, de-
jando de lado y superando de 
nuevo a un Comité que al fin 
y al cabo es de la Empresa. De 
nuevo, sindicatos como UGT 
o CGT vuelven a mostrar que 
por muy “combativos” que se 
muestren en las calles, su tác-
tica y estructura sindical per-
siguen ganar unas elecciones 
sindicales y por ende, entrar 
en una lógica de poder compe-
tencial con el resto de fuerzas 
sindicales a la hora de copar 
cargos. De hecho, en tiempos 
de EREs no está de más re-
cordar que dichos miembros, 
son los últimos en ser despe-
didos de la empresa, forzando 
en no pocas ocasiones la firma 
de sus respectivos sindicatos a 
despidos colectivos, al no ver 
peligrados sus puestos ni sus 
sillones.

CNT está creciendo y 
podemos afirmar que lo hace 
bien en Catalunya. Apertura 
de nuevos sindicatos, incre-
mento de la afiliación en los 
ya existentes, aparición de 
nuevas secciones sindicales y 
huelgas, capacidad para hacer 
frente a EREs, concursos de 
acreedores, modificaciones de 
convenio, etc. Algo que hace 
años era un sueño a todas lu-
ces impensable. 

Se está entrando en sec-
tores donde el sindicato era 
un desconocido no hace 
tanto. Al fin y al cabo, la ex-
perimentación sindical, la sis-
tematización del proceso y el 
posterior traslado de dicha 
información al sindicato es 
algo irremediable. Es sin em-
bargo necesaria, la realización 
de una estrategia sindical 
en aquellos sindicatos clave 
para la Organización en Cata-

lunya. Ir a buscar a aquellas 
facciones de la clase que más 
nos interese tener en nuestra 
Organización y no tanto basar 
nuestra estrategia en quien 
nos llama a la puerta. Éste 
es quizás uno de los grandes 
cambios que tarde o tempra-
no los sindicatos más grandes 
y con margen de maniobra de-
berán empezar a plantearse. 

En el Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB), muchas 
veces se conoce a la Organi-
zación por el sector, no tanto 
como sindicato ligado al ter-
ritorio. Sabiendo esto último, 
la especialización en sectores 
determinados es algo que los 
sindicatos del AMB deberían 
plantearse más seriamente, al 
tener unos recursos escasos 
que impiden el poder abar-
car a todas las categorías del 
CNAE con eficiencia.

Hablando de territorio, la 
militancia deberá tomarse en 
serio la participación en los 
cada vez más numerosos cur-
sos de formación, como el que 
se celebró este mes de febrero 
en Zaragoza sobre sindicalis-
mo y territorio. La formación y 
la cultura, algo de lo que CNT a 
pesar de los escasos recursos 
con los que cuenta, se debe 
sentir orgullosa: uno de los 
tantos cambios realizados en 
estos últimos años y que está 
dando grandes frutos.

Podemos decir por tanto, 
que tenemos una meta y un 
punto de partida. Y entre toda 
la militancia estamos creando 
el camino que los une. En los 
centros de trabajo y dentro de 
la Organización. 

A todos aquellos que habéis 
levantado la bandera de CNT 
en los centros de trabajo, a 
través de las secciones sindi-
cales, decir que sois el ejemp-
lo a seguir de todos los miem-
bros de la Organización. Sois 
quienes dais sentido al sindi-
cato, a toda la CNT.

Salut y anarcosindicalismo.
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Després de la vaga 
de 36 dies amb la 
qual es va acon-
seguir frenar l’ERE 

d’IMESAPI a Granollers, 
l’empresa acomiada quatre 
treballadors 

Sembla que el conflicte dels 
treballadors amb IMESAPI viu 
un nou capítol, en aquest cas 
el de la readmissió d’un dels 
companys acomiadats. Recor-
dem que els i les treballadores 
d’IMESAPI van dur a terme 
una vaga indefinida que va du-
rar 36 dies. A partir del dia 36 
l’Ajuntament de Granollers, 
una de les parts del conflicte, va 
convidar els i les treballadores 
a la taula de negociació. Com 
resultat de la pressió exercida 
durant aquest període per part 
dels treballadors, de la nego-
ciació va sortir un acord en el 
qual l’ajuntament subrogaria 
el nombre més alt d’empleats 
i IMESAPI desafectaria de 
l’ERE estatal a la plantilla de 
Granollers.

Un preacord trencat
A principis de gener, empre-

sa treballadors i ajuntament, 
van signar un preacord de de-
safectació  temporal de l’ERE 
per buscar una sortida nego-
ciada de l’ERE a Granollers. 
En posteriors negociacions van 
aconseguir un acord segons 
el qual cada treballador de 
Granollers faria una setmana 
de l’ERE i amb això se suma-
ria una quarta part de l’ERE. 
Per a fer aquests càlculs, els i 
les treballadores van negociar 
amb l’empresa que els dies que 
s’havien fet vaga també com-

“Amb la readmissió, acabaria el conflicte”
putessin com dies de l’ERE. 
L’empresa ho va acceptar amb 
les signatures del delegat de la 
zona nord-est i el cap de per-
sonal. 

Transcorreguts uns dies, 
l’empresa els va comunicar 
que no acceptava el pacte sig-
nat entre ambdues parts, per 
tant els i les treballadores de 
la plantilla de Granollers van 
haver de complir amb l’ERE 
detonant del conflicte.

Dues setmanes després, 
l’empresa va tornar a contac-
tar amb els i les companyes 
d’IMESAPI Granollers per 

comunicar-los que se’ls desa-
fectava de l’ERE. La desafec-
tació però tenia una preu, que 
era l’acomiadament de quatre 
companys.

De les quatre persones aco-
miadades, tres han accedit a 
la jubilació anticipada i aco-
miadaments a 45 dies per any 
treballat. De no haver accedit 
i romandre a IMESAPI, es 
trobarien en uns mesos aco-
miadats i prejubilats a 8 dies 
per any. Ara bé un dels quatre 
companys tenia opcions de ser 
subrogat i per això “ara hem 
iniciat el tema de lluitar per la 

seva readmissió”, diu Toni Ara 
és el moment de la via jurídica

Davant el nou escenari, en 
una assemblea, els i les com-
panyes van valorar que en 
aquest moment  amb una vaga 
es posava en perill tot allò 
acordat amb l’ajuntament (que 
havia respost positivament a 
les reivindicacions), i que la 
via jurídica tenia moltes pos-
sibilitats de guanyar-se “I és 
el que estem fent. Avui s’han 
entrat impugnacions a l’ERE, 
amb l’assessorament jurídic 
dels advocats del sindicat”.

Al tancament de la pre-
sent edició, els companys 
d’IMESAPI han dut a terme 
diferents accions en la lluita 
per la readmissió i una con-
ciliació amb l’empresa. Els 
i les treballadores han de-
nunciat que se’ls ha apli-
cat durant dues setmanes un 
ERE il·legal, ja que hi ha 
l’existència d’una cord signat 
entre les parts que aprova la 
desafectació de l’ERE dels 
treballadors/es d’IMESAPI 
Granollers.

Recordem que IMESAPI 
és una de les empreses de 
Florentino Pérez. Actual-
ment aquesta empresa té 
la concessió per encarre-
gar-se de tot allò referent 
a l’enllumenat públic i al-
tres serveis de manteni-
ment municipal a la vila de 
Granollers. En pocs mesos 

està previst que es convo-
qui novament la licitació 
per aquesta concessió. Això 
vol dir, que en el cas que el 
concurs el guanyés una altra 
empresa, tots els treballa-
dors/res d’IMESAPI tindrien 
possibilitats molt elevades 
de quedar-se a l’atur o bé 
haver d’anar a treballar a 

Importància de la Subrogació
d’altres destinacions. 

Davant d’aquesta sit-
uació, els i les treballadores 
van lluitar per la subrogació, 
que no vol dir una altra cosa 
que que els treballadors 
subrogats són gestionats 
per l’ajuntament, qui alhora 
els transfereix a l’empresa 
guanyadora del concurs. 

Finalitza la vaga a ACASERVI-RACC

Sindical

La CNT de Barcelona ha 
desconvocat aquest 4 
de març la vaga indefi-
nida a Acasevi després 

de 21 dies d’aturades parcials 
als diferents torns de treball. El 
passat 18 de febrer, el Comité 
d’Empresa donava a conèixer 
l’acord pel qual l’empresa re-
tirava l’ERO a Acaservi, una 
de les empreses del Grup Racc 
amenaçada per aquest acomi-
adament col·lectiu i única del 
Grup a on la CNT té represen-
tació. Aquest acord consta dels 
següents punts:

-Retirada dels 13 acomiada-
ments previstos a Acaservi

-Contabilitzar les baixes 

voluntàries que s’ han donat al 
llarg del procès .

-Baixada del 5% del salari 
brut anual a la plantilla

-Compromís de no aplicar 
acomiadament col·lectiu fins 
desembre de 2013.

-Indemnització de 31 dies 
per any amb un màxim de 18 
mensualitats més un lineal de 
1000 euros. (Abans oferien 20 
dies per any amb un màxim de 
13 mensualitats)

Per a la CNT de Barcelona, 
tot i ser una victòria, consid-
era que la lluita no ha d’acabar 
aquí. La Secció Sindical a 
Acaservi ja va manifestar el 
seu desacord amb la baixa-
da salarial del 5%. Aquesta 

mesura significa que l’esforç i 
el sacrifici tornen a ser unilat-
erals, corrent per compte dels 
treballadors i treballadores.

A més, la CNT de Barce-
lona ha estat en tot moment 
en una situació de desavan-
tatge quant a conèixer tota la 
informació que cal, a l’hora 
d’empendre un procès nego-
ciador. Tot i que aquest sin-
dicat era l’únic convocant de 
la vaga que s’estava portant a 
terme, va ser exclòs del procès 
negociador en tot moment, ar-
ribant al punt de ser obviat, 
tant pel Comité com per la 
pròpia empresa.

És per això que la CNT de 
Barcelona troba motius més 
que suficients pels que con-

Redacció S.O.

tinuar lluitant: tant pel que fa 
a l’acord assolit, com arran 
de la situació en que s’ha vist 
aquest sindicat quant al procès 
de negociació mentre es duia a 
terme la vaga.

Un conflicte que ha  tornat 
a possar en evidència que la 
solidaritat és la nostra mil-
lor arma

Diferents van ser els sin-
dicats de les diverses region-
als que van donar suport en 
aquest conflicte laboral. Sota 
la consigna de “Al RACC ni 
ERO ni hòsties”, diferents sin-
dicats es van concentrar a les 
portes d’allà on aquesta em-
presa té seus. 

Ara bé,la solidaritat ha anat 
més enllà dels sindicats de la 
CNT, diferents han sigut els 
exemples, com el de la coor-
dinadora laboral i de suport 
mutu, que va néixer arrel del 
15-M a Barcelona, i que també 
s’ha sumat en diverses oca-
sions a les convocatòries i ac-
cions realitzades per la plan-
tilla, com el dels socis i sòcies 
del racc, que amb accions com 
recollides de firmes, queixes 
en les delegacions del racc, les 
baixes i la col.laboració en la 
difusió del conflicte a través de 
les xarxes socials, va permetre 
una pressió extra a l’empresa, 
que va més enllà de l’exercida 
per els i les treballadores.

Redacció S.O.
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Sindical
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La solidaritat amb els treballadors del Telepizza 
de Sevilla, s’estén arreu de l’Estat Espanyol

Després d’afiliar-se a 
la CNT a finals de 
Juny del 2012, els tres 
treballadors, que realit-

zaven feines de repartiment a dom-
icili i elaboració de pizzes, van rec-
lamar el compliment del conveni 
col·lectiu en matèria de distribució 
horària, descans i vacances. També 
van denunciar que treballaven amb 
equips en mal estat i altres incom-
pliments de la normativa laboral. 
La resposta de l’empresa va ser 
el trasllat d’un dels treballadors a 
un altre centre i sancions per a tots 

ells pels més diversos motius, que 
només eren excuses per reprimir 
l’activitat sindical i reivindicativa 
dels treballadors. 

Finalment, Telepizza va aco-
miadar el dia 8 de gener als tres 
treballadors a la vegada, al·legant 
motius que s’ha demostrat que són 
falsos i que posen de manifest que 
l’acomiadament ha estat simple-
ment una represalia pel fet d’estar 
afiliats a un sindicat combatiu. De-
sprés dels acomiadaments, la CNT 
de Sevilla ja ha dut a terme més de 
8 concentracions front als locals 
de Telepizza a la ciutat. També es 
va convocar una jornada de lluita 

global contra l’empresa pel 9 de 
Març, que va ser secundada per di-
versos sindicats de la regional cat-
alana, convocant concentracions 
davant de les seus de Telepizza a 
diferents localitats, com Barcelo-
na, Sabadell i Cornellà. 

Una solidaritat que s’ha estés 
més enllà de l’Estat Espanyol, 
traslladant-se a l’exterior i on sin-
dicats de l’AIT també han respós a 
la convocatòria, fent-se concentra-
cions a Varsòvia i al Brasil. Podeu 
seguir el conflicte a través de la 
pàgina web d’aquest diari (http://
soliobrera.cnt.es/) o de la web del 
sindicat  cnt.es 

 

La crisi social a Europa, crònica de la
xerrada-debat a Perpinyà

Els dies 25 i 26 de 
gener el Grup Puig 
Antich de la Coor-
dinadora de Grups 

Anarquistes (CGA), va organ-
itzar a Perpinyà (França) una 
conferència-debat al voltant de 
la situació de crisi social en el  
marc europeu. Als actes es va 
comptar amb la presència de 
companys i companyes de la 
CNT de Barcelona, de la CGT 
Catalunya i del grup anarquista 
català Negres Tempestes.

  La llibreria Infos va ser el 
marc idoni per exposar, com-
partir i complementar parers al 
voltant de les múltiples cares 
de l’actual crisi a Europa. 

  El divendres 25 de gener 
es va parlar de la situació que 
actualment es pateix, tant al 
territori català com a la res-
ta d’Espanya i altres punts 
d’Europa. Així, es va abordar 
el conflicte des d’una perspec-
tiva econòmica, sindical i so-
cial.

  La perspectiva econòmica 
va ser abordada per Gaspar 
Fuster, de la CNT de Barce-

activitat que desenvolupen dins 
l’empresa, poden ser consider-
ats estratègics a l’hora d’aturar 
la producció. I la presència de 
la CNT a la petita i mitjana 
empresa, que afavoreix que  
el factor solidari entre els i les 
obreres sigui molt més efectiu. 

   Moisès Rial, de la CGT 
de Catalunya, va presentar les 
dades actuals sobre l’atur, tant 
a Catalunya, com a la resta 
de l’Estat Espanyol, com a 
una “una tragèdia social” on 
la duresa de la situació actual 
provoca que l’ anarcosindical-
isme comenci a ser una opció 
per a la gent. Rial apunta a 
l’anarcosindicalisme com a 
eina davant la necessitat de re-
organitzar Europa perquè “ara 
és Catalunya, però després serà 
França”

  Oriol Rigola, del col·lectiu 
Negres Tempestes, va oferir 
una retrospectiva dels movi-
ments socials a Barcelona, que 
han tornat a revifar-se davant 
de la introducció d’un nou 
model universitari que afa-
voreix la privatització. L’inici 
de la crisi, va apuntar Rigola, 
descol·loca els moviments so-

lona sota tres factors: activitat 
econòmica, política econòmica 
i pensament econòmic. Fuster 
va apuntar la situació econòmi-
ca avui, a Catalunya i a Espan-
ya, com una economia amb un 
gran pes del sector serveis (tu-
risme i financer), i no tant del 
sector industrial, que té més 
presència en el cas de França. 
El retrat econòmic es comple-
menta amb una taxa d’atur del 
26% a Espanya, i un progressiu 
empitjorament en la distribució 
de la renta en favor dels empre-
saris.

  Traslladant aquesta anàlisi 
a la classe treballadora, va es-
mentar l’elevada fragmentació 
de la classe obrera situada so-
bretot en petites empreses, on 
la taxa d’afiliació representaria 
el 15%. Des d’una perspectiva 
sindical, es va criticar el model 
basat en les eleccions sindicals  
ja que “delega i debilita la força 
obrera dins les empreses”. En-
front d’això, es va exposar el 
model sindical de la CNT, que 
tracta de promoure dos tipus de 
força obrera en els llocs de fei-
na: un poder estructural, basat 
en els treballadors que, per l’ 

cials que finalment esclataran 
en el 15 M. Aquest moviment 
va aconseguir agrupar al car-
rer gent molt diversa, alhora 
que va permetre la politització 
i continuïtat pel que fa a mobil-
ització, que està permetent la 
recuperació d’antics projectes 
polítics i generar una economia 
social amb noves cooperatives 
de producció, de consum i in-
tegrals.  

 Amb tot, Rigola va plantejar 
una visió optimista dels movi-
ments socials a la ciutat de Bar-
celona i assenyalà també la re-
sposta que aquests donen a les 
polítiques de privatització dels 
serveis públics com la lluita 
que duen a terme les “Marees” 
en els àmbits de l’educació o 
la sanitat, entre d’altres. Així 
mateix, va destacar la conjun-
ció i col·laboració que s’està 
produint entre el sindicalisme 
alternatiu i els moviments so-
cials.

  En el torn de paraules es va 
plantejar com el sindicat hauria 
de poder gestionar la realitat de 
l’atur i de quina manera hau-
rien de poder participar els atu-
rats i aturades a l’organització 

sindical. En termes més amp-
lis, es va apuntar la necessitat 
d’organitzar el temps d’atur del 
qual es disposa per tal de ded-
icar-lo a una lluita social cap a 
un mateix objectiu de caire in-
ternacional.

 Aquesta necessitat comú 
porta cap a una lluita també 
comuna i en aquest sentit va 
girar la xerrada del dia 26, on 
també va intervenir la CNT de 
Perpinyà que  va presentar les 
diferents realitats als diversos 
territoris, apuntant fins i tot una 
visió previsora del futur pel 
que fa a França, amb el leitmo-
tiv de poder unificar camins i 
objectius enfortint els lligams 
que ambdós territoris compar-
teixen.

  L’acte va tenir repercussió 
en alguns dels mitjans de comu-
nicació de la ciutat de Perpinyà 
com el diari L’Indépendant i 
l’emissora Ràdio Arrels, que 
van entrevistar els membres 
de les tres organitzacions i 
col·lectius convidats, sobre la 
situació econòmica i social a 
Catalunya i de la relació ac-
tual i futura amb la Catalunya 
Nord.

 Vanessa Seco
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Direccions de sindicats de la CNT 
de la Regional Catalano-Balear: 

BADALONA: Ptge Riu Congost, 5-11 bajos 08917 
Badalona. Ap. Co: nº 302, 08910 Badalona. Telf/Fax: 
93 398 84 63 e-mail: badalona@cnt.es 
BARCELONA: Plç. Duc de Medinacelli, nº 6 Entlo 1ª, 
08002 BCN. Telf/Fax: 93 317 05 47 e-mail: sov@bar-
celona.cnt.es 
CORNELLÀ DEL LLOBREGAT C/ Florida, 40 08940 Cor-
nellà del Llobregat. Ap.Co: nº 287, 08940 Cornellà Telf/
Fax: 93 375 58 53e-mail: cntcornella@cnt.es 
ESPARREGUERA Telf: 661 170 643 Fax: 93 733 97 08. 
e-mail: esparreguera@cnt.es 
FIGUERES C/ Poeta Marquina, s/n 17600 Figueres. 
Ap.CO: nº 103, 17600 Figueres. Telf/Fax: 97 267 32 88 
e-mail: figueres@cnt.es 
GRANOLLERS Carrer Emili Botey, 14  CP 08402, Telè-
fon 931818313 email: granollers@cnt.es             web: 
http://granollers.cnt.es 
HOSPITALET DEL LLOBREGAT C/ Mare de Déu de Mont-
serrat nº 20 bajos, 08901 L’Hospitalet de Llobregat. Telf: 
93 448 28 55 e-mail: hospitalet@cnt.es 
IGUALADA Pg. Verdaguer nº 122, 2º 08700 Igualada. 
Ap.Co: nº 486, 08700 Igualada. e-mail: foigualada@
ya.com  Telf/Fax: 93 805 41 91.  
LA BISBAL D’EMPORDÀ C/ Marimon Asper 16, 2º, 
17100 La Bisbal. Ap.Co: nº 29, 17100 La Bisbal. E-mail: 
labisbal@cnt.es  Telf/Fax: 97 264 53 98 
MANRESA Plaça Catalunya Nº9 entresòl, 1ª i 4ª Man-
resa 08242 Telf: 615.402.071 / 93.178.83.68 sov@
manresa.cnt-ait.es / manresa.cnt.es
MATARÓ Ap.Co: nº 277, 08301 Mataró. e-mail: flma-
taro@cnt-ait.es  Telf/Fax: 93 536 14 20   
MENORCA-CIUTADELLA Sor Àgueda 5, 1er, Ap. Co: 
nº288, 07760 Ciutadella de Menorca. e-mail: cnt.men-
orca@gmail.com 
MONTCADA-LA LLAGOSTA Rbla Països Catalans nº 57, 
2ª Ap.Co: nº 87, 08120 La Llagosta. Telf: 610 83 26 92  
e-mail: cnt.montcada@gmail.com 
OLOT Plç.Cinema Colon 4, 17800 Olot. Ap.Co: nº 85, 
17800 Olot. Telf/Fax: 97 227 16 82  e-mail: olot@cnt.
es 
PALMA DE MALLORCA C/Palau Reial nº9,2º 07001 Pal-
ma. Ap.Co: nº 1566, 07080 Palma. e-mail: cnt-palma@
cnt.es  Telf/Fax: 971 726 461 
LLEIDA-PONENT Rambla Ferran 30, 4º 1ª C.P.: 25007 
Lleida. Ap.Co: nº 847, 25080 Lleida.e-mail: flponent@
cnt.es Telf: 627 13 36 96 
PINEDA DE MAR e-mail: pinedademar@cnt-ait.es 
PREMIÀ DE MAR C/ del Pilar nº 50, local.  08330 Premià 
de Mar.  Ap.Co: nº 187. e-mail: cnt_premia@hotmail.com 
SABADELL Ptge. Edgardo Ricetti nº 16. Ap.Co: nº 2172, 
08200 Sabadell.  Telf: 93 717 53 01  e-mail: cnt-
sabadell@cnt.es 
TARRAGONA C/ Cardenal Cervantes 18, 1-2ª. Ap.Co: 
nº 973, 43080 Tarragona. Telf: 676 43 73 01 e-mail: 
tarragona@cnt-tgna.org 
TERRASSA Ctra. Montcada nº 79, 08221 Terrassa. e-
mail: terrassa@cnt.es  Telf: 93 733 97 08.

Carlos Ruiz fa cinc 
anys que treballa al 
Parador de la Seu 
d’Urgell com a cam-

brer tot i que en el seu contracte 
pren la categoria “d’ajudant”. 
Des del passat novembre en 
Carlos i la resta de treballadors 
dels diversos Paradors es van 
veure amenaçats per un Expe-
dient de Regulació d’Ocupació 
(ERO). L’ ERO contemplava 
en un inici el tancament de set 
Paradors. Segons l’empresa, 
aquesta mesura es prenia per 
“adequar-se  a la realitat del 
sector i de l’actual demanda” 
ja que segons la direcció hi 
havia pèrdues acumulades 
de fins a 77 milions d’euros. 

Finalment, empresa i sin-
dicats van negociar el tanca-
ment definitiu d’un Parador, el 
de Puerto Lumbreras (Mur-
cia) i el tancament temporal 
d’altres 27 establiments. En 
relació als acomiadaments, 
350 persones s’han quedat 
sense feina i la resta de trebal-
ladors en actiu pateixen una 
desmillora de les condicions 
laborals. Com a treballadors 
de la restauració i en horari 
nocturn, a part dels 30 dies 
per any treballat, tenen l’opció  
de 10 dies més abonables. 

El Parador de Calahorra ha 
tancat el seu restaurant, com 
d’altres dotze Paradors de 
l’Estat. Els treballadors afir-
men que és una mesura injusta 
ja que genera beneficis i que 
si es tanca és perquè hi ha un 
moviment sindical molt fort. 

Cada dia des del novembre 
passat 644 treballadors i trebal-
ladores han estat pendents de si 
finalment es quedaven a l’atur. 
La meitat han estat acomia-
dats. Mentrestant, la direcció 
d’aquesta empresa pública, en-
greixa els seus sous dia rere dia. 
Ángeles Alarcó és la Presidenta 
- Consellera Delegada de Para-
dors de Turisme d’Espanya. La 
senyora Alarcó (Gela per al seu 
ex marit Rodrigo Rato) cobra 
180.000 € anuals com a Presi-
denta - Consellera Delegada.

 
“Anar a una taula 

de negociació per a 
tractar un ERO és un 
acte de fe”

L’Expedient de Regulació 
Temporal redueix la jornada 
de la plantilla un 35 %,  les 
condicions laborals són cada 
cop més precàries amb una 
contractació al mínim cost i 
es retiren els dos dies person-
als, entre d’altres mesures. 

Tot i així, en situacions de 
profunda injustícia també ex-
isteix la solidaritat. Per a en 
Carlos, i la resta de treballa-
dors en lluita a la Seu d’Urgell, 
l’assemblea social va servir 
per sentir el  recolzament de 
la població i fer pressió al ple 
de l’Ajuntament per tal que 
es posicionessin. Aquest fet i 
la coordinació d’una part dels 
treballadors va propiciar una 
vaga els passats 7 i 8 de De-
sembre així  com una manifes-
tació el 22 de Desembre. El dia 
8 es va organitzar una protesta 

en la que es van presentar 17 
dels 35 treballadors afectats. 
Diverses de les persones que 
no van acudir a la protesta tot i 
estar directament afectades van 
explicar que tenien por de ser 
acomiadades, d’altres tenien 
una visió negativa dels sin-
dicats que havien col·laborat 
en la taula de negociació o 
s’havien mobilitzat i finalment 
un altre sector no hi va partici-
par ja que s’havia resignat.  Pel 
que fa als caps de departament, 
la possibilitat que la direcció 
retirés les remuneracions per 
acceptació  de càrrecs va fer 
que no contemplessin l’opció 
de la lluita solidària amb la 
resta de treballadors, ens ex-
plica en Carlos: “Costa mobil-
itzar a la gent treballadora per-
què el que s’amenaça és el seu 
medi de vida i no hi ha lliber-
tat per a escollir”, es lamenta.

Amb la nova reforma labo-
ral la flexibilitat per aplicar 
mesures que perjudiquen a 
la classe treballadora arriben 
quasi a l’obligació i com afir-
ma en Carlos “anar a una taula 
de negociació per a tractar un 
ERO és un acte de fe”. L’altra 
opció és la via jurisdiccional, 
però en Carlos que està estu-
diant la carrera de Dret a dis-
tància a la vegada que treballa, 
ens explica que en aquests ca-
sos sé habitual que apel·lin a 
la saturació de la via judicial.  
“Aquest ERO és un cop de 
realitat. En un procés així es 
demostra la despersonalització 
dels treballadors que es con-
verteixen simplement en un 
mitjà de producció “, afirma. 

Des del passat 21 de gener i fins el proper 2 de març qualsevol persona que  es vulgui al-
lotjar al Parador de Turisme de la Seu d’Urgell i reservi la seva estància via online, es tro-
ba amb l’advertència: “El Parador es troba tancat per temporada en les dates sol·licitades.”

Mireia Buenventura

“Paradors” aturats 
temporalment
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Cooperativisme

en concret, el cooperativisme, 
que des de mitjans del segle 
XIX recorre els debats dels 
moviments socials combatius. 
Acusat per uns de reformista, 
aplicat per altres com a fugida 
del treball assalariat i la po-
bresa, absorbit en bona part pel 
capitalisme i per l’Estat com a 
perpetuació de l’ordre actual, 
també avui en dia tenim aquest 
debat entre nosaltres. En 
aquest article no ens referim 
a totes les variables del model 
cooperativista, sinó a aquella 
que conserva la seva essència 
combativa i transformadora.

Definim la cooperativa com 
el fet d’ajuntar-se un grup 
de persones amb la intenció 
de produir, distribuir o oferir 
quelcom necessari per a la vida 
de les persones d’una soci-
etat. Però amb l’afegit de que 
totes les persones que en for-
men part tenen el mateix grau 
de responsabilitat i de decisió 
respecte a les altres. Per tant 
de forma horitzontal. Aquesta 
característica no la trobem en 
la organització assalariada del 
treball, basada en la propietat 
privada, ni en el fet d’haver 
d’obeir una autoritat que or-
ganitza què i com produir i, que 
per suposat és la que s’emporta 
el benefici resultant del nostre 
treball.

La forma d’organització 
comuna del treball, obre 
l’escletxa a noves relacions en-
tre les persones que poden po-
tenciar el suport mutu, la soli-
daritat, la igualtat, la capacitat 
de decisió de les persones... 
sempre i quan es tingui com a 
rerefons la voluntat d’acabar 
amb l’explotació humana, ani-

La realitat sòcio–
econòmica present 
que estem i que 
hem patit ens porta 

a reflexionar sobre el model 
econòmic actual i la seva via-
bilitat. Plantejar-nos alterna-
tives al sistema capitalista no 
és senzill donat que aquest sis-
tema envaeix tots els aspectes 
de la nostra vida. Buscar una 
estratègia única o, fins i tot, 
una clau universal que ens 
conduirà a la transformació 
social, no deixa de ser un er-
ror en sí mateix. No creiem en 
l’estratègia o l’alternativa en 
singular, però tot i així si que 
pensem que tenim a l’abast 
tota una sèrie d’eines a tenir en 
compte i amb les quals podem 
experimentar, com és el cas del 
cooperativisme,l’anarcosin-
dicalisme, l’autoorganització, 
la persecució de l’esclat so-
cial a través de la propagan-
da, la cultura, l’acció directa, 
l’enfrontament social, etc.

Si diem això és per aclar-
ir d’entrada que rebutgem 
aquelles visions que ens mos-
tren el camí en singular i, de 
la mateixa manera, pensem 
que la destrucció del capital-
isme passa per la confrontació 
social amb el mateix. Ara bé, 
quan ens centrem en pensar 
en la transformació social i la 
construcció d’aquell model 
social, polític i econòmic que 
cadascuna de nosaltres tenim 
en ment, ens trobem eines que 
poden ser útils en la construc-
ció d’aquest model.

Parlarem doncs d’una eina 

mal i de la naturalesa que avui 
representen l’Estat i el Capital. 
No volem una cooperativa amb 
treballadores lliures i econòmi-
cament viable en competició 
amb altres empreses capital-
istes. Sabem de la contradicció 
del model cooperatiu en relació 
a la necessitat de moure’s i 
desenvolupar-se en el mercat 
capitalista i les seves normes 
que el perpetuen i obliguen a 
qui hi participa a amotllar-si. 
Si estem parlant del coopera-
tivisme es perquè aquest model 
ens permet experimentar amb 
altres formes de produir, dis-
tribuir i consumir en base a les 
necessitat bàsiques.

En un moment de confron-
tació social com l’actual, la 
falta de referents de la gent que 
no vol seguir el camí traçat pel 
sistema, ens impulsa a rescatar 
i actualitzar les eines històr-
iques dels moviments socials 
i obrers. L’anarcosindicalisme 
i l’autoorganització de la llu-
ita a les empreses capitalistes 
es poden complementar amb 
cooperatives on les trebal-
ladores ja duguin, encara que 
parcialment, a la pràctica idees 
encaminades cap a una organ-
ització futura de l’economia. 
Per exemple no contemplem 
una cooperativa d’armament o 
de llavors transgèniques, és a 
dir, els valors socials pels que 
apostem des de l’anarquisme 
han d’estar presents en tot 
moment, no pel fet de portar 
l’etiqueta de cooperativa ha de 
despertar-nos simpaties imme-
diates.

Un altre aspecte és per les 
possibilitats que ens pot obrir 
en un moment de ruptura so-

cial. En aquest punt rescatem 
l’idea que llençàvem anterior-
ment del cooperativisme com 
a laboratori d’experimentació. 
¿Com aspirem a organitzar la 
satisfacció de les necessitats 
bàsiques de la societat, en un 
moment d’esclat i transfor-
mació / Revolució social, si no 
hem tingut mai l’oportunitat 
de dur a la pràctica les nostres 
pròpies idees, equivocant-nos, 
rectificant i millorant?

Entenem, en la lògica en la 
que estem inscrits, és a dir, la 
lògica del sistema i mercat cap-
italista i no pretenem vendre 
fum a ningú dient que apostant 
per aquest model estem fugint 
d’aquest sistema totalitzador, 
l’única manera d’acabar amb 
aquest sistema és amb la seva 
destrucció. Ara bé, el fet de 
buscar i experimentar aquests 
altres camins no pensem ni de 
lluny que siguin un impedi-
ment pel desenvolupament de 
la lluita de classes. 

La construcció de coopera-
tives i federacions entre elles 
ens poden ser útils pel desen-
volupament del conflicte so-
cial, com a rereguarda material 
i sustent en cas de desabasti-
ment, tancament patronal, de 
comunicacions, etc. Un altre 
exemple, projectes cooperatius 
actuals com Guifi.net, que pro-
mouen el lliure accés a internet, 
ens poden ser claus en un mo-
ment de confrontació social on 
l’Estat juntament amb els mag-
nats de les telecomunicacions 
decideixin tancar o restringir la 
xarxa internauta per desactivar 
un moviment massiu i generar 
confusió en el seu si.

En resum, es tracta d’una 

forma de controlar i gestionar 
els medis de producció que ens 
permetin crear una rereguarda 
per recolzar els conflictes actu-
als i futurs, per tant, és una eina 
per preparar-nos pel conflicte, 
acumular experiència i fer-nos 
fortes.

Sembla ser que en el desert 
en què ens trobem no hi hagi 
quasi cap experiència amb la 
que ens podem agafar com a 
referent. Sembla que fa dè-
cades que no es produeixen 
processos de revolta general-
itzada, o si més no, processos 
que desemboquin en una rev-
olució social profunda. Potser 
el procés que podria assem-
blar-se més a la situació actual 
a l’Estat Espanyol, és la que 
va viure l’Argentina ja fa més 
d’una dècada, tot i les seves 
particularitats. Allà es va viure 
un esfondrament momentani 
del poder econòmic i estatal 
que va propiciar la presa dels 
mitjans de producció i gestió 
per part de les treballadores 
d’algunes empreses. S’havia 
experimentat anteriorment 
amb les formes cooperatives 
a la producció però no va ser 
fins al moment de l’esclat so-
cial que no es va poder anar 
un pas més enllà. L’exemple 
més reconegut és de la fàbri-
ca de ceràmica Zanón (Neu-
quén), actualment FaSinPat 
(Fabrica Sin Patrones), que 
va ser capaç de remprendre 
la producció aturada deliber-
adament pel patró, gràcies a 
l’empoderament de les trebal-
ladores i la seva resistència de 
la mà de tota la comunitat en 
moviment. El moment concret 
va passar i la fàbrica i les trebal-
ladores han hagut d’adaptar-se 
al mercat, als encàrrecs, a bus-
car clients, a fer hores extres, a 
la situació econòmica del país, 
però no en va han tirat enda-
vant el seu propòsit: demostrar 
que són capaces de dur la pro-
ducció, de forma horitzontal i 

Cooperativisme combatiu 
com a eina transformadora?
 Sergi Onorato i
 Pablo Medina
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L’altre dia estava 
llegint el llibre 
“Entre la violèn-
cia política i el 

conflicte social; els comitès 
antifeixistes de Salt i d’Orriols 
en el context de la guerra civil 
1936-1939”, de Josep Maimí, 
on hi havia un paràgraf on 
transcrivia part d’una entre-
vista a un persona que visqué 
els moments de la guerra a 
Salt que esmentava el tema de 
la vaga. El que vaig llegir em 
va sorprendre. Deia així; 

“......hi ha una cosa molt 
important que això s’ha ama-
gat molt, i és que la CNT deia: 
“Cuidado, una vaga, si no 
tenim el 95% de possibilitats 
de guanyar-la, no la fem. Eh!, 
cuidado, que anem a sacrifi-
car tots els obrers!” Avui, en 
canvi, això no s’ha tingut en 
compte, però llavors sí.....”

El comentari em serveix per 
a reflexionar sobre el sentit de 
la vaga, els seus objectius, la 
seves estratègies, tàctiques, i 
els seus riscos.

La vaga, com sabem, és 
un instrument de força que 
s’utilitza per aconseguir 
quelcom. És una acte de força 
-no violenta- basat en la neg-
ació a col·laborar amb qui es 
té un conflicte fins que aquest 
no “baixi del burro”. És un 
pols de força entre dos parts, 
el que més aguanti guanya, 
l’altre perd. La classe trebal-
ladora utilitzem aquesta 
“arma” que no mata per as-
solir uns objectius “polítics”, 
laborals; sigui per millorar les 
condicions de treball, o bé per 
frenar el seu empitjorament, 
com sembla que succeeix ma-
joritàriament any rere any. 

Des de fa un parell de dè-
cades els sindicats han con-
vocat la majoria de vagues 
generals (sinó totes) per un 
sol dia. I tot i que la ma-
joria d’aquestes vagues no 
van assolir els seus objec-
tius polítics-laborals (van 
ser una derrota, un fracàs) 
els analistes sindicals parlen 
d’aquestes derrotes (cada cop 
més severes) com si fossin 
victòries... igual com fan els 
partits polítics que perden les 

Vaga General d’un dia;
una derrota anunciada.

eleccions. La CNT també es 
suma a aquest absurd?

“calen noves tàctiques 
i estratègies sindi-
cals, noves accions de 
caràcter general, fidels 
al que volem i com ho 
volem”

Del paràgraf que esmento 
poden sorgir aquestes pre-
guntes:

Tenim el 95% de possibili-
tats de guanyar una vaga gen-
eral que duri un dia?

Els obrers són sacrificats si 
la perden?

Avui és té això en compte?
Quins són els fets? Di-

ria que ni s’assoleixen els 
objectius polítics -laborals, 
ni els d’agitació social  (els 
seguiments cada vegada són 
menors). El risc laboral, el 
sacrifici econòmic, i a vegades 
el risc de presó o d’una pal-
lissa policial per fer vaga es-
devé inútil i enforteix la classe 
dominant. A més, l’ànim de la 
classe obrera en surt malparat 
a conseqüència de l’efecte 
desmoralitzador i desesperan-
çador d’una derrota previsi-
ble, això quan no afecta també 
a la caixa de l’organització per 
tota la propaganda i les pos-
sibles despeses judicials. Però 
a més de l’efecte desmoralit-
zador d’una derrota, aquestes 
vagues no indefinides ajuden 
a desprestigiar el sindicalisme 
quan aquest planteja derrotes 
més que previsibles. I a tots 
aquests mals, que no són pocs, 
es podria afegir l’efecte anti-
pedagògic pel jovent al des-
virtuar la força d’una vaga. I 
tot això, quan es convoca una 
vaga general, sembla que avui 
no és tingut en compte.

Que ho faci CCOO o la 
UGT ho puc comprendre, però 
que ho fem la CNT em deixa 
perplex. Per no pocs la tàctica 
es demostra equivocada i per-
judicial al no assolir ni objec-
tius polítics ni socials, sovint 
fent més mal que bé a curt i 
mitjà termini com es demostra 
després de prop de 30 anys de 
“democràcia” i de nombroses 
vagues generals d’un dia.

Jo no em veig amb cor 

d’esbroncar a un treballador 
per no anar a la vaga general 
d’un dia, ni considerar-lo au-
tomàticament un esquirol. Jo 
mateix em plantejo dubtes so-
bre aquesta vaga i no crec que 
per això em faci ser esquirol. 
No obstant no podré fer vaga 
al passar-me el que a molts, 
estic a l’atur... sóc un més del 
25%. Podré col·laborar en els 
piquets en altres empreses, 
però no fer vaga on treballo.

Crec calen noves tàctiques 
i estratègies sindicals, noves 
accions de caràcter general, 
fidels al que volem i com ho 
volem, proposant accions 
que siguem capaços d’iniciar 
i acabar amb victòria, des de 
les nostres pròpies forces, 
amb objectius assolibles, amb 
mètodes possibles, i, sí o sí, 
amb la capacitat d’atraure al-
tres col·lectius a les nostres 
propostes i iniciatives d’acció 
si volem tenir un impacte so-
cial que ajudi a engrescar i re-
vifar l’esperança de l’èxit i la 
victòria. Es poden pensar mol-
tes més coses que proposar un 
fracàs sense esperança que ens 
deixa a la classe obrera mate-
rial i anímicament pitjor del 
que estàvem (quan no detin-
guts i ferits). Haurà d’haver 
un espai-temps per valorar els 
resultats d’aquesta estratègia, 
no només com a organització, 
també com a classe.

Crec que és preferible 
plantejar una proposta de 
vaga progressiva, constant, 
i amb caràcter d’indefinida, 
preparada amb molta an-
telació, trobant 
afinitats amb al-
tres col·lectius, 
preparant i am-
pliant la base 
social necessària 
per que la classe 
obrera pugui 
tornar a ser 
una força que 
tingui opcions 
de doble-
gar el poder 
de la classe 
d o m i n a n t . 
Accions on 
p u g u e m 
o b t e n i r 
v i c tò r i e s , 
que grad-

Opinió

ualment ens acostin any rera 
any cap la victòria final; la 
vaga general revolucionària. 
Una convocatòria que respecti 
el concepte de força, de pols, 
del que és una vaga, sigui 
una vaga o un boicot laboral, 
d’habitatge, de consum, i/o de 
ventres.

“una estratègia i 
pensament accion-
ari, d’acció amb ini-
ciativa pròpia, amb 
“l’agenda” i ritme 
que l’organització 
s’imposa, que ac-
ciona.”

Segurament no pocs com-
panys ja hauran fet reflexions 
semblants. Llavors el debat 
que caldria encetar (si no ho 
està ja), tan a la CNT com 
entre altres col·lectius rev-
olucionaris seria quines ac-
cions de força som capaços 
de proposar i activar els que 
som, a nivell local, regional, 
i/o confederal, que siguin útils 
i esperançadores per la classe 
obrera. Passant d’una estratè-
gia i pensament reaccionari, a 
remolc de l’acció d’un altre, a 
una estratègia i pensament ac-
cionari, d’acció amb iniciativa 
pròpia, amb “l’agenda” i ritme 
que l’organització s’imposa, 
que acciona. La CNT som una 
organització gran, i per tant 
amb molt potencial, podem 
plantejar iniciatives a altres 
col·lectius sense anar a remolc 
dels absurds dels més “grans”.

igualitària, encara que a petita 
escala en el seu àmbit. I això 
ha donat els seus fruits, doncs 
molta altra gent els ha seguit 
en aquest esforç i com mostra 
el fet que dues altres empreses 
de la ceràmica i el maó de la 
província, arrel dels intents de 
tancament patronal, avui han 
optat per la cooperativa com 
a model de gestió. Expropiant 
els mitjans a la patronal i fent 
que la major part de la produc-
ció d’aquest ram de la indústria 
funcioni actualment de forma 
coordinada a la província i 
amb la prioritat d’abastir a qui 
ho necessita per sobre del seu 
poder adquisitiu.

Com a últimes paraules no-
més voldríem recalcar de nou 
que tot i les contradiccions int-
rínseques, presents dins el pro-
pi cooperativisme combatiu, 
pensem que el desenvolupa-
ment del mateix i la seva con-
nexió amb d’altres fronts de 
lluita oberts i per obrir poden 
fer reforçar la lluita contra el 
sistema capitalista i el propi 
Estat.

Bibliografia recomanada:

- VVAA Fer el salt: Cooper-
ativisme i Economia Solidària. 
Aproximació, orientacions i 
experiències actuals. Prim-
era edició juliol 2012 Editorial 
Comú i el Grillo Libertario

- Dalmau, Marc i Miró, Iván 
Les Cooperatives obreres de 
Sants. Autogestió proletària en 
un barri de Barcelona (1870-
1939). Ciutat Invisible Edi-
cions

- VVAA Anarquisme ex-
posició internacional. Debates 
Abiertos: Trabajo Alternativo. 
Primera edició octubre 1994

- Abad de Santillán, Diego 
El organismo económico de 
la revolución. Editorial Zero 
ZYX

 Xevi Royo

Reflexions sobre les aturades de 24 hores.
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El mes d’octubre 
passat, entitats, 
ajuntaments i di-
verses persones es 

van començar a preocupar 
al sortir a exposició públi-
ca dues concessions anom-
enades Leonardo i Darwin 
que afectaven la Catalunya 
interior : Osona, el Ripollès, 
la Garrtoxa, el Berguedà, la 
Segarra,... i, amb la sorpre-
sa, que un any abans ja hav-
ia estat concedit un permís 
d’investigació anomenat Ri-
poll i que afectava sobretot 
la Garrotxa i el Ripollès.

En cap d’aquestes con-
cessions s’anomena ex-
plícitament la tècnica de la 
fractura hidràulica (frack-
ing) però es deixa oberta 
la possibilitat de poder-
la utilitzar. Aquest fet 
queda més que clar quan 
s’investiga els currícu-
lums de les empreses im-
plicades o concessionàries, 
que utilitzen aquesta 
tècnica habitualment. 

Però què és la fractura 
hidràulica? El fracking, 
com es coneix usualment, 
és una tècnica moderna que 
es va començar a utilitzar 
a partir del 2002, que con-
sisteix en una perforació en 
vertical a gran profunditat 
(de 2.000 a 3.000 metres) i 
posteriorment en horitzon-
tal per dins l’estrat on hi ha 
localitzats els hidrocarburs 
(gas o petroli) fins a uns 
2.000 metres de distància. 
Posteriorment s’injecta ai-
gua a gran pressió per frac-
turar la roca junt amb una 
sopa de sorres i elements 
químics per dissoldre-la. 
Tot aquest procés provoca 
que s’incrementi la permea-
bilitat de la roca i així poder 
extreure el petroli o el gas 
que estava atrapat en pe-
tites vacuoles dins la roca.

Aquesta tècnica és 
tecnològicament molt 
avançada però compor-
ta uns riscos ambientals 
i socials molt elevats:

a) Perill de contami-
nació d’aqüífers al utilit-
zar productes químics. 
Una part  (el 20%) d’ells 
es calcula que no es poden 
tornar a extreure i resten en 
el subsòl. Això pot compor-
tar contaminació a aqüífers 
profunds i també superfi-

cials si les maniobres amb 
els tubs de la perforació no 
es realitza correctament. 

b ) S o b r e e x p l o t a c i ó 
d’aqüífers al ser una tècnica 
que necessita molta aigua. 
Són habituals injeccions 
de 12.000 a 24.000 metres 
cúbics, que és l’equivalent a 
12 o 24 piscines olímpiques. 

c) Trànsit i soroll típic 
d’una indústria pesada. 
Aquestes explotacions fun-
cionen com una indústria 
pesada amb el conseqüent 
transit de grans camions, 
la qual cosa, en un ambient 
rural, afecta la tranquil·litat 
i salut de les persones.

d) Impacte en el paisatge, 

per les grans extensions 
que es necessita ocupar a 
les explotacions, equiva-
lent a més d’una camp de 
fútbol. En un entorn rural 
això comporta una agressió 
al medi i un impacte visual 
d’extraordinàries propor-
cions, al repetir-se la 
petjada de l’explotació 
per tot el territori.

e) Petits terratrè-
mols generats per càr-
rega o extracció d’aigua 
al haver-hi falles properes.

L’ús d’aquesta tèc-
nica és conseqüència de 
l’esgotament de les reserves 
de petroli convencional que 
des del segle XIX s’estan 
explotant, i que ha estat la 
sang de la societat industrial 
des dels anys 20 al facilitar 
el transport i l’accés a en-
ergia barata i molt eficient. 

En aquests moments es 
calcula que el petroli fàcil 
d’extreure, i per tant el més 
barat, ja s’està exhaurint, el 
que provoca un increment 
del preu que fa rentable que 
s’intentin tècniques com el 
fracking, que requereixen 
molta inversió i, alhora, 
amb molt poca tassa de re-
torn energètic (diferència 
entre l’energia utilitzada 
per l’extracció i la que dóna 
els hidrocarburs extrets). 

El fracking és una prova 
més que estem tocant els 
límits dels recursos ge-
ològics i ecològics. La lògi-
ca capitalista del benefici 
i el fet de no internalitzar 

l’impacte ambiental en els 
balanços de les empreses 
fa que es generin greus im-
pactes socials i ambientals 
en diferents territoris del 
planeta. En aquests mo-
ments és urgent un canvi de 
model, ambiental i social-
ment més just. Però pels 
caires que agafa aquesta cri-
sis sistèmica no sembla que 
aquest sigui el camí, sinó 
tot el contrari, la lluita pels 
pocs recursos naturals que 
queden en el planeta, sobre-
tot el petroli, està servint per 
mantenir una elit amb una 
elevada riquesa. A aquests 
sectors ja els interessa que 
el 99% de la humanitat ar-
ribi a nivells de pobresa 
suficients i que mantinguin 
un baix consum d’aquests 
recursos naturals cada cop 
més magres, enlloc de fer el 

que realment seria necessari: 
socialitzar els recursos per a 
poder decréixer i repartir-
los de manera sostenible en-
tre el conjunt de la població.  

En aquest canvi de model 
Catalunya no en queda ex-
empta, ja sigui en forma de 
retallades brutals com de 
feblesa de l’administració 
que ha de vetllar pels in-
teressos de la comunitat. I 
és en aquest darrer aspecte, 
en el marc d’una admin-
istració feble, on les em-
preses fan i desfan segons 
els seus interessos, que ens 
trobem aquestes conces-
sions d’hidrocarburs. Sinó 
no s’entén com la concessió 

Ripoll, que a diferència de 
les altres concessions el 
permís d’investigació ja està 
adjudicat, esdevé més una 
història típica de països poc 
democràtics i amb estruc-
tures d’estat molt febles que 
d’un país modern i amb una 
democràcia ben establerta. 
Aquesta concessió que agafa 
bona part de la Garrotxa i del 
Ripollès i una part d’Osona 
es va concedir a una empresa 
que es diu Teredo Oils lim-
ited propietat d’un multimil-
ionari excèntric de 94 anys. 
El procediment habitual en 
aquests permisos seria, si 
l’administració que ens gov-
erna és seriosa i rigorosa, 
primer analitzar l’impacte 
ambiental que pot generar 
aquestes explotacions en el 
territori, informar i copsar 
l’opinió de la població que 

hi viu i finalment, si cap de 
les dues anteriors és nega-
tiva, concedir l’explotació. 
Però l’única informació que 
va tenir Riudaura, indret on 
l’empresa vol començar, i 
on als anys 60 es va local-
itzar gas però es va descar-
tar per la seva baixa rendi-
bilitat, fou de l’empresa i 
l’excèntric multimilionari. 
Mesos més tard les entitats 
ecologistes locals alertaren 
que calia fer un seguiment 
estricte de les operacions 
d’aquesta empresa, perquè 
les informacions eren con-
tradictòries, l’administració 
en deia una i l’empresa una 
altra. En aquest marc és on 
tots i totes hem de reflexio-
nar en el fet que, a part de 
vendre’ns el territori per un 
plat de llenties (hi ha molt 
poques reserves de gas), ho 
fem a petites empreses que 
aprofiten el que les grans no 
volen i on la seguretat per la 
realització d’aquests tipus 
d’explotacions genera en-
cara molts més dubtes i més 
riscos d’impacte ambiental.  

Per això cal que el poble 
de Catalunya faci seus els 
plantejaments de la Plata-
forma AntiFracking i dem-
ani que s’aturin aquestes 
investigacions. No volem el 
fracking perquè no ens durà 
a la sobirania energètica, ni 
per recursos disponibles en 
el subsòl ni pels impactes 
que generarà en el territori. 
Volem un canvi de model a 
través d’energies renova-
bles netes per arribar a la 
independència energètica 
i així conservar el territori 

per les generacions futures. 
Per això cal inversió en in-
vestigació i tecnologia, in-
versió que recuperarem en 
el futur en estalviar en la 
factura energètica les im-
portacions d’hidrocarburs 
(actualment el 70% ens ve 
de fora de Catalunya). La 
implantació d’aquestes en-
ergies renovables també ha 
de ser socialment justa, és a 
dir no controlada per grans 
empreses sinó per coopera-
tives locals o empreses púb-
liques per així no caure en 
la lògica de l’enriquiment 
d’uns pocs. Cal pensar que 
en el futur hem de dispo-
sar de menys, amb més 
eficiència i més equitat.

* Llorenç Planagumà i 
Guàrdia és geòleg i mem-
bre del Centre per la Sos-
tenibilitat Territorial

Territori
El perill del Fracking a Catalunya

Les concessions d’hidrocarburs al nostre país
Llorenç Planagumà i
Guàrdia
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A principios de dic-
iembre apareció 
un estudio de la 
OIT titulado “In-

forme mundial sobre salarios 
2012/2013”, que hace un re-
paso bastante amplio sobre 
las tendencias de los últimos 
tiempos en materia salarial, y 
del que podemos sacar una se-
rie de conclusiones bien claras 
que han de hacernos meditar 
y analizar para ser capaces de 
organizar y enarbolar un dis-
curso que combata con alter-
nativas la deriva que se viene 
siguiendo desde hace ya dé-
cadas en cuanto a la pérdida 
de protagonismo de la clase 
trabajadora –y no me refiero 
sólo a nivel de remuneración 
salarial-, pues nuestro papel 
en el proceso productivo, a la 
hora de determinar y organizar 
el mundo laboral, de reivindi-
car continuas mejoras y dere-
chos laborales, ha menguado 
a grandes pasos en las últimas 
décadas. 

El informe hace hincapié -y 
bien lo sabemos nosotros como 
sindicalistas- que la crisis está 
sirviendo para acelerar aún 
más ese decaimiento de nues-
tras condiciones con rebajas 
de sueldo, peores condiciones, 
despidos cada vez más baratos 
y menores prestaciones social-
es (paro y jubilación) o menos 
accesibles para la mayoría (en 
sanidad, copago o euro por re-

ceta). Como muestra, señalar 
que dentro de las economías 
llamadas desarrolladas en el 
período 2006-2011 los sala-
rios reales han caído, debido 
a la unión de dos factores, su 
estancamiento y el aumento 
de precios. Si tomamos como 
referencia un período más 
amplio, del 2000-2011 vemos 
como la tendencia varía mucho 
entre continentes y países, ya 
que por ejemplo en el conjunto 
de Asia se dobló el salario pro-
medio mensual, pero en China 
en particular se triplicó, lo que 
viene a significar un hecho de 
vital importancia a nivel mun-
dial, esto es, el principio del fin 
de la mano de obra barata. 

Queda clara pues una prim-
era conclusión, que a raíz de la 
llamada crisis, la participación 
del trabajo en la riqueza gen-
erada está decayendo a pasos 
agigantados en los últimos 
años, y abriendo aún más la 
brecha entre capital y trabajo 
a costa de peores condiciones 
laborales (a todos los niveles, 
en todos los países). Bien sabe-
mos que esa guerra ha sido 
continuada, y que las épocas de 
bonanza y crecimiento lo único 
que han conseguido es mitigar, 
maquillar y esconder las ansias 
capitalistas, que no han de-
caído, mientras que la combat-
ividad, la unidad y la respuesta 
de la clase trabajadora ha sido 
tibia a nivel general. Esta ten-
dencia va a ir en aumento, tal y 
como muestra el estudio, por lo 

que hemos de 
ser capaces de 
hacer entender 
a los demás 
que quienes 
crean y pro-
ducen riqueza 
somos la in-
mensa mayoría 
de trabajadores 
y trabajadoras, 
por tanto, no 
sólo es lógico 
y razonable, 
sino justo que 
ese beneficio 
se distribuya de 
forma mucho 
más igualitaria 
y equitativa. 

El prim-
er factor de 

desigualdad es esa repartición 
entre capital y trabajo, en ben-
eficio del primero, pues en el 
periodo de 1990 a 2009 en 26 
de 30 países analizados por la 
OCDE, la presencia del factor 
trabajo decayó, pasando del 66 
al 61%, incluso en China, que 
como decíamos triplicó de me-
dia sus salarios. Queda claro 
pues, que no es una novedad 
de los últimos años, sino un 
proceso continuado, como es 
fácil comprobar si atendemos a 
otros datos, tales como que los 
aumentos de productividad no 
han ido acompañados de au-
mentos proporcionales en los 
salarios. En USA, desde 1980 
la productividad por hora no 
agrícola aumentó un 90%, pero 
la remuneración lo hizo sólo 
un 26´7%, mientras que en 
Alemania, en el período 1990-
2010 los salarios reales con-
tinuaron igual a pesar de que la 
productividad subiera un 22%. 
Según la OIT, desde 1999 en 
36 países, la productividad 
laboral promedio aumentó en 
más de dos veces los salarios 
promedio en las economías 
más desarrolladas.

Otro factor que como traba-
jadores ha de hacernos reflex-
ionar y que se ha venido ge-
stando y manifestando en los 
últimos tiempos, es la desigual 
distribución de estos salarios 
entre la clase trabajadora, pues 
si bien aquellos trabajadores 
más cualificados aumentaron 
un 7% de media, los menos 

bajaron un 12% en un estudio 
realizado en 10 economías 
desarrolladas entre principios 
de los ´80 y 2005. Esta caída 
de la participación del trabajo 
sería aún mayor si quitásemos 
al 1% de las personas que más 
ingresan, lo que magnifica y da 
una idea aún más clara de esa 
desigualdad

Esta debacle en los sala-
rios, esta amplificación de la 
desigualdad en la distribución 
de la riqueza (tanto entre traba-
jadores y capitalistas como en-
tre trabajadores más y menos 
cualificados) y esta pérdida de 
derechos laborales ha venido 
motivada por diversos factores 
a los que añadimos sus posi-
bles soluciones:

El primero de ellos lo en-
contraríamos en los cambios y 
avances tecnológicos produci-
dos en las últimas décadas, que 
han derivado en una cada vez 
menor necesidad de mano de 
obra poco cualificada, sustitui-
da por maquinaria y tecnología 
más desarrollada.

Como hemos visto, el es-
tudio demuestra que la pro-
ductividad ha aumentado exa-
geradamente en las últimas 
décadas, por tanto, hemos de 
aprovechar esa situación para 
trabajar menos horas, pero tra-
bajar más gente. Las ganancias 
en productividad han de reper-
cutir en un mayor bienestar y 
en beneficios para quienes pro-
ducen, es decir, recompensar 
a quienes viven de su trabajo. 
La jornada semanal de 30 ho-
ras sin reducción salarial por 
ejemplo, debería ser una exi-
gencia y una forma clara y con-
cisa, directa y fácilmente asim-
ilable para incidir entre la clase 
trabajadora sobre las posibles 
soluciones. Repartir el trabajo 
y repartir la riqueza es un lema 
que ha de acompañar nuestros 
mensajes, pues las necesidades 
de mano de obra van a ir men-
guando todavía más a medida 
que la tecnología avance, pues 
ha sido una constante a lo largo 
de la historia, el denominado 
paro tecnológico tan bien ex-
plicitado en “El fin del trabajo” 
(Jeremy Rifkin, 1995). O nos 
dirigimos a una sociedad don-
de una minoría muy cualifica-
da esté bien remunerada y una 

inmensa mayoría viva de tra-
bajos precarios, de la caridad o 
prestaciones sociales, o nos en-
caminamos a una sociedad más 
justa donde se aprovechen las 
aptitudes de cada uno y seamos 
todos necesarios.

Seguidamente, el fenómeno 
de la globalización, la interde-
pendencia de un mercado que 
es mundial, global, hace que 
exista una mayor competencia 
entre países, que actúa como 
moderadora de los salarios, 
pues se compite a ver quién 
produce más barato. 

La globalización no es el 
problema en este caso, simple-
mente, hay que procurar ex-
tender las mejores condiciones 
laborales a todos los rincones 
del planeta, de esa manera, la 
competencia sí será real. Mien-
tras haya lugares donde los 
mínimos derechos laborales 
ni se respeten y la solución de 
los gobernantes sea precarizar 
para competir, este problema 
subsistirá. 

En tercer lugar, el papel de 
la clase trabajadora ha decaído 
y el poder de negociación de 
los sindicatos mayoritarios 
está en declive, por tanto, su 
capacidad para negociar mejo-
ras, en retroceso.

No hace falta comentar mu-
cho acerca de este punto, mal 
que nos pese, la fuerza global 
de la clase trabajadora, la falta 
de conciencia e implicación ha 
facilitado esta situación, por 
tanto, para revertirla hay que 
volver a hacer partícipes a los 
verdaderos protagonistas de 
su condición, esto es, de per-
dedores en un mundo donde 
otros han ganado mucho más 
de la cuenta. Por tanto, y en 
contra de lo que muchos pien-
san, hace falta más sindicalis-
mo, tal y como lo entendemos 
nosotros.

De nosotros depende re-
vertir la situación, teniendo 
claro que quienes se opongan 
a nuestras propuestas lo harán 
exclusivamente en tanto que 
perjudicados, pero hay que 
hacer entender al conjunto de 
la sociedad que llevamos mu-
chos años de pérdidas, derrotas 
y agresiones, por lo que es hora 
de rebelarse y exigir lo que es 
justo.

Anàlisi
Resumen del “informe mundial

sobre salarios 2012/2013” de la OIT

 Salva Sanchez
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Hablamos con Vicky, compañero del sindicato de CNT de Lebrija. En febrero del año 2009, la 
central anarcosindicalista en esta localidad convocó una huelga general que fue secundada 

por más del 90% de la gente del pueblo. 
Buenos días Vicky, an-

tes de nada, para situar-
nos,  ¿dónde se encuentra 
Lebrija y qué característi-
cas socioeconómicas tiene?

Lebrija es un pueblo que 
está en la provincia de Sevil-
la, a unos 65 Km de Sevilla, 
lindando con la Provincia de 
Cádiz, a unos 20 Km de Jerez. 
Es un pueblo de unos 27.000 
habitantes y tiene un porcen-
taje de paro muy elevado, en 
el año 2009 ya tenía más del 
30% de paro. No existe ap-
enas ningún tipo de industria, 
y la poca que había ya ha de-
saparecido. Es y ha sido un 
pueblo que ha vivido de la 
agricultura, excepto el tiempo 
de la burbuja inmobiliaria que 
se vivía de la construcción.

Hace tres años, la CNT 
de Lebrija consiguió con-
vocar una huelga que se-
cundó más del 90% de la 
población, ¿a qué se debe? 

Primero a que era el princip-
io de la crisis y la gente llevaba 
más de un año sin encontrar 
trabajo ya que la construcción 
había desaparecido, el campo 
ya no da trabajo para casi nadie, 
y la gente no sabía que hacer.

La CNT de Lebrija planificó 
bastante bien una lucha, para 
conseguir un reparto justo del 
trabajo que generara el ayun-
tamiento, la respuesta de la 
gente fue muy buena, y como 
casi siempre los políticos no 
estuvieron a la altura, no sólo 
no dieron una solución a las 

peticiones sino que no tuvi-
eron la dignidad de recibir y 
escuchar al pueblo. Aquí, los 
políticos siguen como en el 
siglo XIX con la cultura de ca-
ciquismo. Por eso por muchas 
subvenciones que durante los 
últimos 25 años han venido 
de la Comunidad Europea 
para crear en Andalucía algún 
tipo de industria, no hay nada 
creado, todo ese dinero se lo 
han metido en los bolsillos los 
cuatro caciques y sus amigos.

La CNT siempre debe estar 
a la altura de las luchas que 
exige un pueblo, convocando 
manifestaciones multitudi-
narias, de más de 2500, donde 
hubieron cortes de carretera, 
se rodeó el ayuntamiento, etc. 
Ante la respuesta de la gente, 
la CNT no podía parar, y como 
respuesta a esa situación con-
vocamos una huelga general.

¿Fue una convocatoria 
organizada y secundada 
por CNT solamente, o hubi-
eron otras organizaciones 
que apoyaron y se solidar-
izaron con la convocatoria?

La CNT cuando empezó la 
lucha dio voz a los ciudadanos 
a través de un comité con dos 
representantes que hablaban 
ante los medios de comuni-
cación, pero cuando se con-
vocó la huelga se acobardaron.

La huelga la convocó la 
CNT en solitario, además el 
ayuntamiento hizo presión a 
todas las organizaciones del 
pueblo para que públicamente 
se posicionasen en contra de 

la huelga, desde los medios de 
comunicación, radio, periódi-
cos y televisión local, hasta 
una comunidad de regantes. 

Cualquier organización 
o asociación que estuviese 
controlada por el caciquismo 
político, estaba obligada a de-
clararse contra la huelga. Fue 
bastante patético y vergonzoso 
ver como toda la fachada del 
sistema democrático que nos 
quieren hacer ver se desmante-
laba, quedando claro el funcion-
amiento caciquil que practican.  

Como anécdota podemos 
explicar que dos días an-
tes de la huelga, la alcaldesa 
con los sindicatos CCOO y 
UGT, reunió a todos los pana-
deros para presionarlos, para 
que abriesen ofreciéndoles 
a dos guardias civiles en las 
puertas de la panadería du-
rante todo el día de huelga.

Ninguna de las asocia-
ciones a las que nos refe-
rimos, que no representan a 
nadie, no se atrevieron a en-
frentarse a los caciques, los 
que mandan. Tenían miedo y 
nadie se atrevió apoyarnos.

En el periódico de Lebrija 
salió en portada un titular, que 
decía, la CNT se queda sola.

Al ser una huelga secun-
dada por más del 90% de la 
población, hubo algún sector 
económico que se resistió? 

No, solo se resistió el 
Mercadona, todo y que no 
pudo abrir hasta las 12:00 
de la mañana, teniendo que 
romper las cerraduras y 

acompañados de la policía. 
También hubo una anéc-

dota, la representante de la 
APYMEs, la asociación de 
los pequeños y medianos em-
presarios, con unas 8 o 10 
personas se pusieron con una 
pancarta que decía que habían 
cerrado por miedo. Tuvimos 
que ponerle un cerco de se-
guridad cuando pasó nuestra 
manifestación, que contaba 
con más de 2500 personas.

Lo peor es que esta señora, 
la representante de los peque-
ños empresarios, que son todos 
autónomos y desde la huelga 
muchos se borraron, nos dio 
su apoyo públicamente, en los 
medios de comunicación a los 
trabajadores y a la CNT, pero 
por presiones, como ella mis-
ma me llegó a reconocer en una 
llamada de teléfono, no podía 
seguir dándonos su apoyo.  

Durante el transcur-
so de la huelga, ¿cual era 
la reacción de la gente? 

La mayoría se lo tomó como 
lo que era, una huelga general, 
y decidieron no abrir. Además, 
en el pueblo se notaba que 
todo estaba cerrado, antes de la 
manifestación en la calle solo 
se veía a los piquetes, más de 
200 personas. Pero al ver que la 
huelga había salido muy bien, 
los caciques se sorprendieron 
tanto que empezaron a hacer 
lo que saben hacer muy bien. 

Un dato interesante fue que 
durante la emisión por la tel-
evisión de la mañana, el pre-
sentador dijo que la huelga 

era un éxito hasta el punto 
que no tenía ni periódicos, 
con los que solía hacer una 
sección del programa. Poco 
tiempo después cambiaron al 
presentador del programa y 
pusieron a otra persona, que se 
dedicó durante horas a decir, 
que habíamos amenazado, que 
íbamos por las calles con las 
banderas asustando la a gente. 
Curiosamente, un programa 
que nunca tiene teléfonos 
abiertos al público, ese día 
empezó a conectar con perso-
nas que contaban que se habían 
sentido asustadas. De lo más 
vergonzoso, ellos que habían 
utilizado todos los medios 
para asustar a la gente, prego-
nando a todo el mundo con el 
poder, y nosotros quedábamos 
como los violentos porque 
llevábamos unas banderas. 

¿Cual fue la reacción de 
la clase política, de la pa-
tronal y del resto de or-
ganizaciones sindicales? 

La oposición en un prin-
cipio nos apoyó, pero en cu-
anto convocamos la huelga, 
empezaron a criticarnos. Se 
dieron cuenta de que la gente 
apoyaba a  la CNT y por eso, 
en un inicio, nos apoyaron, 
pero más tarde, pensaron que 
la huelga sería un fracaso y 
empezaron a criticar a la CNT.

La patronal, son organiza-
ciones al servicio del poder, 
no de sus afiliados, porque 
muchos autónomos estaban 
con nosotros. Pero como la 
representante de esa organi-

Entrevista
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zación solo esta ahí por las 
subvenciones que recibe, y de 
ahí se paga su sueldo, porque 
aunque sea una mierda de or-
ganización con 30 afiliados, 
ella cobra un sueldo, y por 
eso necesita al ayuntamiento.

Después de la huelga gener-
al, ¿el peso de la CNT de Leb-
rija en la localidad cuál es? 

Bueno, desde la huelga hasta 
el 2012 sacamos un panfleto, 
es un A·3 doblado por la mi-
tad, y tenía más prestigio que 
el periódico de Lebrija, que 
nos costaba a los lebrijanos en 
el 2009 unos 150.000 € que re-
cibía del ayuntamiento en con-
cepto de publicidad. Todo y que 
no hemos sabido rentabilizar 
la huelga en cuanto afiliación, 
es cierto que el único sindicato 
en Lebrija que sirve, realmente, 
para solucionar los problemas 
de los trabajadores, es la CNT. 

La UGT no hace nada más 
allá de los cursos y en las 
últimas huelgas se ha tenido 
que ir a Sevilla, porque no se 
atreve a quedarse en Lebrija. 
Una muestra de ello es que en 
la huelga de Marzo del 2012 
fueron increpados por la gente.

Según tu, ¿crees que la 
CNT esta preparada para 
convocar huelgas generales 

ya sean en una localidad o a 
nivel más global? Cuales son 
las deficiencias que tenemos 
y que deberíamos trabajar?

A cualquier nivel una huel-
ga ha de ser estudiada desde 
muchos puntos. Primero de 
todo tenemos que fijarnos 
en la implantación que ten-
emos, saber en que pueblos 
y ciudades estamos, y con un 
nivel suficiente de militancia. 

En segundo lugar, ver que 
es lo que reivindicamos y si 
la gente del pueblo, la que 
no está afiliada a la CNT, 
tiene predisposición a luchar 
por ello. Siempre habría que 
hacer reivindicaciones prác-
ticas y concretas, solemos 
irnos a cosas muy generales 
y no le suele llegar al pueblo.

Por último creo que se de-
ben de radicalizar las huelgas. 
Si la CNT hiciera una huelga 
con más motivos habría que 
radicalizarla. Pienso que en 
general son los 3 puntos princi-
pales donde la CNT tiene defi-
ciencias, y por eso no creo que 
ahora la CNT pueda hacer una 
huelga general a nivel estatal. A 
nivel regional no se si las demás 
regionales están más prepara-
das que Andalucía, pero en esta 
no estamos preparados para re-
alizar una huelga, convocando 
la CNT sola. A nivel local, las 

huelgas son más sencillas que 
las demás, pero también tienen 
su esfuerzo y preparación. 
Cada localidad debe de decidir 
que es lo más conveniente.

Dejando de lado la huel-
ga general del 2009, y como 
ya hace más de dos años 
del X Congreso, nos gus-
taría saber cual es tu opin-
ión de este y de las propu-
estas que de él surgieron.

Para mí las propuestas que de 
él surgieron, y el congreso en sí, 
es una base en la que nos debe-
ríamos apoyar para empezar a 
crear una CNT que pueda al-
gún día conseguir hacer huel-
gas por si sola, cambiar cosas 
y crear una alternativa a toda 
la mierda que nos han traído 
estos más de 30 años de timoc-
racia, donde han gobernado de 
forma encubierta una clase en-
riquecida a costa de nosotros. 

En el congreso, la CNT 
reconoció cuales son, sus de-
bilidades y sus virtudes. En ac-
ción sindical, por ejemplo, he-
mos demostrado que tenemos 
una buena forma de luchar, 
no utilizábamos las secciones 
sindicales como lo que eran, 
una buen arma de defensa. 
Las solíamos utilizar como un 
medio para que despidieran a 
alguien. Esto se observa por 

ejemplo porque desde hace 
tiempo no vemos en la web o en 
el periódico de CNT, “han des-
pedido al delegado o delegada 
de CNT en tal empresa”. Desde 
hace un tiempo, leemos o escu-
chamos más, han readmitido al 
delegado o delegada de CNT.  

Para cambiar una sociedad 
es importante saber quien eres, 
que medios tienes y cómo es 
la sociedad que quieres cam-
biar, hay que saber como es tu 
enemigo. Yo creo que el con-
greso ha servido a la CNT para 
eso, para saber quien es y qué 
medios tiene, este ha sido un 
primer paso, de muchos otros, 
para cambiar esta sociedad. 

¿Como ves a la organi-
zación en la actualidad? 
¿En qué aspectos crees 
que debemos seguir traba-
jando y de qué manera? 

Veo a la CNT con ganas de 
hacer cosas. Hay muchos prob-
lemas ahora mismo en la socie-
dad, y queremos estar en todos, 
y no somos tantas personas.

Uno de los principales proble-
mas de la CNT es la formación, 
deberíamos trabajar mucho más 
y participar más. Todo y que 
hoy en día, tenemos una buena 
secretaría de formación en el 
comité confederal, los afiliados 
y las afiliadas no participamos 

como deberíamos. Nos cree-
mos que ya lo sabemos todo 
y eso es un error muy grave.

A nivel de anécdota, con to-
dos los cursos que dan CCOO 
y UGT, desde el año 1986 no 
se dan cursos de formación 
de militantes. Eso demues-
tra hacia donde quiere ir un 
sindicato. Las personas que 
formamos CNT, aunque por 
otros motivos también esta-
mos cometiendo ese error.

Para acabar, micro abierto, 
¿quieres añadir algo más?

Solo que, las personas 
de CNT y sobre todo no-
sotros los jóvenes, debemos 
aprender a tener paciencia, 
no se consiguen las cosas en 
una tarde, en una manifes-
tación, se necesita tiempo.

Una manifestación, por 
ejemplo, es la expresión final 
del esfuerzo que durante días, 
semanas e incluso meses, re-
alizaron muchas personas. 

En la CNT tiene que ser 
igual, y el esfuerzo muchos 
de nosotros y nosotras lle-
vamos a cabo que durante 
años, al final se tiene que ver.

Muchas gracias a vosotros 
compañeros y compañeras de 
Solidaridad Obrera por de-
jarme expresarme en vues-
tro medio de comunicación. 
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i entre els diferents centres, 
tots lluitant com voltors per 
accedir a una font de finança-
ment cada cop més restrictiva. 
S’ha obert l’entrada a altres 
mecanismes de privatització 
com la participació d’allò pri-
vat en allò públic. Escoles i 
universitats tenen llibertat per 
“autogestionar-se”, se’ls aug-
menta l’”autonomia” per bus-
car recursos (en el privat). 

Almenys des del 2000, les 
universitats estan en lluita, 
cada cop més aferrissada, amb 
pics de més o menys intensitat. 
Ja alertaven quin seria el seu 
futur amb l’entrada en vigor 
de la LOU i la LOMLOU, o la  
LUC. Ara els mateixos rectors 
que van deixar en l’estacada 
els seus estudiants, planten en 
Wert en una escenografia de 
lluita, per fets que ja s’havien 
alertat en el seu moment. Cen-
tres de secundària i primària 
estan en peu de guerra amb les 
institucions des de fa almenys 
quatre anys.

La lluita de base en els 
centres de Batxillerat

Però aquesta lluita va més 
enrere del 2010. Si ens posés-
sim a filar prim, mai s’ha deix-
at de lluitar per l’ensenyament 
públic i de qualitat, en tant que 
el procés mai s’ha sentit culmi-
nat. Ara bé, sí podem establir, 
que la Marea Groga compta 

El tema de l’educació 
és un tema complex, 
ampli i primordial 
de les societats en 

general, i de la nostra en par-
ticular. D’uns anys enrere 
cada cop amb més freqüència 
surt a les pàgines d’actualitat, 
com resultat de la consolidació 
de la societat neoliberal que 
s’expressa amb força i llibertat.

Així, doncs, des d’aquestes 
línies volíem donar a conèix-
er altres maneres d’entendre 
l’educació i l’ensenyament, 
que busquen altres resultats. 
Projectes que entenen que 
ensenyar i educar no és no-
més donar la matèria del pro-
grama, sinó que és la clau de 
l’emancipació social. El pro-
cés educatiu modula l’ésser 
social, per això el control de 
l’educació és tan important en 
qualsevol sistema polític i so-
cial. 

Fa temps que les diferents 
línies del món de l’educació 
van en paral·lel amb més o 
menys contacte entre sí, ara 
bé, la caiguda lliure en la qual 
es troba l’educació pública 
sembla fer agafar força, per la 
pròpia necessitat social, a les 
opcions que creixen al marge 
d’allò públic per moure’s en 
allò comú, popular, autoges-
tionat i llibertari.

 La defensa dels drets 
socials. L’educació en joc.

En els últims mesos la lluita 
per la preservació de la xarxa 
pública d’ensenyament, està a 
primera plana de les mobilitza-
cions socials. EN primària i se-
cundària es coneix com Marea 
Verde a Madrid o Marea Groga 
en el cas català. En universi-
tats, a Catalunya, s’organitza 
amb la PUDUP1. En el que 
portem de curs ja s’han fet 
dues vagues generals de pro-
fessors, pares i alumnes de 
tots els nivells. La situació als 
centres d’ensenyament és ver-
gonyosa i està assolint dimen-
sions esfereïdores.

Les successives retallades 
en l’àmbit de l’ensenyament 
aprovades tant per la Generali-
tat de Catalunya com pel Gov-
ern central han aconseguit que, 
en dos anys, la mobilització 
hagi crescut fins a arribar a niv-
ells com el de la vaga del 22 de 
maig passat, quan una marea 
groga de desenes de milers de 
mestres, alumnes, universitaris 
i famílies va inundar els car-
rers de Barcelona o la mobilit-
zació massiva del passat 28 de 
febrer en les principals ciutats 
de Catalunya en defensa d’una 
educació pública de qualitat. 

Des d’un marc de defensa 
dels drets de les persones i 
els ciutadans i que parteix del 

contracte social de l’Estat vers 
els seus ciutadans, l’obligació 
pública és una obligació social, 
moral i un deute. Ens trobem, 
però, que l’Estat defuig de les 
seves obligacions com a pare 
de la ciutadania. 

Aquests dies són les re-
formes de Wert, anys enrere 
van ser les d’Esperanza Agu-
irre, la LUC, la LEC així doncs, 
fa temps que l’ensenyament 
públic està retrocedint abans 
d’haver ni tan sols arribat a ser 
el que se suposava que havia 
de ser. Se l’escanya econòmi-
cament, se li controlen cada 
vegada més els continguts, se’l 
precaritza amb la reducció de 
pressupostos. 

Econòmicament, tant uni-
versitats com escoles, fa anys 
que van començar a patir re-
formes que afectaven directa-
ment en la gestió i adqui-
sició dels recursos econòmics 
per oferir el servei públic. 
Aquestes partides pressu-
postàries han reduït la quanti-
tat de diners que l’Estat inver-
teix en educació, alhora que el 
propi mecanisme de funciona-
ment de finançament fomenta i 
instaura en la pròpia estructura 
educativa relacions de poder i 
autoritarisme dins els centres, 
la competitivitat entre centres, 
l’individualisme que es repro-
dueix des de les relacions en-
tre els alumnes, com entre els 
membres dels equips docents 

amb precedents com la Troba-
da de Lluites per l’educació 
pública i popular que va estar 
activa durant el curs 2009-10, 
amb presència al FSCat, amb 
la Marxa per l’Educació o en 
la lluita contra el tancament de 
línies de batxillerat en zones 
humils de la província de Bar-
celona.

En aquell moment, la 
Trobada de Lluites va agluti-
nar assemblees d’estudiants 
d’universitats (AEP; Sepc), 
Sepc d’instituts, sindicats de 
professors com CGT, USTEC 
i assemblees de professorat 
afectat per aquestes primeres 
retallades dràstiques a la se-
cundària. L’objectiu era assen-
tar les bases per una estructura 
d’organització capaç de donar 
resposta per bloquejar els atacs 
que ja en aquell moment aga-
faven bel·ligerància. 

La Trobada de Lluites llui-
tava contra el que implicava 
la LEC i la LUC. Les dues pe-
dres angulars legislatives con-
tra l’ensenyament públic. Ja 
en aquell moment es va veure 
com les dues lleis defensen 
amb un llenguatge demagog, 
l’autonomia dels centres. 
L’autonomia entesa des de la 
reducció de les partides pressu-
postàries, de tal manera que els 
centres s’incentivin en cercar 
altres vies d’entrada de recur-
sos (capital).

Per la seva banda, la LUC 

 Edurne Bagué
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fa temps que es donen. Es duen 
a terme amb constrenyiments, 
dificultats, reduccions de pres-
supostos, que van guiant el 
camí de l’exclusió social, de 
la creació d’una societat de de 
dues classes: rics i pobres.

Alternatives, opcions i 
projectes

Ara bé, la lluita també en 
l’àmbit de l’educació pot ser 
entesa de diferents maneres. 
Una altra és lluitar per con-
struir una educació que eduqui 
en la llibertat i la emancipació 
de totes les persones. Com diu 
la frase, “saber és poder”. Així 
doncs, l’accés al coneixement 
és una eina, una arma contra 
la submissió i on rau la part 
axiomàtica per a la construcció 
d’una societat menys individu-
alista i competitiva. Aquests 
valors són també informació 
que des dels espais educatius 
es transmeten de forma inher-
ent. No són temari, però són 
part de la creació dels éssers 
socials que som. Així doncs, 
com s’organitzen les matèries, 
com s’estableixen les relacions 
entre professors, alumnes i 
pares, la gestió de l’espai, tot 
són informacions que con-
tribueixen a naturalitzar molts 
aspectes que no són naturals 
i que marquen les estructures 
polítiques, econòmiques i so-
cials. Educar per la depend-
ència o educar per la llibertat 
i l’autonomia. Es volen adults 
infantilitzats o adults responsa-
bles emancipats?

Les formes d’estructura i or-
ganització mateixes dels cen-

(Llei Universitats) potencia la 
mateixa atomització dels difer-
ents centres justificant la lluita 
descarnada entre centres per 
l’accés als recursos a través 
dels criteris d’”excel·lència”. 
Amb la LUC i amb la LEC 
-precursores de la LOMCE-, 
es devaluava el contingut de 
l’ensenyament, s’augmentaven 
els mecanismes de control, es 
fomentava l’individualisme i 
la competitivitat, dins el centre 
i entre els diferents centres. Tot 
menys col·laboració i cooper-
ació.

En aquell moment, les 
persones amb les quals es 
personificava la lluita eren 
Ernest Maragall (PSC) i Jo-
sep Huguet (ERC). Una gran 
victòria d’aquell curs va ser 
aconseguir que es parés el pro-
cés d’eliminació de línies de 
Batxillerat gràcies a les mo-
bilitzacions. UN cas paradig-
màtic i digne de recordar va 
ser el de l’IES  Miquel Taradell 
del Raval, on el professorat va 
organitzar-se en una assemblea 
molt unida, fent força amb 
l’AMPA i els i les estudiants. 

Es va fer un cartografia dels 
centres afectats, i tots coin-
cidien en estar en zones més 
deprimides, amb més dificul-
tat d’accés a l’ensenyament 
de Batxillerat, fet que va posar 
de manifest que el que es bus-
cava des de la Generalitat (en 
aquell moment del Tripartit) 
era dificultar el futur accés a 
la universitat a les persones de 
barris i vil·les de perfil trebal-
lador, com el Raval, Montcada 
i Reixac i  tants altres. 

Aquestes maniobres subtils 

tres educatius i d’ensenyament 
són models, alhora que còpies, 
de la societat en la qual es 
troben inserides. On els prim-
ers anys senten les bases de la 
conducta social, naturalitzant 
les estructures socials exist-
ents, fins la culminació amb la 
preparació de l’adult en el món 
social laboral (sembla la tasca 
de la universitat, ara per ara). 

Projectes d’aquest tipus ex-
isteixen i ja comencen a cobrir 
tot el cicle des de la criança 
fins els continguts de nivell 
superior. Sobretot ensenya-
ment superior i primers anys 
-preescolar i primers anys de 
primària. Els entrebancs le-
gals i econòmiques dificulten 
a molts pares i mares apostar 
per aquestes opcions, ja que 
l’escolarització és obligatòria i 
s’ha de donar en centres recon-
eguts (és a dir amb permisos), 
fet que coharta, fa sentir vul-
nerabilitat i dificulta l’accés a 
aquest tipus de docència. La 
fase dels cicles superiors ha 
tingut molts projectes i intents, 
més esporàdics, no tan contin-
uus, però avui per avui, es veu 
clar que aquesta és una aposta 
i s’ha d’anar a per ella. 

Des de les escoles lliures el 
que es persegueix és que tot 
infant pugui tenir el seu propi 
pensament amb total llibertat 
per damunt de qualsevol altra 
cosa, que se sentin lliures i que 
puguin exercir com a éssers 
dotats de capacitat d’acció, han 
de gaudir de capacitats per cré-
ixer, formar-se, viure i actuar. 
És a dir, han de ser iguals en 
drets i oportunitats. D’aquesta 
manera podran trobar el seu 

propi equilibri i també amb els 
que l’envolten.

En el cas de les universitats, 
on la lluita contra la LUC i Bo-
lonya van ser importants l’any 
2008, va propiciar l’aparació 
de diferents projectes petits 
que buscaven construir co-
neixement crític, allunyant-se 
dels estàndars de productivitat, 
vers els estàndars de qualitat i 
construcció col·lectiva a par-
tir de l’anàlisi. AIxí van sorgir 
el projecte Pensament crític i 
Ciència Social: eines d’anàlisi 
polítiques, econòmiques i so-
cials, la Universitat Lliure de la 
Rimaia o Estudis Crítics des de 
les Ciències Socials, realitzats 
per estudiants amb professors. 
Aquests projectes van passar a 
nodrir i compartir espais amb 
projectes ja existents com La 
Universitat Pirata o la Uni-
versitat Invisible. Aquest em-
pobriment científic i social de 
l’espai universitari i l’objectiu 
de tractar temes vinculats als 
moviments socials està mar-
cant el camí vers la creació de 
nous projectes.

En els últims mesos des de 
diferents col·lectius impli-
cats en les formacions de ti-
pus superior (per separar-ho 
de l’educació infantil) s’ha fet 
palesa la necessitat de comen-
çar a consolidar espais ferms 
i duradors en el temps. S’ha 
valorat que els diferents pro-
jectes han servit per aprendre, 
enriquir però que, empesos per 
la conjuntura social, s’havia de 
donar un pas més enllà. Després 
de debats de reflexió conjunta i 
posada en comú s’ha començat 
a treballar en el projecte d’una 

proposta d’universitat que 
treballi des d’una estructura 
horitzontal, que aprofundeixi 
en la teoria i el contingut, sense 
oblidar la importància que el 
coneixement ha de tenir en la 
transformació del món mate-
rial, és a dir la societat. 

Conclusió

Al final del camí el que 
trobem és que una transfor-
mació social només pot anar 
acompanyada de la creació 
d’uns nous pilars, una nova 
configuració de com entenem 
el món, les relacions entre les 
persones, trencar amb la lògi-
ca productivista i els temps 
del capital. La lluita també és 
materialitzar realitats i que 
aquestes realitats agafin força.

Notes: 
1 PUDUP: Plataforma 

Unitària de Defensa de la Uni-
versitat Pública. És un espai 
hereu de l’Assemblea de PDI 
PAS i Assemblees d’estudiants 
sorgida amb les lluites dels 
anys 2008- 2010. Aglutina 
treballadors de la universitat 
i personal docent, i també as-
sociacions d’estudiants i sindi-
cats d’estudiants i assemblees. 
Aquesta estructura també ex-
isteix a d’altres territoris de 
l’Estat amb altres noms.

CONTINUACIÓ

FOTO: Guye.
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La Pinya2

La Pinya va començar el 2004,quan un grup de famílies començava a articular 
col·lectivament la construcció d’un espai comú per als seus fills i filles. Actual-
ment és un col·lectiu que duu a terme un projecte educatiu, formalitzat en una 
associació, que es basa en unes eines i pràctiques respectuoses amb els processos 
de creixement i desenvolupament dels infants. L’actitud de respecte i acompanya-
ment a les necessitats de l’infant i del col·lectiu del qual forma part és l’eix que 
articula el projecte. 

Des de La Pinya, es creu fermament que l’educació lliure ha d’estar a l’abast de 
tothom, sigui quin sigui el seu poder adquisitiu, creuen en una educació lliure i 
popular alhora, per aquest motiu, actualment estan duent a terme una campanya 
a la cerca de formes de finançament que facin possible aquest principi.

2 Informació extreta del Fulletó La Pinya.

La Llibertària3

L’espai cultural La Llibertària apareix per cobrir un seguit de necessitats (cultur-
als, socials i polítiques) que les impulsores d’aquest espai consideren cabdals en 
aquests moments de crisi política. La Llibertària és un espai que busca ser un es-
pai per l’intercanvi de coneixements i de recursos, ser un dels nodes de la futura 
universitat popular autogestionada de Catalunya, busca la participació activa en el 
teixit social del barri, la horitzontalitat en la presa de decisions i el suport mutu, 
vol promoure activitats relacionades amb l’ecologisme, feminisme, economia so-
cial i solidària, l’altermundisme i la solidaritat internacional. Els seu objectius són 
l’emancipació individual i col·lectiva a través del coneixements, la recuperació dels 
coneixements locals i la recuperació de la memòria històrica.

3 http://lallibertaria.wordpress.com/

Gatzara
Des de l’Associació Gatzara entenen l’educació com el procés d’aprenentatge, soci-

alització, maduració que es dóna al llarg de la vida, de manera lliure a partir de l’acció, 
l’experimentació, de les relacions i de les vivències amb l’entorn natural i social.

http://lagatzara.wordpress.com/

UPAC (nom provisional) a Can Batlló
LA UPAC sorgeix de la necessitat actual d’una universitat autònoma, cooperativa, 

democràtica, emancipadora. Ve de la trajectòria d’experiències històriques d’educació i 
universitats lliures. Proposa donar un pas més endavant, superant provisionalitats, espon-
taneismes, i el voluntarisme d’iniciatives que s’han demostrat molt fragmentàries. És un 
projecte universitari que busca des del principi aquesta solidesa i continuitat.

L’objectiu és crear una universitat emancipatòria, que alliberi les persones i els sabers 
de l’esclavitut i l’alienació del mercat; una universitat on no hi hagi fragmentació de 
sabers, en què es trasmet tota una saviesa integral de i per la vida. La UPAC es forja des 
de i en vistes a l’autonomia però sense aïllar-se, és a dir com un complement i al mateix 
temps un catalitzador de la xarxa activista, associativa i d’economia social del barri i la 
ciutat.

La UPAC vol ser un engranatge més les  “noves” institucions del comú que s’estan 
construïnt, en reconexiement i cooperació mútua.

Definición de clase
obrera: 

Hoy en día vemos 
una gran ambigüedad a la hora 
de definir la clase obrera y sus 
sinónimos, tales como obrero, 
empleado o profesional,  para 
referirse a la clase trabajadora 
o para enfatizar el contexto 
en el que se hace uso de es-
tos conceptos en correlación 
o contraposición al concepto 
mismo de clase obrera.

Según la definición de 
Wikipedia1 vemos que Clase 
obrera o proletariado designa 
al conjunto de trabajadoras/es 
que, desde la revolución in-
dustrial, aportan básicamente 
el factor trabajo en la pro-
ducción y a cambio reciben 
un salario o contraprestación 
económica, sin ser propietari-
os individuales de los medios 
de producción. El término se 
contrapone así a clase capital-
ista, o sector social que aca-
para el capital. En un sentido 
sociológico, se entiende por 
clase obrera, el conjunto de 
trabajadores industriales que 
perciben un salario. Con este 
término se la diferencia de 
otros grupos de trabajadores 
como los campesinos, los 
esclavos, los trabajadores au-
tónomos o los empleados de 
servicios2

En castellano, el concepto 
clase trabajadora3, es usado a 
la vez que evitado, con finali-
dades políticas. De esta man-
era, su uso es frecuente dentro 
del marxismo, el anarquismo, 
el socialismo, el comunismo 
y el sindicalismo e ignorado o 
marginado en el ideario de la 
derecha política.

La división del tra-
bajo según el marxismo 

tradicional

La clase obrera surge de la 
división del trabajo, siendo 
ésta una visión histórico-ma-
terialista del hombre donde 
éste sale al mundo exterior 
para satisfacer el deseo de 
relacionarse con los demás 

y que el marxismo denomi-
na conciencia social. Ahora 
bien, el hecho clave de la di-
visión de clases, estaría en los 
tres hechos que conforman la 
división del trabajo:

Distribución desigual del 
trabajador y sus productos.

Aparición de la propiedad 
privada.

Formación de las clases so-
ciales. A raíz de la formación 
de.las clases sociales surge la 
conciencia de clase, que da lu-
gar a la aparición y definición 
exacta de clase obrera.

Ampliando los factores 
identificatorios de la concien-
cia de grupo social, podemos 
distinguir: los intereses ob-
jetivos y los subjetivos que 
envuelven a una determina-
da clase social, dando lugar 
al mismo tiempo a la lucha 
de conciencias de clases y 
creación de condiciones so-
ciales propias de una sociedad 
clasista y estratificada, carac-
terística central del capitalis-
mo. A partir de la revolución 
industrial, la lucha de clases, 
según el marxismo, tiene un 
matiz económico muy impor-
tante, ya que la división se da 
es entre la burguesía que po-
see los medios de producción 
y la clase obrera que vende su 
fuerza de trabajo a cambio de 
un salario.

Obreros/as y ciudada-
nos/as, desestructura-
ción de la clase obrera 

A través de la obra del 
autor Andrés Bilbao “Obre-
ros y ciudadanos”4 vamos a 
analizar la vigencia de dicho 
esquema. A finales del siglo 
XIX es cuando más concien-
cia de clase existe y cuando 
llegan a su cénit, dando lugar 
a luchas encarnizadas entre la 
burguesía y la clase obrera, 
como es el caso de la creación 
del somaten (pistoleros de la 
patronal) en Catalunya .

Según Andrés Bilbao, de-
fiende que la clase obrera ac-
tualmente está desestructur-
ada y la conciencia de clase, 
entre la clase obrera, más mer-

Evolución  y   cambio en la clase trabajadora
EconomiaEducació
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mada que antaño. En su obra, 
también distingue dos tipos 
de clase social. Por un lado 
estaría la clase social objetiva 
y por otro la clase social sub-
jetiva. En la primera, la reali-
dad sirve para definir al prole-
tariado. Es decir, la sociedad 
se articula según las clases 
sociales. En el segundo caso, 
la construcción de la realidad 
es subjetiva, y la sociedad se 
estructura desde el ámbito 
espacial como, la empresa-
centro de trabajo, y reúne a 
los individuos bajo unas car-
acterísticas concretas, que las 
diferencian de las otras como  
IKOA, COCACOKE. Es aquí 
cuando más se estratifica la 
sociedad, aislando a los indi-
viduos de su conciencia. Por 
ejemplo cuando trabajadores 
de la banca dicen: “… no soy 
un trabajador, soy un emplea-
do de banca”

cuando más se estratifica 
la sociedad, es aislando a los 
individuos de su conciencia. 
Por ejemplo cuando traba-
jadores de la banca dicen: “… 
no soy un trabajador, soy un 
empleado de banca

La perspectiva de la 
economía clásica permitía 
objetivar las clases sociales y 
sus relaciones; determinar los 
intereses de cada clase social. 
Con ello se consiguió antro-
pomorfizar al proletariado, 
pero a imagen y semejanza 
de la burguesía, es decir, con-
verger la burguesía con el 
proletariado en una conexión 
de intereses objetivos, clases 
sociales y formas especificas 
de conciencia político-social, 
donde la clase social ya no se 
distingue por su definición. 
La burguesía se vio abocada 
al fracaso de su modelo social 
y tuvo que coger de las clases 
obreras para terminar en el 
cenit de su apogeo, viendo 
como no se habían de pronun-
ciar tanto las diferencias des-
de la ostentación de lujo. A 
partir de un determinado mo-
mento histórico. la economía 
y la política pasaron a tener 
en el centro la cosmovisión 
de la clase obrera

La clase obrera 
económica y la clase 

obrera social

Después de la antropo-
morfizacion se da la separ-
ación del aspecto económico 
(modelo social objetivo) y del 
sociológico (modelo social 
subjetivo) Viéndose, a la clase 
obrera des de lo económico, 
como forma de dinero e in-
tereses, y desde la sociología, 
como resultado de la indus-
trialización y con la visión de 
clase explotada y observando 
ya, una amalgama de clases y 
definiciones.

Actualmente, hay una di-
visión de cómo se ve el prole-
tario dentro de las relaciones 
laborales, como trabajador y 
en la sociedad como ciudada-
no, que es a la vez político y 
puede votar, resultado de esta 
escisión económico-social 
del concepto de clase obrera. 

Pero todo no está perdido, 
debemos adoptar un discurso 
militante dentro de un modelo 
social objetivo, para volver a 
estructurar, contener y gen-
eralizar el concepto de clase 
obrera procurando que no nos 
desvie del objetivo de eman-
cipación de la clase obrera 
que es a lo que aspiramos.

El obrero que produce 
valor cede el individuo de la 
economía, el trabajador de la 
sociología y el ciudadano de 
la política. A partir de aquí 
vemos que el origen del valor 
no surge del trabajo sino de la 
utilidad; el valor de la clase 
social no sale del trabajo, sino 
de la utilidad; el proceso de 
acumulación no surge de la 
valoración del mercado, sino 
de la auto revalorización del 
capital, o fetichismo de la 
mercancía. Bajo esta triple 
conexión, la únicas solu-
ciones que nos surgen para 
no caer en las ambigüedades 
de saber qué es clase obrera 
y quiénes somos nosotros, sin 
caer en términos antagónicos 
ni ambiguos, es tener presente 
la relación entre las tres u 
obviar alguna o varias de ellas.

Evolución  y   cambio en la clase trabajadora
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guido, por medio de un tra-
bajo, una situación de relativo 
bienestar. Autodenominarse 
de clase media es compatible, 
en este contexto, con seguir 
considerándose parte de los 
trabajadores. 

La dificultad de racionali-
zación no es una dimensión 
escindida de la de verbali-
zación, sino estrechamente 
vinculada, de tal modo que 
dichos órdenes de dificultades 
aparecen a la vez.

Discurso militante y 
discurso desestruc-

turado

Describir un discurso como 
militante no incluye ningún 
tipo de definición acerca de 
su validez objetiva. Es un dis-
curso formalmente coherente 
que habla de las relaciones 
del individuo con el orden 
social. Es una suerte de mapa 
que, una vez asumido, per-
mite al individuo explicar sus 
relaciones con el orden social.

En una persistente 
tradición teórica económica 
marxista, el discurso mili-
tante era la tradición de la 
conciencia de clase. Esta, 
además, no era un producto 
azaroso sino corolario de 
una determinada perspectiva 
metódica. Análisis científico, 
conciencia de clase y discurso 
militante son momentos cor-
relativos. Reflejan la división 
del trabajo entre intelectuales 
y políticos. El obrero consci-
ente, interrogado acerca de 
las relaciones sociales, mer-
cado de trabajo, conflicto 
capital/trabajo, desplegaría 
una argumentación formal-
mente racional y sin incoher-
encias internas. Es el porta-
dor del discurso militante. A 
su lado, el obrero alienado 
con su discurso internamente 
contradictorio, formalmente 
irracional, de difícil y sinu-
osa verbalización. Así pues, 
la contraposición al discurso 
militante es el discurso de-
sestructurado. Si el primero 
era el momento final de la 
secuencia que se iniciaba en 

el orden objetivo de las rela-
ciones sociales, el segundo 
tiene su origen en la subjetivi-
dad del individuo. Mientras el 
primero, es una plantilla que 
uniformiza las descripciones, 
el segundo, es un azaroso ca-
lidoscopio en el que lo real es 
distintamente interpretado.

El discurso desestructurado 
desmiente una de las premi-
sas teóricas de la tesis de la 
conciencia, donde la percep-
ción de la propia situación 
conduce a formulaciones co-
munes en cuanto que esa sit-
uación es común. El que uno 
pueda percibir su situación en 
términos de marginalidad, de 
explotación, no permite con-
cluir en una formulación que 
le aproxime a sus iguales.

El referente analítico del 
discurso desestructurado es 
el utilitarismo y el individual-
ismo radical, en cualquiera de 
sus múltiples formulaciones. 
Dicho referente, remite al 
mundo de los individuos. 
Ambas formas discursivas 
constituyen referencias ideal-
típicas y son los polos de un 
continuo que tiene múltiples 
manifestaciones como “no-
sotros los obreros” y el “yo” 
circunscrito a la estricta in-
dividualidad. Ser “obrero” y 
reconocerse como tal, en an-
tagónica relación con el orden 
constituido, o ser “individuo” 
en búsqueda de oportuni-
dades en el mercado.

Por lo tanto, la auto-rep-
resentación, en términos de 
pertenencia colectiva, no im-
plica necesariamente la asun-
ción de la conciencia obrera. 
Hay otras formas de auto-
representación colectiva que 
se construyen en oposición 
a la posible pertenencia a la 
categoría de “trabajador”. La 
conciencia de ser empleado 
(empleado de banca…) y la 
de ser profesional son dos 
expresiones colectivas en las 
que se entremezclan elemen-
tos de rechazo y aceptación 
del orden vigente junto con 
una reafirmación de sí mis-
mos como diferentes a los 
obreros.

Verbalización y racionali-
zación de la clase obrera

Una constatación obvia del 
mayor o menor grado de con-
ciencia colectiva, es la utili-
zación que hacemos del “no-
sotros”. La referencia a uno 
mismo en términos de estricta 
individualidad constituye el 
extremo más radical, en el 
que desaparece toda forma de 
conciencia colectiva. Al hab-
lar de las relaciones laborales, 
uno puede referirse a sí mis-
mo como obrero, trabajador, 
etc. pero siempre como parte 
de una colectividad más am-
plia (modelo social objetivo 
de interpretación de la reali-
dad). O por el contrario, uno 
puede describirse como indi-
viduo que no se reconoce en 
ninguna categoría colectiva 
(modelo social subjetivo).

Ser “obrero/a” y reconocer-
se como tal, en antagónica 
relación con el orden consti-
tuido, o ser “individuo” en 
búsqueda de oportunidades 
en el mercado.

Actualmente obrero, tra-
bajador, joven, profesional, 
empleado, etc. son términos 
de significación amplia. En 
el contexto de la ciencia so-
cial han ido adquiriendo un 
significado más preciso, pero 
aun no estan exentas de zonas 
oscuras y tienen múltiples sig-
nificaciones.Por ejemplo, un 
entrevistado, resumiendo su 
trayectoria profesional, decía 
estas palabras: “cuando yo 
era joven empecé a trabajar…  
luego pasé a ser clase media 
se considera” En ellas se ve 
que no aparece la definición 
propia de clase obrera para 
referirse a sí mismo a pesar 
de tratarse de un trabajador 
cualificado de unos grandes 
astilleros. Y luego hablando 
del gobierno habla de los “de 
abajo son los que tienen que 
hacer los cambios en la socie-
dad”.Se observan dos órdenes 
de dificultades, la verbali-
zación y el contexto o racion-
alización. Una verbalización 
que recurre a analogías –ser 
de clase media, por ejemplo- 
para expresar que ha conse-
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pots posar-te en contacte amb l’equip de redacció: soliobrera@cnt.es  o seguir-nos al twiter: @la_soli_obrera

Un cafè amb... 

Redacció S.O.

Toni Soler (CNT Granollers):
“hem fet una vaga  a l’estil tradicional. 
A l’estil del 36 on el valor més important 
de la gent que fa la vaga és la solidaritat”
Ens vam trobar amb en Toni Soler a l’Anònims, menjars i pensars de Granollers. En Toni està a CNT Granollers i és una de les vint persones que han estat afectades 

en el conflicte a IMESAPI. Ja havia estat a la CNT a la dècada dels setanta, tot i que ha estat molts anys sense estar en el sindicat. Recentment s’ha tornat a afiliar 
amb l’arribada del Genís a IMESAPI. Amb en Toni, està la seva companya Rosa, qui ha viscut de prop l’experiència d’IMESAPI. Éstem davant d’una persona  que de-
sprèn optimisme i sentit de l’humor. Es defineix com una bona persona molt fidel al que pensa. Li agrada practicar l’escalada, esquiar i tocar la guitarra i com diu ell, és 
“xafarder de mena”. Creu en la solidaritat i que aquesta és l’eina per enfrontar-se als abusos del capital, “Avui i sempre només l’anarcosindicalisme ofereix clarament 
aquesta opció”, per això creu en la CNT. En un clima distès i amistós, li preguntem sobre l’experiència de tornar a estar en la lluita sindical.

Toni: En l’última assemblea 
la gent estava com bastant 
deprimida perquè hem acabat 
amb acomiadats i no poden 
considerar-ho una victòria. Jo 
personalment si que ho consi-
dero una victòria perquè, estar 
un mes i sis dies de vaga, això 
en sí, és una victòria veient el 
panorama actual. I després, és 
una victòria perquè jurídica-
ment nosaltres tenim totes les 
de guanyar. 

Els objectius de la vaga 
eren, que desafectessin de 
l’ERE a Granollers i l’altre, 
que l’ajuntament acceptés el 
màxim número de subroga-
cions possible, que seran unes 
10 o 12 (és el que tenim pactat). 
Mesos enrere, l’ajuntament no 
tenia pensat subrogar a ningú. 

S:O: I com se us va ocórrer 
això de la subrogació?

no és una empresa que tin-
gui tradició de lluita sindical de 
cap tipus, el que passa és que 
hi havia dues persones allà que 
teníem una certa experiència 
i podíem moure una mica les 
coses i ens volíem enfrontar. I 
hi havia una mica la dinàmica 
de funcionar en assemblees i 
per tant la gent ja estava una 
mica acostumada a participar 
bastant en les coses que fèiem. 

I després la lluita pels dos ob-
jectius. D’una banda l’ERE 
i per l’altra, la possibilitat de 
pressionar l’ajuntament perquè 
habilités aquestes places de 
subrogació.

L’ERE només és 
d’IMESAPI; per tant quan 
entri una altra empresa, 
l’ERE desapareix?

Sí, era una cosa interna 
d’IMESAPI. Tenim molt clar 
que IMESAPI no tornarà 
a guanyar el concurs aquí 
Granollers, per tant calculem 
que entrarà una altra empresa. 
Per poder entrar a l’altra em-
presa, has d’estar subrogat. 
Aquest era un dels motius de la 
vaga que fèiem. 

Rosa, la seva companya, 
comenta que imagina que pel 
Toni trobar-se de cop amb la 
possibilitat de quedar-se sense 
feina, ha estat fort. 

Quins són els secrets de 
l’exit?

Hem fet una vaga  a l’estil 
tradicional. A l’estil del 36 on 
el valor més important de la 
gent que fa la vaga és la soli-
daritat. Hem aconseguit fer 
una vaga bastant popular. Jo li 
tenia força por perquè quan són 
serveis públics, és més difícil 
enfrontar-se a les persones que 
a l’empresa. La gent no li agra-

daria que hi hagués carrers a 
les fosques. Això no ha passat 
perquè hem sortit molt al car-
rer i cada setmana fèiem dues 
manifestacions i ja formàvem 
part del paisatge. Ens va do-
nar molt bon resultat muntar la 
taula i el banc d’aliments a la 
Porxada.

La Rosa destaca el fet que 
han sortit de l’empresa al car-
rer i això ha comportat que 
la gent conegui el conflicte. 
“A les manifestacions la gent 
recolzava. La gent del poble se 
n’ha assabentat”.

Com sorgeix la idea de la 
caixa de resistència?

Des del principi prevèi-
em una vaga llarga perquè 
l’empresa estava molt ben 
col·locada. I la resposta ha 
estat increïble, i més amb els 
temps que estem vivint ara. Els 
avis dels 36 ho tenien molt clar 
això de les caixes de resistèn-
cia.

Transmet una admiració i 
certa nostàlgia vers els Avis 
del 36, una de les parts que van 
donar origen a l’aparició dels 
sindicat de Granollers en els 
anys setanta, quan segons diu 
en Toni, la CNT havia arribat a 
tenir 4000 afiliats.

Heu notat molt la diferèn-
cia amb la CGT?

La CGT no veia clar fer la 
caixa de resistència, però ha 
anat molt bé. Per la presència 
que té a l’empresa, s’han portat 
molt bé.

Rosa: ha estat fantàstic com 
la gent de Rubí (CGT), han 
recolzat. Des de fora jo li deia, 
”emociona”.

Com heu arribat a tenir 
tota aquesta capacitat es-
tratègica?

Un conflicte d’aquest ti-
pus és casi com una partida 
d’escacs amb l’empresa, i més 
amb la nova reforma laboral, 
on sempre tens les de perdre. 
Has d’anar amb pressions de 
molts tipus. Teníem pressions 
menys ètiques però no les hem 
volgut fer. Penso que aquesta 
partida d’escacs l’hem guanyat 
a l’empresa. Han pogut acomi-
adar a una serie de gent, però 

Anònims, menjars i pensars
(c/Ricomà 57, Granollers)

És una cooperativa que neix de la voluntat. 
Anònims, menjars i pensars és un espai que aglutina exposi-
cions, xerrades, concerts i que també està obert per a les re-
unions de col·lectius, com és el cas de l’Assemblea Llibertària. 
Neix de la voluntat de crear els propis llocs de treball i omplir 
el forat que implica la manca d’un ateneu en una vila com 
Granollers.
Té l’Associació Cultural Idealistes pràctics, amics i 
amigues de l’Anònims.

no han pogut aplicar la reforma 
laboral i tard o d’hora hauran 
de readmetre el company.

Comenta que no hi hagut 
una planificació, anaven sobre 
la marxa. Segons les reaccions 
que tenia  l’ajuntament i el que 
feia l’empresa, anaven decid-
int. 

La Rosa destaca el valor 
d’haver aconseguit anar tots a 
una: “es veien molt units, mal-
grat que no hi havia tradició 
de lluita sindical, es van posar 
d’acord vint-i-un treballadors 
amb interessos cascun difer-
ent”.

La gent ha quedat molt con-
tenta del sindicat perquè hi 
hagut presència constant de 
militants, en algunes assem-
blees i a les manifestacions. 
I l’assessorament sindical ha 
anat molt bé. El gabinet que té 
la CNT és un encert.


