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- Davant l’1 de Maig -
En aquest primer de maig de 2021 la Carta Setmanal reprodueix íntegrament la Declaració de el Comitè de Redacció d’Infor-
mació Obrera titulada amb la pregunta que molts treballadors, joves, estudiants, pensionistes, dones treballadores, autònoms, 
treballadors de camp i de la ciutat, els milions de multats, els de la llei mordassa, els de Vallecas i els sanitaris a la vora l’exte-
nuació es pregunten ...

No és l’hora de la mobilització unida?
Es celebra el dia internacional de la clas-

se treballadora en una situació molt di-
fícil. 800.000 treballadors segueixen en un 
ERTO, alguns des de fa més d’un any (per-
dent, en el millor dels casos, una quarta part 
dels seus salaris). Altres centenars de milers 
han perdut la feina i no tenen perspectives 
de trovar-ne una altra. Més de quatre mi-
lions d’aturats, xifra oficial. Més de 80.000 
morts per la COVID i per la destrucció de la 
sanitat pública, mentre les vacunes, presen-
tades com l’única solució, queden en mans 
dels interessos de multinacionals farmacèu-
tiques que posen els seus beneficis per sobre 
de la salut i la vida de milions.
Mentre el Govern promet la recuperació 
econòmica amb fons europeus, empreses 
que porten un any alimentades amb milers 
de milions de Govern, es llancen a tan-
car i acomiadar. En la indústria, Nissan, 
Alcoa (Altres anuncien ERO, com Ford 
a València). A les grans cadenes comer-
cials, s’anuncien milers d’acomiadaments 
a El Corte Inglés, Zara, H & M, Adolfo 
Domínguez, que volen aprofitar l’ocasió 
per tancar botigues i passar a la venda per 
internet. A la banca, s’anuncien més de 
18.000 acomiadaments, 8.300 en Caixa-
bank, en ocasió de la fusió amb Bankia 
(que es va empassar 21.000 milions de 
fons públics). Al BBVA, són 3.800 aco-
miadaments, i el tancament d’un 22,5% 
de les oficines. En el Santander, 3.600, 
a Ibercaja 750, al Sabadell, 1.800 (en 
els tres casos, amb acord sindical). El 
BBVA al·lega com a motiu per acomia-

dar la “transformació digital” finançada 
amb ajuts europeus i governamentals. Les 
multinacionals i els bancs es beneficien 
de les facilitats per acomiadar que els do-
nen les reformes laborals, i se n’aprofiten 
de la prohibició i auto-prohibició de ma-
nifestacions, mentre altres aglomeracions 
tenen tots els permisos.
Aquesta onada de tancaments i acomia-
daments, una veritable catàstrofe social, 
amb tantes ajudes de govern autodeno-
minat “progressista”, es cobreix amb 
excuses indecents. El ministre Escrivà es 
limita a declarar que els bancs “haurien 
de recordar” els ajuts públics que van 
rebre en l’anterior crisi, sense passar-los 
la factura. Yolanda Díaz declara que Uni-
des Podem ja va advertir que la fusió de 
Caixabank i La Caixa suposava “riscos” 
per a l’ocupació, i Nadia Calviño supli-
ca a el Banc d’Espanya que cobreixi els 
acomiadaments massius amb limitacions 
hipòcrites dels sous i bonus dels alts exe-
cutius dels bancs.
Els dirigents sindicals, en lloc d’organit-
zar la mobilització unida de tots els sec-
tors amenaçats de tancaments i acomiada-
ments, negocien sense dir ni piu, empresa 
per empresa, unes indemnitzacions cada 
vegada pitjors per als treballadors aco-
miadats.
Aquest 1 de maig, podran al·legar el diàleg 
social després de quatre anys de ajornar la 
derogació de la reforma laboral? A sobre, 
el Govern limita el contingut d’aquesta 
derogació més que parcial que, en plena 

epidèmia d’acomiadaments, no preveu to-
car les rebaixes d’indemnitzacions inclo-
ses en les reformes de Zapatero i Rajoy. 
En el diàleg social s’anuncia una nova i 
pitjor reforma laboral dictada per les au-
toritats reaccionàries de Brussel·les.
No hi falta la voluntat de la població tre-
balladora de mobilitzar-se. Per contra, la 
classe resisteix. Aquí hi ha els companys 
d’Airbus, que han parat la intenció de 
l’empresa de tancar la factoria de Puerto 
Real. Aquí hi ha els pensionistes, que no 
paren en la seva mobilització, les mobilit-
zacions per la sanitat que recorren barris 
i ciutats obreres d’un extrem a un altre de 
país. I aquí està com a prova que és possi-
ble vèncer, la recent derogació de l’article 
antipiquets, el 315.3 del Codi Penal, fruit 
de la mobilització.
Per a milions de treballadors, per a la ma-
joria social, és insuportable que dia rere 
dia s’enfonsin la feina i les condicions de 
vida. Crida el Govern a la unitat contra 
els franquistes de Vox, però cada dia que 
el Govern manté les reformes laborals, el 
desastre sanitari i educatiu, li està donant 
armes polítiques i electorals a Vox i al PP. 
Només la classe treballadora amb la seva 
mobilització pot obrir una sortida a la greu 
situació. Mobilitzant-se en defensa de les 
seves reivindicacions, per la recuperació 
de la sanitat pública, per les pensions, per 
la derogació de les contrareformes. Per 
això van aixecar els treballadors les seves 
organitzacions sindicals i polítiques. I els 
treballadors no renunciaran. 
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 Organitzacions socials, sindicals i polítiques espanyoles es 
solidaritzen amb presos polítics xilens de l’esclat de l’18-O
El passat dijous 11 de març repre-

sentants de diferents organitzacions 
socials, sindicals (CCOO i UGT) i po-
lítiques es van manifestar en el frotis 
de l’Ambaixada de Xile a Espanya, al 
benestant barri de Salamanca de la ca-
pital espanyola. En aquesta oportuni-
tat, van desplegar un llenç que assen-
yalava, “XILE, llibertat als presos 
polítics” i van ser rebuts per l’am-
baixador xilè Roberto Ampuero al qual 
li van manifestar la preocupació i ma-
lestar per la situació dels presos xilens 
de l’esclat de l’18- O (2019).

Cal assenyalar que aquesta acció 
política de solidaritat s’emmarca en 
resposta  a  la  declaració  de  la 
Confederació de Sindicats Bancaris de 
Xile on es denuncia la dramàtica situa-
ció en què es troben els més de dos mil 
ciutadans empresonats després de la 
revolta democràtica que va arrencar el 
18 d’octubre de 2019. Molts dels quals 
pateixen la detenció preventiva des de 
fa més d’un any incomplint el proce-
diment regular, qüestió que es veu 

agreujada amb negació del permís per 
ser visitats pels seus familiars, tal com 
destaquen en la missiva.

Aquestes van ser les seves impres-
sions després de la trobada amb l’am-
baixador xilè:

https://youtu.be/ZQIZB71U79U

Així mateix, cal assenyalar que 
aquest dilluns 19 d’abril aquest mateix 
grup d’organitzacions es va fer present 
en el frontispici de la seu consular xi-
lè a Barcelona al cèntric carrer Consell 
de Cent a pocs metres de Passeig de 
Gràcia. En l’ocasió es va fer entrega 
d’una carta a on aquestes organitza-
cions socials manifesten substancial-
ment idèntica inquietud, en relació a la 
situació què afecta als presos polítics 
de l’esclat social de l’18-O, que la ma-
nifestada a l’ambaixador Ampuero.

En una altra part de la missiva des-
taquen conèixer que hi ha una part 
considerable dels presos, que pateix la 
situació de detenció preventiva, pos-

seeixen com única al·legació en contra 
el testimoni de càrrec de membres de 
el cos de Carabiners. Al respecte des-
taquen que es tracta d ‘un cos amb una 
reputació repressiva coneguda interna-
cionalment, del que donen bona prova 
els nombrosos testimonis aportats per 
periodistes de tot el món. Per això no 
resulta estrany que recorrin a la falsi-
ficació de proves, les pressions i els 
maltractaments als detinguts, les de-
claracions falses, etc., sota la protecció 
de comandaments policials, militars i 
judicials. Cap persona compromesa 
amb la democrcia pot acceptar tot això 
“.

https://youtu.be/gWUYrNHF9io

Finalment, l’acció es va desenvolu-
par amb total normalitat i va ser qua-
lificada pels participants com satisfac-
tòria al complir-se els objectius traçats 
i ser escoltats pel representant di-
plomàtic en totes les seves inquietuds 
i preocupacions.


