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20-J : els treballadors hem dit prou
El dia 20 de juny vam viure amb tranquil·litat i normalitat una diada realment històrica a les comarques gironines. Aquest dia
hi va haver la vaga general més gran de
la nostra història. Ha estat l’ocasió en què
més treballadors i treballadores han participat en un acte de protesta contra la
política laboral d’un govern; ha estat el
dia en què més persones han sortit al carrer seguint la convocatòria dels sindicats,
en grans manifestacions, per demanar, tal
com es va expressar als parlaments finals
de la manifestació, la retirada del decret
de la reforma laboral que d’una manera
absolutament prepotent i injusta ha fet el
govern del PP; per demanar ocupació
estable, amb drets i garanties per a tothom, i per exigir-li també que “baixi dels
llimbs d’una vegada, que estem farts de
tanta fatxenderia i tanta prepotència”.
El govern del PP, aquests últims mesos,
ens està ensenyant les pitjors maneres
de fer política, els tics més autoritaris, les
formes més demagògiques, els fons més
injustos i finalment el trencament del diàleg social. Ha estat un autèntic empatx de
majoria absoluta que ha donat com a resultat una contrareforma educativa, una
contrareforma fiscal, una contrareforma

política, una contrareforma laboral i…
veurem fins on son capaços d’arribar si
no els parem els peus.
El dia 20 de juny, però, els sindicats i
els treballadors i treballadores els hem
donat un bon bany, una potent cura d’humilitat que els feia molta falta. I malgrat
les seves paranoies i els seus intents de
minimitzar i falsejar la gran mobilització
que hi va haver, l’únic que han aconseguit, a part de fer el ridícul, és mostrar en
públic les falsedats i les mentides sobre
les quals construeixen les seves argumentacions polítiques.
Sembla evident que, malgrat els seus
intents de fer veure que no ha existit, el
20 de juny marcarà un abans i un després per a moltes coses, perquè si no saben escoltar el que se’ls està demanant
ni pair la forta indigestió que els ha provocat la gran contestació que ha tingut la
seva política, i per tant si no seuen a la
taula a negociar sense imposicions, el
clima de confrontació social irà en augment. I això sobretot a Catalunya, on la
incidència de la vaga i de la mobilització
va ser molt més gran que a la resta de
l’Estat espanyol (si exceptuem Andalusia
i Extremadura), amb més de 1.700.000
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treballadors i treballadores en vaga, i on
la seva falta de destresa i les seves fatxenderies polítiques poden acabar de
posar en crisi el govern de la Generalitat,
perquè, malgrat les seves aliances d’interessos, el govern de CiU i el seu grup parlamentari a les Corts de l’Estat espanyol
no pot seguir el govern popular en aquesta cursa d’autoritarisme trepidant que corre, i per tant CiU se’ls pot quedar pel camí
(amb la votació a la Llei de partits CiU va
haver de fer uns equilibris que no va entendre ningú, i amb la votació de la
contrareforma laboral es varen quedar
absolutament sols), situació que, en contrapartida, i amb aquesta visió tan curta
de mires i tan mercantilista que té de la
política el PP, pot obrir una crisi en el Govern de la Generalitat i un nou escenari
d’eleccions anticipades a Catalunya just
en el moment de la retirada del president
Pujol. Un nou escenari polític, provocat
per l’autoritarisme i la prepotència de la
dreta, que obre una gran oportunitat a l’esquerra, que cal saber aprofitar.

Jordi Presas
Secció Local ERC Cassà
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TROBADA DE GERMANOR
El passat més de juny vàrem organitzar una trobada de germanor a la Pineda Fosca on hi estaven convidats tots els militants
i simpatitzants. El motiu de la mateixa fou fer una trobada distesa entre totes les persones que col·laboren amb nosaltres en
els diferents grups de treball que s’han format per tal d'elaborar
el nostre futur programa de govern.
Val a dir que la jornada va ser molt amena , i va servir per
establir llaços de col·laboració encara més profunds entre tots.
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Aprofitem l’avinentesa per convidar tots els militants , simpatitzants i amics a assistir a tots els actes que ambmotiu de l’Onze
de setembre organitzarà la secció local, en especial, al dinar de
celebració dels 10 anys d’ERC a Cassà, que tindrà lloc el mateix
dia onze.
Per a més informació o per fer la vostra inscripció al mateix
podeu contactar amb ERC , a través del nostre correu electrónic:
erccassa@girona.com
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