CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL
Federació Comarcal Baix Camp-Priorat
MOBILITZACIONS

En Bucay, terapeuta i escriptor de contes curts amb contingut terapèutic, explica al seu primer llibre la
història d’un elefant de circ que tenia la pota lligada a una petita estaca perquè no s’escapés. Però, com
pot ser, es preguntava el protagonista, que un animal tan gros i tan fort no sigui capaç d’arrencar una
estaca tan petita?
I l’explicació era senzilla. La primera vegada que l’havien lligat a aquella estaca era petit. Encara no tenia
prou força per alliberar-se i no ho va aconseguir per molt que ho va intentar fins caure extenuat. Després,
amb el pas del temps, va anar agafant força, però la impossibilitat d’alliberar-se de l’estaca persistia a la
seva memòria, de tal manera que ja no ho va tornar a intentar.
I així s’explica que una petita estaca fos suficient per contenir a un animal tant fort i poderós!
Sovint aquesta història em serveix per comprendre com és possible que, tot i ser els/les treballadors/es qui
tenim la força, perquè som majoria i som qui fem funcionar el món, ens rendim fàcilment o directament
no participem en les lluites per preservar els nostres drets. Hem perdut tantes vegades... que ja no confiem
en poder guanyar!
Això te a veure amb les recents mobilitzacions que des de la Secció Sindical de la CGT hem estat
organitzant cada divendres a la rambla de l’hospital, i que ara interromprem degut a l’escassa participació
de companys i companyes.
Les mobilitzacions eren per reivindicar les DPO’s del 2017, aquestes que no ens paguen perquè la major
part del comitè va acceptar en una clàusula del conveni que estarien condicionades al dèficit. Aquest
dèficit que, cal recordar, s’havia d’acabar al gener d’enguany, quan entrés en vigència el Consorci amb la
Generalitat. Sigui per la situació política actual, sigui perquè tot era un enredo des del principi, però el
Consorci no s’ha signat, el dèficit persisteix i les DPO’s no les hem cobrat. I les del 2018, ja ho veurem!
Amb aquest conveni la via judicial no serveix; els jutges no ens donaran la raó aquest cop. Però, i que?
L’estratègia judicial només és una variant menor de la lluita sindical. La força dels treballadors es
demostra amb mobilitzacions, no amb argúcies legals, que igual poden funcionar com igual no.
Aquesta idea és la que cal promoure entre les treballadores. La idea que tenim més força de la que ens
pensem, però que cal demostrar-la perquè serveixi d’alguna cosa. Per això hem interromput les
concentracions dels divendres: per fer una tasca de conscienciació al llarg de l’estiu i convocar després
una assemblea per explorar entre tots les formes de lluita més adients. En tot cas, tant si som molts com si
som pocs, no ens rendirem!
PROU RETALLADES!! VISCA LA UNITAT POPULAR!!
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