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Actualidad internacional: “No 
sabemos ni el día ni la hora...”

Argelia: 30 años de combate del 
Partido de los Trabajadores

Per a derogar les contrareformes i aconseguir les reivindicacions

és necessària la mobilització
E l passat 28 d’abril, gairebé 13 milions de persones van 

donar el seu vot a les diferents candidatures de l’esque-
rra. Esperaven que amb el seu vot es tanqués el passo 

a les dretes franquistes i a les seves polítiques, s’obrís la via 
per a derogar les contrareformes laborals i de pensions, per 
a posar �  a les retallades, i s’aplanés el camí a una sortida 
democràtica a les aspiracions del poble català i de tots els 
pobles. Era una exigència clara a tots els polítics que diuen 
representar-los.

Cinc mesos després, veuen amb estupor i indignació 
com Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han tancat les portes a la 
formació d’un govern que respectés aquest mandat i porten 
a la celebració d’unes noves eleccions de resultat incert. 
Molts d’ells recorden que l’any 2015 també van dilapidar 
una majoria su� cient per a formar govern i van abocar a una 
repetició d’eleccions després de la qual la in� exibilitat de les 
esquerres va donar lloc a un gest envers Rajoy. Els treballadors 
tampoc obliden que després de la moció de censura del 31 de 
maig del 2018 i la caiguda de Rajoy –en bona part producte de 
la mobilització dels pensionistes– el Govern de la moció de 
censura no va respondre a pràcticament cap de les promeses 
i reivindicacions.

A ningú se li oculta que l’aparell d’Estat (amb el Rei i la 
judicatura al capdavant), el capital � nancer i les seves institu-
cions han pressionat perquè no es formés un govern que revo-
qués algunes de les mesures contra els treballadors que, sota 
la forma de contrareformes i retallades, s’han aplicat en els 
últims anys. Per contra, volen un govern que aplicació nous 
retallades, els 15.000 milions que els exigeix Brussel·les, una 
nova “reforma” de pensions, una altra reforma laboral...

L’any 2018, centenars de milers de pensionistes es mobi-
litzen contra la reforma de pensions imposada per Rajoy en 
2013 i també la de Zapatero en 201111 i en defensa del sistema 
públic de pensions. Es van organitzar en plataformes i coor-
dinadores davant l’absència d’iniciatives i el bloqueig impo-
sats pels dirigents dels principals partits i sindicats obrers. 
La seva mobilització va posar al govern Rajoy contra les 
cordes i va propiciar la presentació d’una moció de censura, 
amb el suport de totes les forces de l’esquerra i les princi-
pals forces nacionalistes, que va acabar amb el govern Rajoy. 
El que no va ser possible en 2015 es va fer realitat llavors.
Ara, davant la repetició d’eleccions, milions de treballadors 
i joves es pregunten què fer, dubten si tornar a donar el seu 
vot als quals l’han malgastat en bene� ci de les dretes, se sen-
ten seduïts per la idea de “que se’n vagin tots!”, i, al mateix 

1 No oblidem l’ASE, saludat pels dirigents sindicals com un exem-
ple per a tota Europa, i que anava a blindar les pensions fi ns a 
2027.

temps, temen que torni un govern de la dreta, de les dretes, 
que no només mantingui totes les retallades, sinó que imposi 
altres noves. Molts es pregunten: si tornem a votar a aquests, 
tornaran a malgastar el nostre vot en les seves discussions de 
palau o aquesta vegada formaran un govern? I es pregunten 
també, amb quin programa? En última instància, es plantegen 
què fer perquè no torni a succeir el mateix que en 2015 o 
després de les últimes eleccions.

Governi qui governi...
Molts miren als pensionistes, que, a través de la seva coor-
dinadora, la COESPE, convoquen una mobilització unitària 
a Madrid per al 16 d’octubre, amb un lema ben clar: governi 
qui governi, les pensions es defensen. Per a cada vegada més 
companys i companyes, s’obre camí la idea que, per a acon-
seguir les reivindicacions, per a derogar les reformes laborals 
i de pensions, per a derogar la LOMCE i la Llei-mordassa, 
per a acabar amb totes les retallades, cal lluitar per la unitat 
en defensa de les reivindicacions, i a la mobilització unida. 
No es pot deixar en mans de les combinacions pretesament 
parlamentàries i les converses dels dirigents amb els banquers 
i les dretes. Cada vegada són més els que pensen que per a 
trobar una sortida favorable als treballadors i als pobles, 
aquests han de prendre la iniciativa. Que només la mobilització 
unida pot canviar les coses. Que només pressionats per la 
força dels treballadors i els carrers s’atreviran els dirigents 
a enfrontar-se al Règim, al capital � nancer i a Brussel·les i a 
donar satisfacció a les reivindicacions. I si no ho fan, pitjor 
per a ells.

No fa falta ser endeví per a saber que la pròxima campa-
nya electoral (que ja s’ha iniciat) versarà sobre qui té la culpa 
de la nova convocatòria electoral. Un “gran” tema que serà 
utilitzat a fons pels uns i els altres, sobretot per a no parlar del 
que interessa: com es defensen les pensions, quan es dero-
guen les reformes laborals, i el 315,3 del codi penal?...

Sens dubte molts candidats dels partits que representen 
als treballadors i els pobles consideren que la campanya i el 
seu treball en les Corts poden ser una ajuda a les reivindica-
cions. No hi ha dubte que tot pas en aquest sentit serà donat 
suport per la majoria que busca poder viure amb treball, en 
pau, amb drets i llibertats, sense presoners polítics. L’experi-
ència de la classe treballadora diu que el que no és possible 
obtenir des dels governs, es conquista en les mobilitzacions 
als carrers, les fàbriques i els centres d’estudi. Sense la mo-
bilització dels treballadors i treballadores, de la joventut, dels 
pobles, no és possible una sortida favorable als interessos de 
la immensa majoria. Sense la mobilització de milions de tre-
balladors, tot queda en mans de les intrigues, les negociacions 
i les discussions entre bastidors, a esquena gairebé sempre de 
les reivindicacions. 
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16 d’octubre:
davant les Corts
en defensa de les pensions 
Informació Obrera: ¿Quins objectius us heu fixat per a la 
mobilització del 16 d›octubre per les vostres reivindicacions?

Juan Antonio Herranz: L’objectiu principal és fer una gran 
manifestació que deixi patent la força de la nostra lluita per la 
defensa de les pensions públiques i contra els intents de canviar el 
sistema actual de pensions per a així afavorir als fons privats de 
pensions.
És clar, que ja portem uns quants anys de lluita i que no ens con-
formem amb el 0,25% i naturalment exigim el nostre dret. I si en 
els anys setanta ens va tocar lluitar per portar la democràcia a 
aquest país, ara ens toca lluitar per defensar el sistema públic de 
pensions i per tenir unes pensions dignes. Volem que les pensions 
pugin almenys el que puja l’IPC, que s’elimini la bretxa salarial 
entre l’home i la dona, que tinguem una jubilació als 65 anys.
Serà una gran manifestació. Vénen de tota Espanya les 270 plata-
formes de la COESPE que estan repartides per tot el territori. Des 
de Rota i Bilbao vindran pensionistes caminant en dues columnes, 
una pel nord i una altra pel sud. No pararem fins que aconseguim 
els nostres objectius.

El número 340 d’ Informació Obrera inclou una 
entrevista a Juan Antonio Herranz Cabrero, portaveu 
de la Coordinadora de Pensions de Madrid, membre 
d’Organització en la Coordinadora Estatal (COESPE), on 
explica els preparatius d’una gran mobilització:

Lee esta entrevista integramente
en Información Obrera y difunde esta convocatoria.

¡Lee y difunde la prensa obrera!
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