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La Verdad nº 104     

(enero de 2020)

La revuelta popular contra 
la barbarie capitalista

L’aprovació del sostre de despesa,
segons les exigències del capital financer

D ijous passat 27 de febrer, el Con-
grés dels Diputats va aprovar el 
“sostre de despesa” dels Pres-

supostos de l’Estat per a 2021. Recor-
dem què és aquest “sostre”. L’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal 
(Airef), ho defineix així: “El límit de 
despesa no financera és un instrument 
de gestió pressupostària a través del 
qual, una vegada estimats els ingressos 
de l’exercici, es calcula la despesa pres-
supostària que permet el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat”. Es tracta, per 
tant, d’un mecanisme que serveix per a 
limitar la despesa de les Administraci-
ons Públiques (excloent el pagament del 
deute). Més exactament, és un dels ins-
truments recollits en la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària (LOEPSF) per a garantir 
que les Administracions Públiques no 
disparin els seus compromisos no finan-
cers. És un fre per a la despesa de les Ad-
ministracions Públiques. I és, alhora, un 
mecanisme per a garantir l’aplicació de 
les recomanacions de dèficit que proposa 
la Unió Europea traduint les exigències 
del capital financer.

Aquest sostre, que va ser aprovat 
gràcies a l’abstenció d’ERC, marca 
sens dubte un punt essencial per a per-
metre que el govern Sánchez elabori els 
pressupostos per a enguany i el pròxim. 
Però va més enllà: al mateix temps, 
aquesta votació suposa un compromís 
del PNB,  BNG, ERC i  Bildu  d'aplicar 
amb el Govern les retallades que es 
desprenguin d'aquesta orientació, i que 
el Govern ja havia compromès al maig 
amb la Unió Europea.

El sostre de despesa i la despesa social
Per tant, és imprescindible caracteritzar 
aquest “sostre”. I, en primer lloc, plante-
jar-se una pregunta obligada: Correspon 
l’aprovat a uns pretesos pressupostos 
expansius en “despesa social”, com el 
govern pretén airejar? Per a respondre 
a aquesta pregunta és necessari recordar 
que en els últims dos anys es governava 
amb els pressupostos de l’Estat de Rajoy 
prorrogats. L’any 2018 l’acord PSOE/
Podemos plantejava un augment de les 
despeses socials que el capital financer 

per via de la Comissió Europea va re-
butjar. En acatament a aquest rebuig de 
Brussel·les, posteriorment la previsió de 
despeses es va adequar a aquesta posició.

Per tant, és obligatori concloure que 
un augment mínim sobre pressupostos 
no actualitzats des de fa dos anys, no és, 
precisament, l’obertura d’un marc pres-
supostari expansiu com el que seria ne-
cessari per a recuperar la despesa social, 
augmentar la despesa en Sanitat al 7% del 
PIB, el d’educació al 5% del PIB, recupe-
rar les retallades en la Dependència, recu-
perar les inversions públiques i el mante-
niment de les infraestructures. Bona part 
d’aquestes qüestions que acabem d’expli-
car són compromisos del govern... i ne-
cessitats apressants de la població i de la 
mateixa economia productiva.

A més, el capital financer estreny a 
continuar retallant, i les institucions que 
li serveixen actuen en aquest sentit. Com 
en l’informe que també aquest dijous 27 
va publicar la Comissió Europea, en el 
qual es mostra la “preocupació” per les 
pensions. El que preocupa els comissaris 
de Brussel·les és que s’augmentin segons 
l’IPC, com enguany, però, en particular, 
reclamen que es mantingui costi el que 
costi el “factor de sostenibilitat” inclòs 
en la reforma de pensions de 2013. Fac-
tor que suposa l’”adequació” de la quan-
tia de la pensió a la previsió de vida (és 
a dir, rebaixar la pensió per a repartir la 
seva suma total entre més anys si l’es-
perança de vida augmenta). En paral·lel, 
el mateix dia, el ministre de Seguretat 
Social, José Luis Escrivá, va dir que fa 
falta algun tipus de sostenibilitat i xifra-
va en particular l’estalvi en mesures per-
què es compleixi el ROSTEIXI del 2011 
que porta l’edat efectiva de jubilació als 
67 anys. No en va el ministre era abans 
president de l’Airef, càrrec per al qual li 
havia nomenat Rajoy en 2014. Veurem el 
que concreta o afegeix en la seva compa-
reixença davant la Comissió del Pacte de 
Toledo d’aquest dijous. Perquè, segons 
ha dit, “la nova llei s’aprovarà quan el 
Pacte de Toledo arribi a un acord”.

La referència al Pacte de Toledo no 
és supèrflua. Per a imposar una nova 
retallada en les pensions, el Govern 

és conscient que és imprescindible un 
acord amb les organitzacions. Per tant, 
cal implicar a tots els partits que parlen 
en nom de la població treballadora, als 
sindicats i fins i tot -caldrà veure com 
ho intenten- a la COESPE.

El Govern troba dificultats en l’apli-
cació de l’acord sobre la transferència 
“de la gestió econòmica de la Seguretat 
Social al Govern Basc”. L’oposició re-
corre les files de les organitzacions –en 
particular les més afins al Govern- per 
una raó molt senzilla, la lògica d’aques-
ta transferència és la ruptura de la Cai-
xa Única i amb això es qüestiona la raó 
de ser mateixa dels sindicats de classe 
en tot l’Estat (com fan si accepten la 
Reforma Laboral).

Al mateix temps s’acumulen els ele-
ments d’un esclat social:

L’assemblea de la  COESPE  de mit-
jans de març pot decidir una campanya 
massiva en tot l'Estat qüestionant el Pac-
te de Toledo.

El sector de l’automòbil i de l’ae-
ronàutica estan en vespres d’una rees-
tructuració salvatge i la resistència ha 
començat.

Els agricultors, malgrat les manipu-
lacions dels grans propietaris, no poden 
acontentar-se amb el decret llei que pre-
tén adequar els preus de compra als cos-
tos de producció (veurem si el resultat no 
és que les grans distribuïdores, obligades 
a comprar aquí a un preu mínim, no de-
cideixen desviar totes les compres que 
puguin al Marroc, Tunísia, etc.) ...

Un llarg etcètera de conflictes jalo-
na el país.

I a Catalunya la “taula de diàleg”, 
constreta al marc de la Constitució de 
la Monarquia, que impedeix exercir el 
dret a decidir dels pobles, marea la per-
diu sumant-li l’aplicació dels tercers 
graus als presos, que en els fets és un 
“reconeixement de delicte” per part de 
les organitzacions.

La revista estatunidenca sobre políti-
ca internacional Foreign Policy diu que 
el rei va exigir en el Consell de Ministres 
del dimarts 18, que el respecte a la Cons-
titució era innegociable en relació amb 
Catalunya... però els drets dels pobles no 
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caben en la Constitució del 78, faci el 
que faci la direcció d’ERC o del PDe-
CAT... encara que al cap i a la fi deixar 
adoptar el sostre de despesa és coherent 
amb els pressupostos que  Aragonés  va 
presentar en el Parlament, amb el suport 

dels Comuns, uns pressupostos que no 
arriben ni recuperar el nivell de des-
pesa de 2010 (vegeu article sobre aquest 
tema en l'IO 345).

Cal concloure que les reivindicaci-
ons pendents tenen difícil cabuda sota 

aquest sostre de despesa que prefigura 
els pressupostos. Els combats en curs 
assenyalen aquesta contradicció, ja que, 
per a aconseguir els seus objectius, no 
poden subordinar-se a la cotilla imposa-
da pel capital financer.

Reproduïm el manifest que estan signant dones de tot l’Estat amb motiu del dia de la dona treballadora. Podeu trobar en ma-
nifest en la web d’Informació Obrera: http://www.informacionobrera.org/dia-de-la-mujer-trabajadora/

En el dia Internacional de la Dona Treballadora...
Seguint una tradició de més d’un segle, el 8 de març és un dia de lluita contra l’opressió, contra l’explotació, per la igual-
tat, pels drets de la dona treballadora. Com es va decidir en 1910, en la Conferència Internacional de Dones Socialistes: 
“d’acord amb les organitzacions polítiques i sindicals amb consciència de classe del proletariat dels seus respectius paï-
sos, les dones socialistes de totes les nacionalitats han d’organitzar un Dia de les Dones”. Aquest 8 de març de 2020 s’han 
convocat nombroses mobilitzacions, en les quals cridem a participar a dones i homes, perquè la lluita contra l'opressió i 
l'explotació és una tasca del conjunt de la classe treballadora i de les seves organitzacions.

Contra les reformes laborals
El 8 de març és un dia de lluita contra el capitalisme, que explo-
ta especialment a les dones treballadores. Contra les reformes 
laborals, que, amb la prevalença del conveni d’empresa sobre 
el conveni sectorial, han obert el camí a fenòmens d’explotació 
extrema com el que pateixen les cambreres de pis, les Kellys. 
Reformes laborals que han fet proliferar el contracte a temps 
parcial, que patim especialment les dones i que alimenten la 
bretxa salarial. Que han generalitzat la precarietat, el treball 
sense drets, que afecta especialment les dones.

Pels convenis col·lectius, pels salaris, per les pensions
Un dia de lluita pels convenis col·lectius, pel salari mínim de 
conveni de 1.000 euros mensuals, 14.000 euros a l’any, perquè 
en els sectors laborals en què es cobra menys del 14.000 euros, 
som majoria les dones.

Un dia de lluita per les pensions, en defensa del sistema públic 
de pensions, per la derogació de les reformes de pensions de 2011 i 
2013, que ataquen especialment a les pensions més baixes, que són 
la que cobren, majoritàriament, les dones pensionistes.

Un dia de lluita pel reconeixement ple de malalties professio-
nals en els sectors on som majoria les dones treballadores.

Per serveis públics que permetin alliberar-se de l’esclavitud 
domèstica
Un dia de lluita per fons suficients per a l’Atenció a les Persones 
Dependents, per la generalització de les escoles infantils, per la 
posada en marxa d’una àmplia xarxa de guarderies, de menjadors 
escolars, d’un conjunt de serveis públics que permetin acabar amb 
l’esclavitud domèstica i reduir al mínim la càrrega de les cures.

Pel dret al lliure ús del nostre cos
Que avui és qüestionat per les dretes franquistes. Reivindiquem 
dret a la llibertat sexual, al dret de les dones a disposar lliure-

ment dels nostres cossos, a la salut reproductiva, a l’avortament 
lliure i gratuït sense restriccions i en centres públics.

Per la separació de l’Església i de l’Estat. Per l’Escola Pú-
blica i Laica
Per una educació igualitària, lliure de prejudicis i estereotips 
defensats per les Esglésies. Per la separació de l’Escola i de 
l’Església, per una escola pública i laica amb fons suficients, 
per una educació basada en el mètode científic, i que inclogui 
l’educació per a la llibertat sexual.

Pel dret de les dones a la vida i la protecció. Contra el 
poder judicial franquista
Ja n’hi ha prou de sentències com la del Ramat! Cal expulsar 
dels jutjats a tots els jutges reaccionaris i enemics dels drets 
de les dones. Cal acabar amb aquest poder judicial, heretat 
del franquisme sense cap depuració, i que ha demostrat que 
no protegeix a les dones.

Per les llibertats i drets
Les dones que ens mobilitzem sofrim la persecució del poder 
judicial, el pes de les sancions de la Llei Mordassa, de l’arti-
cle 315.3 del Codi Penal. I som solidàries amb la lluita dels 
pobles que són perseguits per aquest mateix poder judicial. 
Per això reivindiquem el dret a decidir per a tots els pobles, 
la llibertat dels presos polítics.

8 de març, dia de lluita per la República
Acabar amb el poder judicial enemic de les dones, amb el 
poder de l’Església, amb les contrareformes que ens porten 
a la precarització i la sobreexplotació, exigeix obrir una sor-
tida política. Per això necessitem acabar amb el règim de la 
Monarquia, enemic de les dones. Necessitem lluitar per la 
República.


