
Els sindicats, organitzacions i col·lectius aquí firmants volem comunicar a les treballadores i al 
conjunt de les classes populars el nostre posicionament davant els diferents esdeveniments que 
s'estan produint els darrers dies als carrers de les nostres ciutats i pobles. 

Des de fa uns anys hem vist com s'aprofita l'escalada de tensions d'un conflicte, ja històric, per anar 
tallant els drets fonamentals de la població. Venim d'una tradició sindical i política que 
històricament ha defensat els drets i les llibertats de la classe oprimida i que ha pres els carrers quan 
ha calgut lluitar per arrabassar al poder tot allò que ens permeti ser protagonistes del nostre present i 
futur. 

Com a llibertàries i part activa dels moviments sindical, popular i associatiu de Catalunya 
defensarem sempre el dret d'autodeterminació dels pobles – començant pel nostre. Ho entenem 
com un principi bàsic del confederalisme, per possibilitar la convivència humana en règim 
d'igualtat. Tenim clar que tota emancipació plena serà impossible sense el pas previ d'eliminació de 
l'estructura econòmica que la sustenta, el capitalisme. Mentre això no succeeixi, les condicions de 
vida de la classe treballadora seguiran sent esclafades per una oligarquia espanyola i catalana que 
van sempre del bracet per imposar contrareformes laborals i retallades de drets socials. 

Tanmateix, volem denunciar la militarització i la repressió que estem patint per part de l'estat 
espanyol, que tot mostrant la seva cara més crua i autoritària, vol imposar la seva voluntat fins a les 
darreres conseqüències. Sempre hem estat en contra de qui ha militaritzat Catalunya - i qualsevol 
territori - per fer front a les grans protestes populars o tot anhel d'emancipació social. 

Ens oposem a la repressió de l'estat perquè l'hem patida de forma sistemàtica i continuada en els 
nostres propis cossos, al carrer i a les empreses. Per això també volem denunciar la naturalesa 
repressiva de la mateixa Generalitat de Catalunya, la qual en els darrers anys, ha perseguit, 
colpejat, detingut i empresonat a totes aquelles que no han volgut mirar cap a una altra banda cada 
cop que els drets civils i humans del poble  eren trepitjats. No oblidem la forma en què els mossos 
d'esquadra ens desallotjaven de Plaça Catalunya, empresonaven i denunciaven a sindicalistes, ens 
perseguien per participar a la mobilització que envoltava el parlament els dies en què es retallaven 
els nostres drets socials, o en què a través de macro operatius policials, ens detenien i empresonaven 
en les recents Operacions Pandora, o morts i mutilacions entre d'altres. Així doncs, no permetrem 
que ningú ens prengui el que és nostre, porti la bandera que porti. 

Per a nosaltres, l'autodeterminació i emancipació dels nostres pobles, viles i ciutats no pot quedar-se 
solament en la decisió d'un marc territorial concret. La llibertat col·lectiva no serà possible sense 
l'acció decidida del poble i les treballadores enfront d'un Estat i d'unes elits polítiques que 
mantenen unes estructures antisocials, heteropatriarcals i opressives, que també estan defensades 
per alguns actors en l'anomenat sobiranisme català. L'autodeterminació i l'emancipació només seran 
possibles a través de l'acció insubmisa de les oprimides, que entenguin en aquest fet la defensa i 
millora de les seves condicions materials de vida. La socialització dels mitjans de producció, de la 
riquesa i l'eliminació de totes les formes d'opressió, com l'heteropatriarcat i les seves diferents 
estructures de poder tant explícites com implícites, la més àmplia llibertat de decisió i participació a 
través de l'acció directa i l'autogestió serà el que ens farà realment lliures. 



Així doncs, pensem que és el poble constituït com a subjecte polític i de classe, qui ha de servir de 
fonament per a qualsevol canvi social important i, per tant, celebrem l'extensió d'organitzacions 
populars de base per practicar desobediència i fer front al context autoritari existent. Volem que 
aquesta actitud de desobediència i enfrontament a l'autoritat vagi més enllà de la tessitura actual i 
s'adreci a totes les injustícies a les que estem sotmeses. 

Per tot això, fem una crida a les treballadores de Catalunya a participar de les mobilitzacions en 
defensa dels nostres drets i llibertats, i de forma molt especial a participar de forma massiva de la 
vaga general convocada pel dia 3 d'octubre. Perquè l'esperit combatiu que recorre històricament 
aquest indret de la Terra no es doblegarà tan fàcilment, perquè som classe treballadora i volem 
decidir-ho tot, ara toca sortir al carrer, ara toca lluitar! 
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