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Ja fa 40 anys des que va acabar la dictadura franquista i vàrem entrar en una època de 

suposada transició cap a la democràcia.

Però què va significar realment això? Dia rere dia, se succeeixen els casos de corrupció, retalla-

des a sanitat, educació, feminicidis, desnonaments, reforma i degradació de les condicions la-

borals i de les pensions; patologització de les diferències físiques i psicològiques, manipulació 

mediàtica, contaminació en augment igual que les taxes administratives, increment exponen-

cial del preu de la llum i de l’aigua, i un llarg etcètera. Eufemismes del que moltes tenen por a 

anomenar, sigui pels prejudicis o pels estereotips que pot comportar el seu pronunciament en 

públic. I és que aquest sistema no només no funciona, sinó que no se’l creu ningú, ni tan sols 

els que es declaren defensors o garants de l’«Estat de dret».

Davant de l’estafa orquestrada pel sistema, part de la societat va prendre 

consciència i va reaccionar amb la pressió al carrer durant el transcurs de les mobilitzacions del 

15M, moviment que va ser reprimit quan començava a prendre força. La repressió de l’Estat 

va continuar en augment, com vàrem observar en la jornada d’”Aturem el Parlament”, amb la 

utilització de l’helicòpter i un desplegament policial desproporcionat per crear així un estat 

d’excepció, criminalitzant d’aquesta manera la protesta popular. Aquesta criminalització serà 

utilitzada pel govern com a motiu i justificació de la repressió, d’aquest mecanisme de justifi-

cació en tenim exemples durant les jornades de vaga del 29 de setembre del 2011 i del 29 de 

març i del 14 de novembre de 2012, dies en els quals vam mantenir viu el pols amb el govern 

i que es van dissoldre amb innumerables càrregues, gasos lacrimògens, pilotes de goma, cen-

tenars de detencions, la pèrdua d’un globus ocular i la creació d’una web de delació ciutadana 

on es comença a veure l’intent de tornar al marc legal del passat, començant a establir un estat 

amb un marc legal del dret penal de l’amic i el dret penal de l’enemic, ja utilitzat en temps del 

règim franquista.
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Les jornades de vaga general, fan que les diferents sensibilitats disconformes 

amb les polítiques institucionals, confluïm als carrers exercint i conquerint la llibertat de pro-

testa i d’autodefensa mitjançant diferents i legítimes formes d’expressió de ràbia. El 29 de març 

del 2012, es va convocar una vaga general en resposta a la reforma laboral aprovada entre 

moltes d’altres raons. En conseqüència d’aquest atac directe contra el sistema capitalista pa-

triarcal, moltes de nosaltres ens hem vist perseguides i criminalitzades.

Durant la jornada de vaga del 29M, es va produir un atac contra un dels 

símbols del capitalisme, el Corte Inglés, multinacional neoliberal que oculta obscurs nego-

cis d’explotació de menors i de persones preses, com també és coneguda per les pèssimes 

condicions laborals de les seves treballadores, per fomentar el masclisme través de les seves 

campanyes publicitàries i, d’altra banda, per estar presidida per un representant del feixisme 

més ranci i arcaic que sobreviu als nostres dies, Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez, que s’ha pre-

sentat tres vegades a les eleccions amb la candidatura de Falange Española. Aquest monstre 

del sistema ha denunciat a dues companyes vaguistes per danys a les seves instal·lacions i re-

clama una Responsabilitat Civil de més de 8.500 euros. Paral·lelament, la Fiscalia pels mateixos 

fets exigeix entre 3 i 5 anys de presó a les dues companyes, acusant-les de desordres públics i 

demana una pena-multa de 7200 euros a una d’elles.

Davant aquests fets, no restarem impassibles, i ens mantindrem solidàries amb les 

companyes. Perquè nosaltres, com elles, tornarem a sortir al carrer i seguirem plantant cara 

al sistema. Perquè avui són elles, demà podem ser nosaltres. Perquè no abaixarem el cap ni 

mirarem cap a una altra banda. Perquè seguirem teixint xarxes i construint el que ja fem i tant 

els espanta, un món autogestionat des del pensament crític, la solidaritat i el suport mutu. 

Un món de consciències i d’autorreflexió, un món on la igualtat i el respecte a les diferències 

siguin les vertebradores de la realitat.

Un món pel qual lluitàvem, 
lluitem i seguirem lluitant.
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