
82 aniversari de la Revolució Social de 
19 de juliol de 1936

Seguim sent ingovernables
Som conscients que ja ha passat molt de temps. Sabem que per mig han 
hagut altres moviments revolucionaris en altres llocs. Tenim clar que el 
món ha canviat molt en els últims cent anys. Tot i així, pensem que val la 
pena recordar els fets que van tenir lloc a la península l’any 1936; fets que 
d’altra banda, serien difícilment entenedors sense comptar revolucions i 
insurreccions prèvies, com les de l’Alt Llobregat el 1933 o la d’Astúries en 
1934, a més de tota una història de lluita contra l’opressió de l’Estat.

Com és lògic, poca cosa podrem comptar en aquest breu text, de manera 
que us remetem a la gran quantitat de literatura que hi ha sobre l’època, 
recomenant els llibres escrits per part o sobre les vides de companyes i 
companys, a més de convidar-vos a acudir als esdeveniments que en aquests 
dies tinguin lloc.

No obstant això, si volem destacar algunes qüestions, que tenen molt a veure 
amb l’actual estat de les coses:

- Són moltes les crítiques i autocrítiques que s’han abocat sobre la direcció 
que va prendre la revolució de 1936. Som conscients que una part important 
de la militància més destacada de CNT es van erigir en líders polítics, en 
lloc dels referents morals que per a molta gene havien estat. Però també som 
conscients que, lluny de la imatge que es pretén donar des de l’esquerra i 
la dreta, la revolució social va ser una realitat imposada per l’esforç i la 
intel·ligència col·lectiva. Va ser organitzada i duta a terme per una classe 
obrera conscient, que es va llançar a la tasca de gestionar les seves pròpies 
vides, tant al camp com a la ciutat, sense que els polítics de torn, que aviat, 
després de l’ensurt i desbandada inicial, van tornar a ocupar uns càrrecs que 
només tenien una validesa simbòlica, ja que en la pràctica, la gent s’havia fet 
amb les fàbriques i els pobles. El Decret de Col·lectivització de la Indústria 
que va promoure el Govern Frankestein de la Generalitat només donava 
validesa “legal” al que ja s’havia fet.



- La lluita antifeixista contra Franco i els seus aliats, va ser portada a terme 
per la mateixa classe obrera del camp i de la ciutat. Els polítics de tota mena 
es van dedicar a tramar a la rereguarda, sense donar un pal a l’aigua, perquè 
temien una revolució que des del primer moment se’ls havia escapat de les 
mans.

- La revolució la van fer possible totes les persones que van decidir prendre 
les regnes de les seves vides, des de la tasca de fer front al feixisme i la 
contrarevolució amb les armes, fins a la de tenir cura a la població que es 
trobava en dificultats vitals: totes elles amb la mateixa importància.

- Al juliol de 1936 estava present en la població la idea que una altra manera 
de viure era possible. Es creia realment en organitzar una nova societat. 
No només hi eren presents els ideals anarquistes, però si van ser aquests, 
canalitzats sobretot a través de la CNT, els que van posar en marxa les 
fàbriques i els camps.

Es fa necessari aquí i ara renovar les aspiracions a transformar la societat de 
veritat. Hem de deixar de ser obedients, però també amb tots els partits polítics 
que constantment ens estan venent la moto, bé sigui la de la república, bé 
sigui la de l’Espanya forta i unida. Per a això, des de CNT Manresa proposem 
una organització basada en la lliure federació de persones lliures, que prengui 
com a base els principis bàsics d’autogestió, solidaritat i suport mutu.

A més, per no quedar-nos en la simple retòrica, proposem la lluita per la 
consecució dels objectius següents, per tal de dur a terme la gimnàstica 
revolucionària que tanta falta ens fa:

Per tot això fem públic un programa de deu punts els que d’ara seguirem 
treballant des dels nostres Sindicats i també donarem impuls a marcs 
de mobilització unitària que contribueixin a aconseguir-los. Només així 
aconseguirem canvis a millor per a les classes populars.

1) Foment Directe de la contractació indefinida
A l’empresa privada i a l’administració pública, per norma general, tot tipus 
de contractació serà indefinit ordinari a temps complet.



En cas que les empreses vulguin acollir-se a qualsevol altra forma de 
contractació, aquesta serà discutida i acordada amb les representacions 
sindicals (seccions sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la 
negociació d’aquesta matèria la representació unitària (comitès d’empresa i / 
o delegats / es de personal)

2) Foment de la regularització de jornada
Eliminació total de les hores extres. Eliminació total de la distribució 
irregular de la jornada. Si una empresa o administració pública planteja la 
necessitat de desestructurar una jornada regular, ho haurà de discutir amb 
les representacions sindicals (seccions sindicals) presents a l’empresa. Queda 
exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària. (Comitès 
d’Empresa i / o Delegats / as de Personal)

3) Nou Salari Mínim Interprofessional
S’estableix un salari base mínim de 1200 € per a totes les treballadores i 
treballadors en administracions públiques i empreses privades.

4) Pla de xoc d’igualtat
Eliminació de les categories dels convenis col·lectius mitjançant les quals 
es emmascara la contractació de dones treballadores en pitjors condicions 
salarials que els seus companys homes. Totes les dones treballadores passaran 
immediatament a la categoria salarial superior que els correspongui.

5) Expedients de Recuperació d’Ocupació
Davant el tancament d’empreses: recuperació, transformació i autogestió 
obrera.

6) Plans d’Ocupació confederals
Des dels Sindicats es procedirà a la creació de:
Projectes cooperatius de producció i consum, tant a la ciutat com al camp.
Borses d’ocupació per a persones sense feina, tant a la ciutat com al camp.
Es tendirà a la seva promoció i creació, així com a entrar en contacte amb 
altres projectes cooperatius de similars interessos, facilitant d’aquesta mane-
ra la creació d’un marc unitari de mobilització orientat a pal·liar la situació 
de les persones sense ocupació.



7) Reforma Sanitària Integral
S’establiran òrgans col·legiats de gestió dels centres sanitaris (Hospitals i 
Atenció Primària) amb la participació de membres d’Assemblees Populars 
tant a la ciutat com al camp. Aquestes Assemblees Populars poden ser ja 
existents, poden ser Associacions de Veïns i Veïnes, poden ser creades a 
aquest efecte pels Sindicats, o una fusió de tot això fruit dels marcs unitaris 
de mobilització esmentats anteriorment.

8) Reforma Educativa Integral
Defensa del model d’immersió lingüística que regeix actualment a Catalunya, 
per considerar integrador i de progrés. Foment i creació de projectes d’escola 
lliure per qualssevol mitjans disponibles (lloguers, compres, ocupacions ...), 
des dels marcs unitaris de mobilització (assemblees populars) tant a la ciutat 
com al camp. Participació activa de les AMPA a introduir esquemes de les 
escoles lliures en el funcionament de les escoles que ara són públiques.

9) Reforma agrària integral
Queda abolit el règim especial del camp de la Seguretat Social; tots els 
treballadors i treballadores som iguals. Equiparació immediata de serveis 
educatius i de salut amb les ciutats. Foment del treball cooperatiu. Foment 
del canvi d’estructura del cultiu per adaptar-la a formes agro ecològiques i de 
qualitat. Foment de xarxes de distribució i intercanvi de productes.

10) Estructures d’Autogestió
Que els marcs unitaris de mobilització, o, si no els Sindicats de la CNT, als 
quals se’ls han assignat en anteriors propostes com a àrees de treball la sanitat 
i l’educació, adoptin també com a àrees d’interès l’habitatge i la pobresa 
energètica. D’aquesta manera ens anirem preparant i capacitant per afrontar 
cada vegada més tasques que ens vagin posant en el camí de l’autogestió, que 
és precisament el tipus de societat en què volem viure.

Canviem la societat entre totes!
CNT Manresa


