
Molins de Rei, 12-5-11

Companyes i companys,
 
Totes les retallades es ceben en la classe obrera: menys prestació d’atur, menys prestacions sanitàries, menys 
educació, menys salari, etc.
 
Per tot arreu estan acomiadant massivament els treballadors assalariats, des de l’empresa privada i des de les 
administracions públiques. 
Amb un únic objectiu: reduir costos sense reduir el seu benefici i obligar-nos a acceptar treballar per molt menys 
salari.
 

Els treballadors de la Deixalleria de Molins de Rei estan sent víctimes també d’aquesta maniobra. L’Ajuntament 
i Solidança intenten implementar una forta reducció de salaris per la via més directa: planegen acomiadar a tota 
la plantilla i substituir-la per treballadors pels qui rebran subvencions i que en termes absoluts cobraran menys 
que els actuals.

 
Per intentar burlar l’obligada subrogació dels actuals treballadors, han intentat crear un fàbula al voltant de la 
mateixa i per sustentar-la han el·ludit la inclusió explícita en el Plec de Condicions de l’obligació de subrogar.
 
L’alcalde ens ha enganyat a tots dient per la ràdio que han actuat conforme a un informe jurídic que després 
resulta que ni tan sols existeix. També ens ha dit que no es podia incloure la subrogació en el Plec però sabem 
del cert que s’ha inclòs als plecs de Rubí, Viladecans i Santa Coloma de Cervelló.
 
Aquesta mateixa història d’engany es repeteix una vegada i una altra per tot arreu, en quasi tots els centres 
subcontractats  per  l’Administració  o  en  l’empresa  privada.  I  hem  vist  també  que  aquestes  retallades  i 
acomiadaments són independents del color de qui mana. Això passa perquè la Patronal i els seus delegats a 
l’Administració estan convençuts  que els  treballadors assalariats  ens mamem el  dit  i  que poden fer  el  que 
vulguin amb nosaltres, que estem controlats i que no tenim manera d’oposar-nos als seus plans. 
 

I en part ténen raó. 
Mentre  no  reprenguem  els  mètodes  del  sindicalisme  de  classe,  el  companyerisme,  la  solidaritat,  la  vaga 
indefinida,  l’extensió de la  lluita a  totes les empreses i  sectors,  mentre  puguin tractar amb grups aïllats  de 
treballadors, sempre s’acabaran enduent el gat a l’aigua.
 
Però s’obliden massa fàcilment que els 17 milions d’assalariats que actualment estem entomant tots aquests cops 
som els que ho produïm tot i que, quan finalment direm prou, poc podran fer des de les seves poltrones per 
impedir-ho.
 
La Patronal és forta perquè està organitzada i actua segons un pla comú i amb un mateix objectiu. Nosaltres som 
dèbils avui perquè estem aïllats els uns dels altres. Aquí mateix a Molins i a les rodalies hi ha diversos grups de 
treballadors que es troben o s’estan a punt de trobar en situacions similars, no diguem a la resta de la província o 
de  l’Estat.  Ja  hem vist  que de l’Estat  i  l’Administració no en podem esperar  res  més que punyalades  per 
l’esquena i  que  només nosaltres  mateixos  podem assumir  la  defensa  dels  nostres  interessos.  Si  els  nostres 
problemes són els mateixos i ténen una mateixa causa, cal que unifiquem totes les lluites en una per tenir la 
força suficient per afrontar-los.
 
Els companys de la Deixalleria de Molins estan lluitant per la defensa del lloc de treball i cridem a tots els 
treballadors  a solidaritzar-s’hi i a fer el mateix, a extendre i unificar les lluites i a no deixar-nos rebaixar les 
condicions sota cap excusa.
 
Junts podem oposar-nos als abusos de la Patronal. Visca la lluita de la classe obrera! 


