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Per sortir de la crisi:
repressió i autoritarisme
atemorir la ciutadania i desactivar la resposta de la gent
contra les seues polítiques.

Per frenar el malestar i la
protesta contra les polítiques econòmiques i socials, i
els seus efectes devastadors,
el Govern del Partit Popular
respon amb l’arma de la repressió. No és una resposta
innòcua, sinó enquadrada
dins d’una ofensiva general
predeterminada per posar
fi a la mobilització sindical i
ciutadana.
El Govern constata que
amb la implacable campanya mediàtica de criminalització dels sindicats de classe i
dels moviments socials no en
té prou. Malgrat els ingents
mitjans invertits, els resultats
no són satisfactoris i, ara, hi
afegeix els recursos públics
de l’Administració de justícia
per destruir l’autonomia de
l’acció sindical i els drets a la
llibertat de reunió, manifestació i vaga, en un intent de
convertir-los en delictes.
El Govern, per mitjà el ministeri fiscal, està convertint un piquet informatiu a
la porta d’una empresa en

El Govern, per mitjà
del ministeri fiscal,
està convertint un
piquet informatiu a la
porta d’una empresa
en una colla de
perillosos delinqüents
una colla de perillosos delinqüents. D’altra banda, el
potent piquet de l’Íbex 35,
que viola sistemàticament
els drets dels treballadors i
treballadores, és convidat
a la Moncloa per tractar
dels assumptes col·lectius,
atorgant-se una legitimitat
inexistent, en un acte de
perversió democràtica i de
menysteniment de la sobirania popular.
Últimament assistim a un
seguit d’accions en què les
mesures repressives, ja siguin en l’àmbit administratiu
o en el penal, són la resposta,
inequívoca, per combatre el
malestar social, resposta reforçada amb la radicalització
legislativa del Govern per

Els sindicats de classe, i
qualsevol altra expressió al
voltant del món del treball,
gaudeixen d’una atenció especial en la política repressiva del Govern i dels panxacontents de la intoxicació i la
mentida subvencionada. En
els darrers temps apareixen
als mitjans de comunicació
notícies d’encausaments i
judicis contra treballadors i
treballadores que participen
en actes de defensa de les
condicions de treball o directament del propi lloc de
treball. I, sense pressa, però
sense pausa, s’emeten sentències que crucifiquen algun treballador tot fent una
clara advertència.
En aquest moment hi ha
49 procediments oberts a
147 representants i dirigents
de CCOO, promoguts per
l’Administració de l’Estat i el
ministeri fiscal, és a dir, pel
Govern del Partit Popular.
En l’àmbit administratiu, les
sancions poden superar els
60.000 euros i en el penal,
quan s’imputa un delicte de
coaccions a la vaga, la pena
mínima és de tres anys i

un dia i, en conseqüència,
l’ingrés a la presó en superar els 24 mesos, encara que
la persona no tingui antecedents penals. És xocant
l’exquisit tracte a la causa: la
corrupció política i econòmica que ha dut el país a la
ruïna, en contraposició a la
contundència en el tracte a
l’efecte: la protesta sindical i
ciutadana. El paisatge és desolador i difícilment el principi d’independència judicial
es pot sostenir amnistiant els
defraudadors, relativitzant
la conducta dels corruptes i
engarjolant la protesta social.
L’actual escenari és inaguantable en el temps i ha obert la
porta a una crisi institucional
total. Tenim la possibilitat de
desallotjar l’autoritarisme del
poder amb el nostre vot. Certament, la democràcia representativa és millorable, i caldrà millorar-la, però avui és
l’arma a les nostres mans per
revertir el retorn al passat de
l’autoritarisme i l’arbitrarietat.
Mentrestant
continuarem exercint el nostre dret
d’opinió, de reunió, de manifestació i de vaga, per defensar els interessos de la
majoria davant d’una minoria
cada cop més allunyada de la
realitat social. •••

El turisme d’esdeveniments genera 17 milions d’euros
El turisme d’esdeveniments va generar l’any passat a la ciutat 17.380.145 euros,
dels quals 8,1 milions corresponen a La Llotja, una xifra que suposa un augment
del 4,27% respecte al 2012. La Llotja congrega el 85% de les convencions i el 52%
de l’activitat d’esdeveniments professionals de la ciutat. L’equipament va generar un
cash flow (flux de tresoreria) d’1.093.000 euros, superior als 423.000 euros de l’any
2012. L’any passat, 92.004 persones van assistir durant els tres primers quadrimestres
a les diferents activitats de La Llotja (congressos/reunions, espectacles i d’altres), un
18% més que al mateix període de l’any 2012. Un total de 58.680 persones van participar en els espectacles programats a La Llotja; 19.576, als congressos i reunions, i
13.748, a altres esdeveniments. Dels actes desenvolupats a La Llotja l’any passat, 89
van ser jornades; 18, convencions, i 12, congressos. •••
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