
	
	

No	a	la	repressió,	no	a	l’estat	d’alarma.	Pla	de	rescat	per	els	treballadors/es	
	
	
La	 Plataforma	 3	 d’octubre	 observa	 amb	 desaprovació	 com	 des	
dels	 governs	 (central	 i	 autonòmic)	 s’ha	 tornat	 a	 aplicar	 l’estat	
d’alarma	(i	toc	de	queda)	en	la	segona	onada	de	l’epidèmia	de	la	
COVID-19.	
	
Hi	 ha	 hagut	 temps	 suficient	 entre	 les	 dues	 onades	 per	
implementar	 les	 mesures	 sanitàries	 necessàries,	 acompanyades	
de	 les	mesures	econòmiques,	per	 recolzar	 les	persones	afectades	
per	 la	 pandèmia.	 Temps	 suficient	 per	 no	 haver	 de	 recórrer	 a	
l’aplicació	 de	 l’estat	 d’alarma;	 que	 tantes	 crítiques	 va	 generar	
abans	 de	 l’estiu	 amb	 més	 d’un	 milió	 de	 multes	 i	 milers	 de	
detencions…	
	
Aquesta	 reiteració	 en	 l’aplicació	 de	 l’estat	 d’alarma,	 sembla	 que	 vulgui	
amagar	 la	nefasta	gestió	que	s’ha	fet	de	la	crisi	sanitària	de	la	COVID-19,	
culpabilitzant	els	sectors	més	vulnerables	de	la	societat	i	alhora	justificant	
una	escalada	repressiva.		
	
S’actua	criminalitzant	els	hàbits	del	 jovent,	 la	necessària	mobilitat	de	les	
persones	 treballadores,	 les	 situacions	 de	 necessitat	 de	 qui	 malviu	 en	
habitatges	precaris	o,	simplement,	a	qui	es	reuneix	amb	família...,	arribant	

a	crear	situacions	d’incitació	a	
la	delació.	
	
Els	veritables	responsables	del	
col·lapse	 sanitari	 i	 econòmic	
que	 patim	 són	 els	 governs	
central	 i	 autonòmic	 i	 una	
patronal	 que	 només	mira	 pel	
benefici	 propi.	 La	 segona	
onada	 de	 la	 COVID-19,	 posa	
tant	 a	 l’Estat	 espanyol	 com	 a	
Catalunya	 al	 capdavant	
mundial	en	xifres	de	contagis,	
morts	 i	 infeccions	 del	
personal	sanitari.	També	en	la	
destrucció	de	 llocs	 de	 treball,	
atur	 i	 precarietat	 laboral.	 La	
sanitat	 pública	 no	 s’ha	

recuperat	 de	 les	 “retallades”;	 no	 s’ha	 invertit	 a	 temps	 en	 proves	 de	
detecció	 ni	 de	 seguiment;	 no	 s’han	 reforçat	 els	 CAP;	 no	 s’han	 reduït	 les	
ràtios	 escolars	 (menys	 de	 20	 alumnes/aula);	 no	 s’ha	 contractat	 nou	
professorat;	no	s’ha	garantit	la	millora	de	la	xarxa	de	transport	públic	(més	

mesures	de	prevenció);	no	s’ha	reforçat	la	inspecció	de	treball	per	garantir	
que	als	centres	de	treball	es	compleixin	les	mesures	preventives,	etcètera.	
	
Sota	el	paraigües	de	 l’estat	d’alarma,	hi	ha	una	escalada	repressiva	greu.	
En	 son	 exemples	 clars	 el	 fort	 augment	 del	 nombre	 de	 desnonaments,	
deixant	a	desenes	de	famílies	amb	criatures	al	carrer;	una	actuació	policial	
agressiva	 i	 violenta	 (identificacions	 sistemàtiques	 d’activistes	 pel	 dret	 a	
l’habitatge);	 es	 continuen	 aplicant	 multes	 administratives	 des	 de	
l’arbitrarietat	 de	 la	 llei	 mordassa	 (acumulant	 milers	 d’euros)…	 Aquesta	
repressió,	 com	 va	 quedar	 palès	 en	 el	 primer	 estat	 d’alarma,	 castiga	
essencialment	les	classes	populars	i	econòmicament	més	desafavorides.	
	
Tot	això	ve	acompanyat	d’un	agreujament	de	la	situació	social:	persones	
que	 són	 acomiadades,	 o	 que	 no	 renoven	 contracte,	 autònoms,	 petit	
comerç,	 treballadores	 d’economia	 informal	 que	 no	 tenen	 on	 agafar-se…	
Els	 salaris	 d’ERTO’s	 i	 tramitacions	 d’atur	 que	 no	 arriben,	 ni	 els	 ajuts	 a	
sectors	 vulnerables…	 Perquè	 en	 lloc	 d’incrementar	 el	 funcionariat	 per	
agilitzar	 les	 tramitacions	 s’incrementa	 la	 policia	 als	 carrers;	 en	 definitiva	
manca	un	pla	de	rescat	que	faci	 front	a	 l’emergència	econòmica	 i	social.	
En	la	gestió	d’aquesta	crisi,	com	ja	va	passar	el	2008,	no	s’està	prioritzant	
el	rescat	de	les	persones.	
	
Donat	 l’actual	descontentament	social,	des	de	 la	Plataforma	3	d’octubre,	
creiem	 que	 cal	 una	 resposta	 immediata	 a	 la	 repressió:	 una	 resposta	
vinculada	a	la	mobilització.	Cal	exigir	una	proposta	política,	basada	en	una	
bateria	 de	 mesures	 socials,	 amb	 l’objectiu	 de	 prioritzar	 les	 persones	 i	
garantir-ne	els	seus	mínims	de	benestar.	Cal	tornar	a	prioritzar	els	drets	i	
llibertats	 i	 erradicar	 la	 repressió	 com	 a	 eina	 de	 gestió	 social.	 No	 podem	
admetre	que	es	tracti	una	crisis	sanitària	com	un	problema	d’ordre	públic.	
	
• Aturem	 la	 deriva	 repressiva	 dels	 governs	 central	 i	

autonòmic:	no	a	l’estat	d’alarma	ni	al	toc	de	queda.		
• Menys	 control	 social	 i	més	mesures	 sanitàries.	Derogació	

de	la	llei	mordassa.	
• Per	un	pla	de	rescat	finançat	amb	impostos	a	la	banca	i	la	

gran	 patronal	 que	 asseguri	 la	 sanitat,	 educació	 i	 serveis	
socials	 100%	 públics;	 transports	 públics	 freqüents	 i	 sota	
control	 de	 les	 persones	 treballadores	 i	 usuàries	 per	
assegurar	 les	 mesures	 preventives;	 que	 s’aturin	
acomiadaments;	que	es	protegeixi	el	treball	amb	mesures	
sanitàries;	 que	 es	 garanteixin	 salaris	 i	 pensions;	 que	
s’aturin	desnonaments	i	el	tall	de	subministres	bàsics	i	que	
s’afavoreixi	la	regularització	de	les	persones	migrants.	

	


