
Nenhum pacto ou acordo com Rajoy!  

Unir forças para expulsar o PP do governo do Estado espanhol 
 

Reproduzimos o editorial de Informacion Obrera (nº 317, de 1/7/2017), jornal da responsabilidade da 

Secção espanhola da IVª Internacional. 

 

 

 
Manifestação de apoio aos sindicalistas Rubén Ranz y Juan Carlos Nogales, organizada pelos sindicatos. 

  

 

A 21 de Junho, os camaradas Ranz e Nogales foram julgados por aplicação do artigo 

315.3 do Código Penal perante supostos delitos, ou seja, por fazerem greve e participarem num 

piquete de informação. O Procurador-geral, na sua magnanimidade, propôs reduzir a pena para 

evitar a prisão, se os acusados reconhecessem os seus crimes; portanto, considerando-se 

culpados. Os camaradas recusaram fazê-lo, e o julgamento foi adiado para 7 de Julho.  

Os tribunais herdados do franquismo e o Governo ao serviço da Monarquia que os 

teledirige não mudam.  

Perante o anúncio do Governo da Catalunha de atender à exigência da maioria do povo 

catalão do direito a decidir, o governo de Rajoy só soube responder pela força, ameaçando 

recorrer ao artigo 155 da Constituição – quer dizer, à possibilidade de dissolver as instituições 

catalãs.  

Com razão, a responsável do Comité Executivo federal do PSOE, Nuria Parlón, 

Presidente da Câmara de Santa Coloma de Gramanet, declarou que os socialistas não podiam 



permitir um ataque desse tipo, em contraste com declarações de outros membros desse mesmo 

Comité Executivo.  

A 16, 17 e 18 de Junho realizou-se o 39º Congresso do PSOE. A velha guarda dos Felipe, 

Zapatero, Rubalcaba, Guerra foi afastada (30% dos delegados abstiveram-se sobre as 

propostas de Pedro Sanchéz). Para uma maioria de militantes socialistas, este Congresso 

representou uma lufada de ar fresco. Sem dúvida, eles esperam que o seu Partido constitua 

uma verdadeira oposição socialista.  

Nas Cortes (Parlamento), dezenas de leis estão em via de serem reconsideradas ou 

revistas: a reforma do Código do Trabalho, a Lei Orgânica das Universidades (LOMCE), a Lei 

da mordaça... Ao que parece, uma tortuosa tramitação parlamentar permitiria que algumas 

dessas leis fossem “reconsideradas ou anuladas” daqui até o fim do ano (??). Enquanto isso, 

a vida segue o seu curso, os jogos parlamentares só servem para manter o Governo – o mais 

odiado, minoritário e corrupto que existiu desde a morte de Franco.  

Este Governo dispõe de mecanismos constitucionais para não aplicar as leis adoptadas pelo 

Parlamento, com um simples recurso ao Tribunal Constitucional.  

Os trabalhadores, os jovens, o povo – a maioria social – podem continuar a esperar até 

2019... como alguns sugerem? Isso não significa, na realidade, colaborar com Rajoy ao 

participar em todas essas comissões: os pactos de Toledo, o Pacto pela educação, pactos para 

isto ou para aquilo?... Ou seja, criar ilusões para permitir que prossiga a mesma política?  

Trabalhadores e militantes sindicais vindos de todo o Estado espanhol, reunidos num 

Encontro em Madrid, a 17 de Junho, ao apelo do Comité para a Aliança dos Trabalhadores e 

dos Povos (CATP), concluíram: 

“Reunidos nesta Conferência, nós afirmamos que é prioritário abandonar qualquer 

colaboração, qualquer conivência. Nenhum pacto ou acordo com o Governo! Trabalhemos 

para unir forças, a fim de expulsar o Partido Popular do governo! 

Esta é uma exigência fundamental dirigida ao conjunto do movimento operário e 

democrático.”  


