
 

Encontro em Madrid: “O povo catalão quer votar e tem direito a 

votar. Não à repressão!” 
 

Na véspera do referendo marcado para 1 de Outubro, na Catalunha, publicamos o relato de um 

Encontro realizado em Madrid, a 28 de Setembro, em defesa do direito do povo catalão a decidir. 

 

 
A 28 de Setembro, realizou-se nas instalações do Clube 

de Amigos da Unesco, em Madrid (CAUM), um Encontro 

convocado pelo Comité para a Aliança dos Trabalhadores e dos 

Povos (1).  

Numa sala a abarrotar, a introdução ao debate foi feita 

por Juan Miguel Fernández, que assinalou o interesse que a causa 

da democracia – neste caso o direito a decidir – tem para o 

movimento operário, do qual estavam na mesa e na sala diversos 

responsáveis. O deputado da ERC (2) nas Cortes (Parlamento, 

em Madrid), Jordi Salvador, expôs o conteúdo da dura luta que, 

neste momento, é travada pelo povo catalão contra a Monarquia. 

A seguir, intervieram o professor da Universidade Complutense, 

Xabier Arrizabalo, filiado na Confederação sindical Comisiones 

Obreras (CCOO), e o capitão de navio na reserva, Manuel 

Pasero, da Junta Directiva da União Cívica pela República. 

Os participantes – em muitos casos sindicalistas da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e das CCOO – 

ligaram os combates que estão a travar (contra a Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade Educativa - LOMCE, 

em defesa das pensões de aposentação, ou pelos direitos sindicais) com a luta pelas liberdades democráticas, 

centrada no imediato no direito do povo catalão a decidir. 

Procurando resumir o debate franco e profundo que teve lugar, o presidente da mesa leu este comunicado: 

 

«Trabalhadores, jovens e sindicalistas, reunidos em Madrid – num Encontro  

em defesa da democracia, do direito a decidir e de todos os direitos sociais – convocado pelo Comité para a 

Aliança dos Trabalhadores e dos Povos, consideramos que: 

 

1º - O povo da Catalunha quer votar e tem direito a votar. E 

do ponto de vista da democracia e dos interesses da classe 

operária – que sofre a política anti-operária do governo de 

Rajoy – defendemos, incondicionalmente, esse direito a votar e 

a decidir. 

 

2º - O movimento operário não é alheio à defesa das liberdades 

democráticas. Pelo contrário. É necessário o apoio explícito 

das organizações operárias ao direito do povo catalão a 

decidir, bem como a rejeição da repressão, da proibição de 

reuniões, das multas, das detenções e da intimidação. 

Em Madrid, a 28 de Setembro de 2017» 

 

 

------------------------------------- 

(1) O Comité para a Aliança dos Trabalhadores e dos Povos (CATP) 
foi constituído em Madrid, a 10 de Novembro de 2012, com delegados 

da Andaluzia, da Catalunha, das Ilhas Baleares, de Madrid, do País 

Basco e do País Valenciano. Este Comité promove o combate pela 

unidade dos trabalhadores e das suas organizações, em defesa dos seus 

direitos e da democracia. 

(2) Esquerda Republicana da Catalunha. 


