
Não à aplicação do artigo 155! 

Liberdade para Sánchez e Cuixart! 

O povo catalão não está sozinho, fora o governo da Monarquia! 
 

 
Manifestação em Barcelona a 3 de Outubro de 2017. 

 

(Comunicado do Comité Executivo do Partido Operário Socialista Internacionalista (POSI), 
Secção da IVª Internacional no Estado espanhol, 21 de Outubro de 2017) 

 

No sábado, 21 de Outubro, o 
governo da Monarquia decidiu convocar o 
Senado, provavelmente no próximo dia 27, 
para colocar as instituições catalãs sob a 
tutela directa do governo corrupto de 
Rajoy, em aplicação do artigo 155 da 
Constituição. 

Não é apenas o povo catalão que 
está ameaçado. Estão em perigo todas as 
liberdades e direitos arrancados ao 
Franquismo com a mobilização unida dos 
trabalhadores e dos povos. 

Neste sábado, de novo centenas de 
milhares de catalães se manifestaram em 
Barcelona contra a repressão e a aplicação 
do 155, convocados pela ANC (a associação 
Assembleia Nacional Catalã) e a Òmnium 

(1) e com a participação dos sindicatos 
maioritários UGT e CCOO. 

Neste domingo, 22 de Outubro, 
realizam-se manifestações em Madrid, 
Sevilha,… que demonstram que o povo 
catalão não está sozinho na sua luta contra 
o Regime. 
Com efeito, a Monarquia nomeada por 
Franco – inimiga de todas as liberdades e 
direitos sociais – demonstrou, mais uma 
vez, a sua verdadeira face e o carácter da 
Constituição que só protege os interesses 
do capital financeiro e os privilegiados das 
instituições franquistas. Instituições como 
o Tribunal Constitucional que deu o aval à 
reforma laboral. Instituições e leis que – 
com a mesma raiva com que atacam o povo 
catalão – tentam desmantelar contratos 



colectivos e serviços públicos, e perseguem 
sindicalistas por exercerem o direito à 
greve. Instituições que não hesitam em 
facilitar a fuga de empresas, mesmo que 

para isso seja necessário desertificar a 
Catalunha, perante a impotência do 
Governo catalão que não ousa enfrentar o 
capital financeiro. 

 

 

SOMENTE A ALIANÇA DOS TRABALHADORES E DOS POVOS FARÁ 

RECUAR A MONARQUIA 
 

A 19 de Outubro, a UGT e a CCOO (a 
nível confederal) pronunciaram-se 
claramente contra a aplicação do artigo 155 
e por uma solução política democrática. 
Também houve uma tomada de posição de 
autarcas socialistas de várias localidades 
catalãs, que exigem que o seu Partido (o 
PSOE) não apoie a aplicação do 155. Sob a 
pressão do povo basco, o Governo 
autonómico de Vitória (2) pronunciou-se 
também contra a aplicação do 155. Eles têm 
razão. Vergonha para os que, em momentos 
tão difíceis para os povos de todo o Estado 
espanhol e para a classe operária no seu 
conjunto, ousam cerrar fileiras com a 
Monarquia corrupta, aliada de ditadores e 
alinhada com as aventuras militares do 
imperialismo. 

Os trabalhadores de todo o Estado, 
que formam uma única classe, bem como os 
povos – que sofrem todos a opressão da 
Monarquia parasitária ao serviço do grande 
capital – não deixarão o povo catalão 
sozinho. 

Juntos retomarão as tradições da 
longa luta contra o Franquismo e da greve 
política de Dezembro de 1970 em defesa dos 
presos bascos que deteve a mão do ditador. 

Cedo ou tarde esta mobilização acabará com 
o Regime e com todos os seus servidores, 
porque esta Aliança tornará possível o 
exercício da autodeterminação dos povos e 
a reconquista dos direitos sociais e dos 
serviços públicos atacados pelo governo da 
Monarquia e por todos os partidários do 
“mercado livre” que querem destroçar as 
conquistas da classe operária unida. 

Este movimento abrirá o caminho 
para a REPÚBLICA. República do povo, dos 
povos, que permita restabelecer a 
fraternidade entre todos eles, 
desmantelando as instituições parasitárias 
da Monarquia. 
Por esse caminho a REPÚBLICA CATALÃ 
gozará de soberania e poderá unir-se 
livremente, federar-se ou separar-se dos 
outros povos. 

Pela nossa parte, partindo da defesa 
da classe operária, da sua unidade e da sua 
mobilização como única classe que pode 
assegurar a liberdade de todos, 
combateremos em conjunto com os nossos 
irmãos de classe por uma UNIÃO LIVRE DE 
REPÚBLICAS SOBERANAS, pelo fim da 
opressão e da exploração. 

 

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

(1)  A Òmnium Cultural é uma entidade da Catalunha, de carácter cultural e político, criada 

em 1961, que visa incentivar o uso da língua catalã, difundir a cultura e promover a 

independência da Catalunha. 

(2) Capital do País Basco. 

 


