
9-F, LES RAONS D'UNA VAGA

Tota vaga és un mitjà de pressió per aconseguir el que ha estat impossible per altres
mitjans,  com ara la  negociació.  No sempre s’aconsegueix,  cert,  i  el  seu resultat
depèn de moltes variables: del seguiment que tingui, de la versemblança i legitimitat
d’allò que es reivindica, de la posició de força de l’empresa, i d’altres factors més
perifèrics, però sovint determinants, com ara el context.

En una vaga clàssica, tots dos bàndols hi perden mentrestant. Però, i en el nostre
cas? Com funciona això en una vaga com la del 9-F on l’Administració - Govern és la
patronal?

El vaguistes continuen sense salari mentre duri  la vaga però l’Administració, tot i
deixar de prestar un servei, no té cap pèrdua econòmica; ans al contrari, s’estalvia
aquests  salaris  prèviament  pressupostats.  La  pressió  d’una  vaga  contra
l’Administració no s’exerceix, doncs, a partir d’unes pèrdues econòmiques que no
experimenta, sinó d’altres factors com ara el  desgast i  el  descrèdit,  tant entre el
col·lectiu  en vaga – que també són votants al  capdavall  -,  com a nivell  d’opinió
pública.

Si un govern considera que està en una posició de força, certament pensarà que una
vaga d’un dia no li representa cap desgast polític. Si considera, en canvi, que està
en una posició de feblesa, cedirà o serà més procliu a cedir. En el cas de la vaga del
9-F, hi ha dos factors que són determinants: la posició de debilitat del govern i la
versemblança (i legitimitat) de les nostres reivindicacions.

D’una banda, el Parlament de Catalunya ja ha aprovat diverses mocions instant el
govern  a  aplicar  les  mateixes  mesures  que  fonamenten  la  vaga.  De  l’altra,  ara
s’estan debatent al  Parlament de Catalunya els pressupostos del 2017, i  tots els
partits de l’oposició reclamen l’assignació de la partida pressupostària per revertir
aquestes retallades. El govern està en una posició de feblesa i de desgast seriós. El
context ens és favorable.

Igualment, la versemblança de les demandes està plenament justificada –retorn a
l’horari  anterior  al  2010,  substitucions  des  del  primer  dia...  Van  ser  retallades
excepcionals  i  ara  toca  revertir-les,  en  justícia  per  als  docents  i  en  bé  de
l’ensenyament públic. A més, no s’està demanant que ens tornin tot el que ens van
arrabassar,  sinó només una part,  i  gradualment.  La legitimitat és inqüestionable i
l’obstinada negativa del govern, insostenible i culpable.

Estem davant d’un escenari clarament favorable. Només cal que la vaga sigui un
èxit. Aquest cop ho tenim a l’abast i només depèn de nosaltres.
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