MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ
DE RECONEIXEMENT A LES LLUITES DE LA CLASSE TREBALLADORA EN
COMMEMORACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE LA VAGA DE LAFORSA
El proper dia 14 de novembre es commemoren 40 anys de l’esclat de la vaga de Laforsa,
iniciada arran d’un acomiadament tres dies abans. Una vaga que ha esdevingut durant
dècades exemple de lluita i solidaritat, que va desencadenar una vaga general de dues
setmanes al Baix Llobregat i que, després de 106 dies de resistència, va assolir la
readmissió dels 157 treballadors acomiadats pel simple fet d’exercir el dret a vaga.
Aquesta vaga, com moltes altres, que tenia una reivindicació material concreta en relació a
les condicions laborals de les treballadores i alhora s’emmarcava en la lluita per les
llibertats socials, nacionals i democràtiques i per una societat més justa i solidària, ha estat
fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva de la nostra ciutat i és un exemple
de tot l’esforç que li ha costat a la classe treballadora guanyar tots els drets i llibertats de
què ara gaudeix i que el neoliberalisme posa en qüestió.
És per tot això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del moviment obrer al Baix
Llobregat, els Països Catalans i l’Estat espanyol, té el deure de retre homenatge a totes les
lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han permès avançar en la construcció
d’una societat més justa, solidària i democràtica i, especialment durant el mes de
novembre d’enguany, als treballadors de Laforsa que ens han fet arribar tot un exemple de
lluita i resistència amb la vaga que van mantenir entre el novembre de 1975 i el febrer de
1976.
Així, el grup municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Reconéixer les lluites obreres de la ciutat i d’arreu del món com a necessàries i
fonamentals en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.
Segon.- Commemorar el 40 aniversari de la vaga de Laforsa, creant continguts específics
al Cornellà Informa, el web municipal i Ràdio Cornellà i impulsant activitats de memòria
històrica a la ciutat.
Tercer.- Reconéixer la importància de la vaga de Laforsa a Cornellà tot atorgant-li un nom
d’especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de la ciutat.
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