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El CASC apropa a Sant Cugat l'experiència d'autogestió obrera de la fàbrica Zanón
L'autogestió obrera de les fàbriques és una realitat possible.
Així queda patent amb l'experiència de la fàbrica argentina
Zanón, que el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC)
ha presentat aquest dimecres de les mà d'un dels obres
responsables d'aquesta realitat, Jorge Amador.

Des de fa més de 3 anys, la fàbrica argentina de ceràmiques Zanón està gestionada pels mateixos obrers.
L'oportunitat de governar la producció i direcció de l'empresa va sorgir a partir de la crisi econòmica i política
argentina i des de llavors són els mateixos treballadors els que s'encarreguen de tots els aspectes de la fàbrica.
Argentina té en aquests moments més de 300 fàbriques gestionades pels obrers. Ara volen fer arribar la seva
experiència a Europa. És per això que un dels obrers de la fàbrica Zanón, Jorge Amador, ha viatjat fins a Sant
Cugat per apropar la seva experiència i conscienciar la població i el moviment obrer que la gestió obrera és
possible.
Jorge Amador: Tratem de difondre a Europa el nostre conflicte i buscar el suport i solidaritat. Des de fa
un any que treballem de forma internacional.
Tot i això, Jorge Amador també ha destacat que l'autogestió obrera no és una tasca fàcil. Segons ha explicat
l'obrer de Zanón a la xerrada organitzada pel CASC aquest dimecres al Casal Popular La Guitza, els obrers de
la seva fàbrica són víctimes d'amenaces i l'autogestió els està suposant un alt risc.
Jorge Amador: Ho vivim com un signe d'esperança per la classe obrera, però també com un risc perquè
el sistema capitalista no està disposat a perdre res. Per haver-nos oposat hem de patir el risc que un
treballador aparegui mort.
En el moment que la fàbrica va passar a mans obreres va deixar de designar-se Zanón per acollir el nom de
Fasipat, Fàbrica sin patrón. En aquests moments, la fàbrica supera els 470 treballadors, ha reduït els accidents
laborals i ha augmentat la producció de 15.000 metres quadrats ceràmics a 400.000 metres quadrats.
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