
UN PROGRAMA OBRER I 

SOCIALISTA PER COMBATRE 

L’EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS 
DAVANT LA INCOMPETÈNCIA DEL SISTEMA CAPITALISTA, NOMÉS UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA URGENT POT 

ATURAR LA PROPAGACIÓ DE L'EPIDÈMIA I EVITAR LA INFECCIÓ I LA MORT DE MILERS DE PERSONES MÉS. NOMÉS 

LA CLASSE TREBALLADORA AL CAPDAVANT DE LA SOCIETAT POT PORTAR A TERME AQUEST PROGRAMA I 

ACABAR, D’UNA VEGADA PER TOTES, AMB TOT TIPUS D'OPRESSIÓ, EXPLOTACIÓ, INJUSTÍCIA I BARBÀRIE. 

• Per un sistema públic i únic de salut sota el control 

dels treballadors suficientment finançat i dotat per 

afrontar totes les necessitats existents. No a 

l'ocupació precària en la sanitat. Ocupació fixa amb 

condicions dignes per a tothom. 

• Nacionalització sense indemnització de la sanitat 

privada, mantenint el 100% de l'ocupació existent. 

Això ha d'incloure no només hospitals i centres de 

salut sinó que s'ha de completar amb la 

nacionalització de les grans fàbriques, laboratoris i 

farmacèutiques proveïdores del sistema sanitari. 

• Proves diagnòstiques immediates per a tots els 

treballadors sanitaris. Plena equipació amb EPIS i 

altres mesures de seguretat per a tots els 

treballadors que tractin amb malalts de 

coronavirus. 

• Comitès d'emergència a cada hospital i centre de 

salut elegit pels propis treballadors sanitaris per 

controlar i gestionar el material sanitari. 

Contractació dels milers de metges, infermeres i 

zeladors necessaris amb contractes fixos i en les 

mateixes condicions que el personal fix ja existent 

amb salaris dignes i horaris racionals. Cap 

contracte temporal ni precari. 

• Construcció urgent de les Unitats de Cures 

Intensives necessàries. 

• Confiscació d'hotels i blocs d'apartaments de luxe 

buits, per a la seva conversió en hospitals 

medicalitzats. 

• Pla a llarg termini per a construir nous hospitals i 

augmentar significativament la capacitat 

hospitalària. Per a això, suprimir el pressupost de 

despeses en armament. 

• Comitè estatal format per representants del 

govern, sindicats i comitès d'empresa de les 

fàbriques més importants del sector industrial 

sanitari, farmacèutic, tèxtil, metal·lúrgic i química 

per establir un cens complet d'empreses 

capacitades per a produir tot el material sanitari 

necessari (mascaretes, bates, guants, sabó 

higienitzat, respiradors, bombes d'oxigen, etc.) i 

reconvertir aquelles que podrien utilitzar-se per a 

aquest fi, requisant la matèria primera necessària 

per a garantir aquesta producció. 

• Intervenció de tots els centres de gent gran, 

veritable niu d'estafa i abandonament on s'està 

donant el major focus d'infeccions i morts. Proves 

de virus immediates per a tots els treballadors i 

gent gran allà allotjats. Condicions dignes per als 

nostres grans. Nacionalització de totes les 

residències geriàtriques privades. 

• Extensió a tota la població de les proves gratuïtes 

del coronavirus, com a mínim 2 per unitat familiar, 

i al 20% de les plantilles de cada empresa. No 

esperar que apareguin els símptomes de la 

malaltia. 

• Control obrer a les empreses que mantinguin la 

seva activitat per supervisar les condicions 

higièniques i de salut, a través dels comitès 

d'empresa i dels comitès de seguretat i higiene. 

Tancament immediat de les que no compleixin les 

condicions necessàries de salubritat i reobertura 

un cop que s'hagi resolt. 

• Suspensió de tota activitat econòmica no essencial 

amb el pagament de l 100% del salari als 

treballadors. No acceptem que computin les 

jornades no treballades per baixes per malaltia ni 

per vacances. Davant les trampes dels decrets 

governamentals i dels empresaris, que siguin els 

treballadors afectats qui decideixin quina empresa 

ha de mantenir-se oberta. 

• Ni EREs ni ERTEs. No al cobrament de el 70% del 

salari per als treballadors afectats mentre duri 

l'epidèmia. No dipositar sobre l’Estat el pagament 



del salari ni amb el truc de computar la suspensió 

temporal de la feina com baixes per malaltia. 100% 

del salari pagat pels patrons. 

• Prohibició dels acomiadaments. Repartiment de la 

feina entre els braços existents. Si l'empresa tanca 

argumentant menyscapte financer, que sigui 

nacionalitzada sense indemnització sota el control 

dels seus treballadors. 

• Pagament del 100% del salari a treballadors 

informals i treballadores de la llar aturades sense 

contracte a càrrec de l'Estat. 

• Que les empreses paguin el 100% del salari als 

treballadors que necessitin cuidar els seus fills, i no 

tinguin recursos, per la suspensió obligatòria de les 

classes. 

• Que s'obrin els llibres de compte de les empreses 

perquè els treballadors puguin verificar la situació 

financera de les empreses que argumenten 

problemes financers per aplicar totes aquestes 

mesures. 

• Ajudar a les petites empreses (amb un màxim de 

20 empleats) a mantenir la seva ocupació i 

condicions tal qual plantegem en aquesta proposta 

de mesures, a través d'un impost especial a les 

grans fortunes i empreses. 

• Organització de comitès veïnals en cada barri i 

poble per establir la disciplina col·lectiva en les 

seves zones, a fi de garantir la salvaguarda i la salut 

general, sense necessitat de policies ni militars als 

carrers. Organització de compres comunitàries, 

l'avituallament d'ancians que viuen sols i de 

persones impedides utilitzant les cuines i serveis 

dels bars i restaurants tancats. 

• Plena dedicació dels integrants de la policia, 

guàrdia civil i exèrcit en tasques de trasllats, 

desinfecció, construcció, etc. en conjunt i en peu 

d'igualtat amb els bombers i voluntaris civils, sota 

la direcció i subordinació de les organitzacions de 

treballadors i dels comitès obrers i veïnals de cada 

zona. Depuració dels elements reaccionaris, 

feixistes i repressors connotats de les seves files. 

Alliberats de la cadena jeràrquica de 

comandament, tindrien el dret a escollir ells 

mateixos als seus representants en la tasca de 

coordinació i repartiment de tasques, amb la 

prohibició expressa de portar armes, que han de 

romandre en tot moment sota la custòdia i el 

control de les organitzacions obreres i comitès de 

treballadors i veïnals. 

• Nacionalització de les grans empreses de logística i 

de transport. 

• Nacionalització integral de sistema energètic.  

• Nacionalització de les grans xarxes de 

comercialització i distribució per assegurar el 

proveïment, combatre l'acaparament i evitar 

l'especulació dels preus. Comitès als barris de 

vigilància dels preus per evitar abusos en 

supermercats. 

• Cancel·lació del deute hipotecari i dels lloguers dels 

treballadors desocupats per la crisi actual fins que 

trobin feina. Congelació dels lloguers fins a 6 mesos 

després de la fi de la crisi. 

• Que el SAREB posi a disposició de l'Estat tot el seu 

parc d'habitatges, i expropiar sense indemnització 

els  fons d'habitatges acumulats pels fons voltors, 

bancs i SOCIMIS perquè estiguin a disposició de les 

famílies que les necessitin. 

• Prohibició del tall dels subministraments bàsics 

(llum, aigua, energia, telecomunicacions) mentre 

duri l'actual crisi d'epidèmia. 

• No al pagament del deute públic, llevat a petits 

estalviadors contrastats. Ni un cèntim per als grans 

voltors, bancs, financeres i institucions 

imperialistes que ja es van enriquir bastant aquests 

últims anys amb les retallades, l'austeritat i el 

patiment infligit a les famílies obreres. 

• Nacionalització de les 100 grans empreses del país, 

sense indemnització llevat a petits accionistes de 

recursos modestos, començant per les 35 grans 

multinacionals de l'IBEX. La nacionalització 

d'aquestes empreses, que abasten el 70% del PIB 

nacional, seria més que suficient per iniciar una 

planificació a gran escala de l'economia espanyola 

en interès de la majoria. 

• Nacionalització de la banca, sense indemnització 

llevat a petits accionistes de recursos modestos, 

que acumula més de mig bilió d’euros en els seus 

balanços i que resulten vitals per proporcionar la 

liquiditat necessària per emprendre tal programa 

de planificació. 

• No a la Unió Europea capitalista, egoista i 

imperialista, que ha fracassat completament en 

prevenir i ajudar a les víctimes d'aquesta epidèmia. 

Pels Estats Units Socialistes d'Europa. 
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