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Abans que res, s'ha de deixar clar que aquest diari defensa i defensarà el 

dret de vaga dels treballadors en defensa dels seus interessos. I fins i tot 

el dret dels autònoms, com ara el dels transportistes, que decideixin fer 

aturades per reclamar dels poders públics que atenguin les seves 

reivindicacions. Si bé hi ha especialistes en Dret laboral que opinen que el 

que ha passat aquests dies és, tècnicament, un tancament patronal o 

locaut, que la nostra legislació, i la d'altres països, no reconeix com a 

legal. 

 

Efectivament, l'Organització Internacional del Treball (OIT) defineix el 

locaut com "el tancament total o parcial d'un lloc de treball o més, o 

l'obstaculització de l'activitat normal dels empleats, per un dels 

ocupadors o més amb la intenció de forçar o resistir demandes o 

expressar queixes, o recolzar altres ocupadors en les seves demandes o 

queixes". 

 

Tant si és locaut com si no, el cert és que alguna via han de tenir els 

autònoms i petits empresaris per expressar les seves queixes, tant 

davant del Govern com davant les grans corporacions que els forcen a 

unes condicions de treball ruïnoses o inacceptables. Però una cosa és 

protestar per fer notar una queixa i una altra posar el país cap per avall, 

obstaculitzant el subministrament de mercaderies imprescindibles per a 

la vida dels ciutadans, o posant en perill el lloc de treball i els interessos 

de tercers aliens al conflicte, que és el que s'ha fet la setmana que ara 

s'acaba. Com tam- bé resulta inacceptable que sota la denominació de 

piquets informatius actuïn uns energúmens que imposen l'aturada a qui 



no vol, punxant rodes, apoderant-se de les claus de contacte dels 

vehicles i fins i tot cremant camions i agredint els tebis. 

 

Els pagesos saben que una tractorada, un cap de setmana, per protestar 

per la caiguda dels preus o per la pujada dels adobs pot despertar la 

simpatia fins i tot del ciutadà corrent que s'ha vist atrapat a la carretera, 

però que si prolonguen el bloqueig una setmana es fondrà qualsevol 

actitud d'empatia. De la mateixa manera, l'aturada dels camioners, per 

abusiva i indiscriminada, ha acabat amb la paciència dels ciutadans i ha 

erosionat la predisposició a comprendre les seves raons. 

 

Les petites patronals haurien d'aprendre del moviment sindical, que sap 

de fa temps que les aturades indefinides acaben normalment en fracàs: 

és fàcil entrar-hi, però molt difícil sortir-ne, almenys d'una forma airosa. 


