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Commemoració del 150è aniversari
de la primera vaga obrera a L’H
L’aturada va tenir lloc el 15 d’octubre de 1853 a l’empresa Prat dels Mahons

Els treballadors de
l’antiga empresa de Santa
Eulàlia van fer una vaga
per protestar contra la
contractació d’obrers no
associats per part
del propietari
nen a les comunicacions entre
l’ajuntament i les institucions polítiques i judicials i fan referència
a la repressió de la protesta.
No són clars els motius de la
vaga però per altres conflictes de
l’època, segurament els treballa-

Els treballadors de les
fàbriques a mitjan segle
XIX s’aplegaven en so-

L’apunt

cietats obreres concebudes per poder defensar
millor els seus drets i poder presentar un front
comú davant l’empresari
en el moment de plantejar les peticions de millores econòmiques i socials. Aquestes societats
obreres van ser les precursores dels actuals
sindicats ja que presentaven reivindicacions
col·lectives i organitzaven mobilitzacions per
aconseguir-les.
En opinió de Manuel
Domínguez, la decisió de
convocar la vaga a Prat
dels Mahons, iniciada el
15 d’octubre de 1853, es
basava en la resolució
del patró de contractar
treballadors no associats. Els obrers entenien
que amb aquesta postura es trencava la unitat
d’acció de les societats,
un fet bàsic per aconseguir les seves reivindicacions.
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El 15 d’octubre de 1853 va
tenir lloc la primera vaga
obrera de què es té constància a L’Hospitalet. L’aturada la van protagonitzar els
treballadors de la fàbrica
coneguda com Prat dels Mahons, situada al carrer
Aprestadora de Santa Eulàlia, a on avui s’aixequen els
blocs de Granvia Center. L’empresa es dedicava al blanqueig de
roba des de 1841.
L’historiador del Centre d’Estudis Manuel Domínguez ha fet
un seguiment d’aquesta vaga i
comenta que les úniques dades
de les quals es disposa correspo-
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A finals del segle XIX Prat dels Mahons es va convertir en Marques de Caralt i Cia

dors demanaven millores econòmiques i socials com ara reducció de jornada o augment salarial.
Però el detonant de la vaga va
ser la decisió del patró de contractar nous operaris que no per-

Celebradas las IV
Jornadas interculturales
organizadas por Akwaba

tanyien a cap societat obrera i
que acceptaven les condicions
que oferien els empresaris. Dos
dies després es va imposar als
vaguistes una sanció de 10 reials
(una mica més del valor d’un jor-

VIST A L’H

un homenatge el passat dia
26 convocat per Cristians
pel Socialisme. Durant l’acte, celebrat a La Farga, l’alcalde, Celestino Corbacho,
va lliurar a Villarejo l’Acollidora. L’exfiscal en cap va
afirmar, emocionat, que
“aquesta és una de les nits
més boniques de la meva
vida“. Però també va aprofitar per acusar el Govern
del PP de protegir amb les
seves reformes als poderosos i a la delinqüència econòmica i d‘intentar “la neutralització i el desarmament” de l’Estat en la lluita contra la corrupció.

del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Afirmó que
la existencia de paraísos fiscales
impide mejorar en la justicia y
habló de su influencia negativa
en los países pobres. Pero también subrayó que estos paraísos
fiscales existen gracias al amparo
de los grandes bancos y, en muchos casos, en connivencia con
el poder político.
El ex fiscal anticorrupción tuvo
duras críticas para el poder judicial en España: “la división de poderes está en crisis y nunca como ahora ha habido una estructura en el Ministerio Fiscal de tal
sometimiento a los intereses del
Gobierno”.
Durante los días de las jornadas se han podido ver exposiciones como Costa d’Ivori, un país,
un poble, un complot internacio-

GABRIEL CAZADO

Las jornadas interculturales
que cada año organiza la
Fundación Akwaba se han
celebrado del 1 al 4 de octubre. Su objetivo es servir de
marco de debate y reflexión.
Las jornadas se han centrado
en los temas con los que trabaja Akwaba habitualmente
en la ciudad: migración, sensibilización de la sociedad catalana y
cooperación internacional.
Els drets humans a les polítiques d’immigració, Dona migrada i participació social, Justícia i
globalització i Els conflictes a l’Àfrica subsahariana han sido los
títulos de las conferencias que se
han ofrecido.
Quizá la más destacada por el
nombre de su titular fue la que
versó sobre los efectos de la globalización en la justicia, a cargo

Web del Centre d’Estudis
www.celh.org

L’exfiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Carlos
Jiménez Villarejo, va rebre

Con la presencia de Jiménez Villarejo
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nal) o un dia de detenció. No
s’ha documentat com va finalitzar
la vaga. # P. GONZALO

Las jornadas han tratado
cuestiones como
migración y cooperación

nal a la seva democràcia elaborada por la Fundación Akwaba
con datos sobre la situación social y política de este país del
África subsahariana. Las jornadas
finalizaron con un espectáculo

de danza de Costa de Marfil y
una muestra gastronómica de
ese país. # PILAR GONZALO
Web d’Akwaba
www.fundacioakwaba.org

