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CARTA ABERTA Á AFILIACIÓN 
Cando me afiliei ao SNEP fíxeno con ilusión, sabendo que podiamos facer un sindicato 

dende os seus alicerces, unha organización que recollera algúns dos elementos máis en-

tusiasmantes da historia do movemento obreiro. 

O encontro na asemblea fundacional nun espazo popular como é unha cafetería, o diálogo 

para ver que queriamos facer, encontrarvos a moitos de vós por primeira vez, compartir 

proxecto con xente que xa eran amigos e amigas e con outras persoas ás que era intere-

sante escoitar… animoume aínda máis. 

Sempre na historia do movemento obreiro chamoume moito a atención a capacidade dos 

traballadores e traballadoras para resolver os seus problemas en común. Persoas que 

vivían as condicións de vida máis duras na época industrial, soportando xornadas laborais 

de 14 horas, explotación infantil, violacións no espazo de traballo, barrios insalubres, des-

nutrición… foron quen de compartir a súa miseria e lanzar adiante casas de cultura, ate-

neos, bibliotecas… 

Unha das primeiras experiencias obreiras establecidas foron as Sociedades de Socorro, 

fondos feitos polos obreiros destinados a sufragar ás familias obreiras en caso de necesi-

dade (viuvez, enfermidade, accidentes…). As Sociedades de Socorro teñen unha tradición 

moi potente no mundo obreiro e tamén na historia de Galicia, e foron un elemento de 

cohesión e solidariedade social, especialmente en momentos de crise. Non son un fenó-

meno só do século XIX, xa que no século XX e XXI seguíronse utilizando, e moi especial-

mente na loita obreira. 

Hoxe mesmo, en España, hai milleiros de Sociedades de Socorro. Tontines, fondos comu-

nitarios, caixas de resistencia… responden a este modelo. Sirva de exemplo o que está 

facendo o Sindicato de manteros de Madrid, non como un feito excepcional senón bastante 

habitual: https://www.eldiario.es/desalambre/Manteros-manta-calle-organiza-

dos_0_1017698986.html 

Queridas compañeiras e compañeiros: escribo esta reflexión co fin de propoñer a forma-

ción, no SNEP, dun fondo económico común e solidario que responda ás necesidades das 

persoas que o necesitan, nun momento de máxima gravidade como o que estamos a vivir. 

Este elemento axudaríanos a medrar como organización, a expandir a nosa loita entre os 

compañeiros e compañeiras dos nosos colexios, e, tamén moi especialmente, a fortalecer 

a nosa militancia, feito fundamental para que o SNEP tire con forza para adiante. 

Sen máis, desexando que vós e as vosas familias e amizades esteades sans, agradecendo 

a vosa atención e esperando coñecer os vosos puntos de vista, críticas, dúbidas… des-

pídome cun abrazo. 

Ánimo pues. 

Jorge Bandín Potel. 
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