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GRAN MANIFESTACIÓ A BARCELONA AQUESTA TARDA
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PASSEIG DE GRÀCIA / AVINGUDA DIAGONAL

Èxit rotund de la vaga general
CCOO considera que la vaga general contra la reforma laboral ha estat un èxit rotund
amb un seguiment a Catalunya del 82% dels treballadors assalariats.
LES DADES DEFINITIVES PER PROVÍNCIES SÓN
LES SEGÜENTS:
Barcelona: 87%
Tarragona: 77%
Lleida: 76%
Girona: 83%
CAU EL CONSUM ELÈCTRIC A CATALUNYA MÉS
DEL 20%
En aquesta gràfica oficial de Red Elèctrica podem
veure en vermell la línia d’evolució del consum elèctric d’avui. Si comparem amb la línia del dijous de
la setmana passada veurem que la incidència de la
vaga general ha provocat una caiguda del consum
per sobre del 20%. A més en molts moments del
dia ha estat per sota del consum d’un diumenge.
Aquesta dada és definitiva i corrobora l’èxit rotunda
de la vaga general celebrada avui, 29 de març, contra la reforma laboral.
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MANIFEST UNITARI

29
març VAGA GENERAL

Amics i amigues, companys i companyes, avui hem aturat el país per
a dir NO A LA REFORMA LABORAL!! La primera reforma en la història
de l’actual democràcia que se’ns imposa sense diàleg, i que a més
és INJUSTA amb els treballadors i les treballadores, INEFICAÇ per a
l’economia i INÚTIL per a l’ocupació!!
I també hem aturat el país per a dir NO A LES RETALLADES com a única
sortida a la crisi!! El Govern central ha reconegut que amb la reforma no
es crearan llocs de treball mentre, junt amb el Govern de la Generalitat,
continuen amb les polítiques de retallades... El seu únic objectiu és empitjorar les condicions laborals i socials al nostre país, i debilitar l’actual
estat de benestar!!
Diem NO a aquesta reforma perquè és contrària als interessos de les
persones aturades del nostre país, a Catalunya ja prop de 700.000, que
veuen perillar la seva prestació d’atur i perden tota expectativa de trobar
feina.
Diem NO a aquesta reforma perquè condemna als i les joves a l’atur
i a la precarietat, i obligarà a molts d’ells a emigrar a l’estranger per
a trobar una feina que els permeti construir el seu futur. La generació
més ben preparada de la nostra història i està patint un atur de prop
del 50%!!
Diem NO a aquesta reforma perquè limita els drets laborals de les dones,
trenca el principi constitucional d’igualtat que exigeix que es garanteixi
la igualtat real i, sota formes aparentment neutrals, afecta en major
mesura a les treballadores. Amb els continguts regressius de la reforma i els baixos salaris dels contractes a temps parcial, no s’incentivarà
l’entrada al mercat de treball de les dones ni la igualtat d’oportunitats!!
Els ajustos laborals i socials que s’estan fent a Europa són injustos
socialment, regressius laboralment i nascuts per satisfer uns mercats
financers insaciables que no han estat escollits de manera democràtica. El límit al dèficit públic fixat per Brusse·les no farà si no empobrir
encara més la ciutadania, els treballadors i les treballadores, els qui
realment hem suportat i estem suportant les bases de l’estat del benestar, i afeblirà la qualitat de serveis públics essencials com ara la sanitat,
l’educació i l’atenció a les persones. Com es demostra cada dia a casa
nostra i a països com Irlanda, Portugal i Grècia, on la ciutadania pateix
les conseqüències d’una economia que no es recupera, escanyada per
les mesures d’austeritat!!
Ens volen fer creure que no hi ha alternatives, que el model d’estat de
benestar sorgit després de la segona guerra mundial ja no funciona, que
cal privatitzar els serveis públics, que cal facilitar l’acomiadament, que
el millor és que cadascú negociï individualment les seves condicions
laborals a l’empresa... Però ens enganyen! Sí, HI HA ALTERNATIVES,
mesures socialment més justes i econòmicament més viables, i que
defensem una àmplia majoria ciutadana!! Perquè som el 99%!!

I aquest ampli consens social s’ha tornat a manifestar avui, una vegada
més, en aquesta jornada de vaga general, on des de les organitzacions
sindicals, més de 1.000 entitats i organitzacions socials, organitzacions
d’autònoms, el món de la cultura, la universitat, l’àmbit jurídic, persones
de totes les edats, nens i nenes, joves i grans, que estudien, treballen,
són a l’atur... veïns i veïnes dels nostres pobles, barris i ciutats, hem aturat el nostre país i hem sortit al carrer per dir NO a la reforma laboral!!
NO a la política de retallades!! i per exigir una economia innovadora i
sostenible, respectuosa amb les persones i el medi ambient, solidària,
humana, i culturalment enriquidora!!
Un ampli consens social que rep el suport de més enllà de les fronteres:
organitzacions sindicals d’arreu d’Europa com la CGT i la CFDT franceses, la DGB alemanya, la CGIL i la CISL d’Itàlia, sindicats d’Escòcia, del
Regne Unit i d’arreu del món, com la Confederació Sindical Americana,
ens han fet arribar el seu suport. A tots ells, gràcies!!
Amics i amigues, la vaga general d’avui no és un punt i final en la lluita
contra la reforma laboral ni contra les polítiques de retallades del Govern
de la Generalitat i el Govern central. Hem de continuar mobilitzant-nos
a les empreses, als nostres barris, als nostres pobles, per exigir més
justícia i cohesió social, i perquè els drets que tant va costar aconseguir
siguin respectats, perquè s’ho volen carregar tot!!
Hi ha alternatives!! Cal un canvi urgent en les polítiques per poder sortir
de la crisi d’una manera justa, garantint un servei públic de salut i ensenyament de qualitat i unes polítiques socials al servei de les persones.
Per això hem de continuar exigint una profunda reforma del sistema
fiscal que faci aflorar el frau i faci pagar més als qui més tenen, una
reforma a fons del sistema financer, exigir la protecció dels petits estalviadors, i que d’una vegada per totes s’eliminin els paradisos fiscals i
s’imposi un impost a les transaccions financeres. Perquè cal una redistribució justa de la riquesa!!
La garantia dels drets socials, dels drets de ciutadania i la cohesió social
és fonamental, si no, la salut democràtica del nostre país se’n ressentirà. Cal que els ciutadans i ciutadanes, treballadors i treballadores, joves, grans, homes i dones, continuem denunciant qualsevol atac contra
la justícia i la cohesió social, i continuem exigint la rectificació de les
polítiques d’ajust i de retallades perquè ataquen uns drets socials i laborals que ha costat molts anys de lluita aconseguir.

PER L’OCUPACIÓ I LA PROTECCIÓ SOCIAL
PER UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT I
LA DEFENSA DE L’ESTAT DEL BENESTAR!!

