butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 158 - dimarts, 13 de novembre de 2012

MANIFESTACIONS A CATALUNYA EL 14-N

BARCELONA:
18 hores. Plaça de Catalunya

GIRONA: 18 hores. Rellotge del passeig de la Devesa.
GRANOLLERS: 11 hores. Plaça de la Corona.
IGUALADA: 17.30 hores. Mercat de la Masuca.
EL VENDRELL: 12 hores. Carrer Dr. Robert.
LLEIDA: 17.30 hores. Plaça de Ricard Viñes.
MANRESA: 11.30hores. Plaça de l’Onze de Setembre.
MATARÓ: 12 hores. Plaça de les Tereses.
REUS: 12 hores (Concentració). Plaça Mercadal.
SABADELL: 12 hores. Eix Macià (El Corte Inglés) i 18 hores. concentració a
la Plaça Sant Roc (Ajuntament)
TARRAGONA: 18 hores. Plaça de la Font (Ajuntament).
TERRASSA: 18 hores. Plaça Catalunya- Ca N’Anglada.
TORTOSA: 18 hores. Plaça Carrilet.
VIC: 12 hores. Estació de Renfe.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS: 17 hores. Plaça de la Vila.
VILANOVA I LA GELTRÚ: 17 hores. Plaça de la Vila.

TOTA LA INFORMACIÓ DE LA VAGA: www.ccoo.cat/vagageneral
www.ccoo.cat
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14 RAONS PER FER VAGA GENERAL EL #14N
1. Atur desbocat: 900.000 persones sense feina a Catalunya i 100.000 llars sense cap ingrés.
2. Nivell de pobresa alarmant: el 30% de la població catalana està en risc de pobresa o exclusió social.
3. Augment de la pobresa entre els que tenen feina. Es retallen salaris i condicions laborals i augmenta la precarietat de treballadores i treballadors públics i privats.
4. La reforma laboral del PP trenca les regles de joc en les relacions laborals: acomiadaments fàcils i barats,
convenis bloquejats i prolongacions de jornades.
5. El jovent no té futur a Catalunya. El 53% de joves estan sense feina i més de 10.000 han emigrat a l’estranger.
6. Menys recursos per a investigació: a les persones investigadores se les obliga a emigrar i es prescindeix de la
generació millor preparada.
7. Més retallades en educació: 6.000 llocs de treball menys i 20.000 alumnes més, augment de taxes a la universitat i a l’FP, menys beques menjador i menys pressupost per a escoles bressol.
8. Sanitat més cara i en pitjors condicions: l’euro per recepta a Catalunya, el recopagament sanitari i l’augment
del 45% de les llistes d’espera.
9. Criminalització de les persones que reben prestacions o subsidis: retallada i enduriment de l’accés a la prestació d’atur i la renda mínima d’inserció.
10. El rescat només agreujarà aquesta situació a la qual ens ha portat la política d’austeritat: més atur, retallada
de pensions, retallada de prestacions d’atur, més pobresa, més interessos per pagar als especuladors.
11. Més desigualtats fiscals: s’apuja l’IVA i els preus dels serveis bàsics i es castiga el treball autònom, mentre
s’amnistien els defraudadors i no es fan pagar impostos als especuladors financers.
12. Milers de persones que perden l’habitatge i els estalvis mentre es donen diners al sistema financer sense
que paguin els responsables.
13. S’ofega la cultura amb més retallades i es mercantilitza la creativitat.
14. Es reprimeix la protesta i es posen en perill les llibertats democràtiques.

SI ET PRESSIONEN PERQUÈ
NO FACIS VAGA ,

DENUNCIA-HO!
El telèfon de la vaga:
93 310 77 77
El correu de la vaga:
vagageneral@ccoo.cat
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ENORME SUPORT SOCIAL A LA VAGA GENERAL DEL 14-N
La vaga general del proper 14-N està rebent un ampli suport social. Aquesta és una vaga que es configura, per primera vegada, en el marc
d’una gran mobilització a la Unió Europea i que ha estat convocada per la Confederació Europea de Sindicats. El mateix dia 14 també hi haurà
vaga general a Grècia, Portugal, Xipre, Malta i Itàlia, així com diverses mobilitzacions confirmades a Bèlgica, França, Alemanya, Àustria, Polònia,
Dinamarca, el Regne Unit, Holanda, Romania, Finlàndia, Suïssa, Suècia, República Txeca i Eslovènia.
Aquesta és una vaga general laboral, però també social i de consum. En aquests dies previs a la vaga de demà l’activitat ha estat frenètica. La Plataforma Prou Retallades, l’Assemblea Nacional Catalana, professionals dels mitjans de comunicació, associacions de juristes o
autònoms,entre molts altres, han donat suport a la vaga general.
Acte de suport de la Plataforma
Prou Retallades amb més de 200
entitats socials veïnals, de pares i
mares, de juristes, del món de la
cultura, d’estudiants, etc. L’acte va
tenir lloc el dimarts 6 de novembre,
al Casal de Barri Pou de la Figuera
de Barcelona.

El Palau de la Vall d’Hebron de Barcelona va acollir una multitudinària assemblea de delegats
i delegades de CCOO i UGT, el passat dijous 8 de novembre. Els delegats d’ambdós sindicats
van omplir de gom a gom aquest espai per escoltar els secretaris generals de CCOO i UGT,
Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez, que van explicar amb detall les moltes raons per
secundar la vaga general del 14-N. Toxo i Méndez van estar acompanyats pels secretaris
generals dels sindicats catalans, Gallego i Àlvarez.
Acte de professionals de la comunicació per demanar el suport a la vaga general. L’acte va tenir
lloc al Centre Cívic del Pati Llimona. Hores d’ara
ja són un gran nombre de comitès d’empresa de
mitjans de comunicació els que han mostrat la
seva adhesió a la convocatòria.

L’Assemblea Nacional Catalana va mostrar el seu
suport a la vaga general en una convocatòria de
premsa que va tenir lloc el 7 de novembre, a la seu de
CCOO. La seva portaveu, Carme Forcadell, va assegurar
que l’ANC donava suport a la vaga general perquè els
drets nacionals no es poden separar dels drets socials
i laborals.

Milers de persones es manifesten a Barcelona
pel dret universal a la salut
Convocades per la Plataforma pel dret a la salut, milers de persones es van manifestar a
Barcelona el passat diumenge per reclamar el dret universal a la salut i recordar que si
ens roben la sanitat ens tallen la vida. La manifestació es va iniciar a Plaça de Catalunya i
va finalitzar davant la Generalitat, a la Plaça de Sant Jaume, on diferents portaveus de les
organitzacions convocants van clamar contra les privatitzacions, contra el reial decret sobre
mesures sanitàries, contra el copagament i contra l’euro per recepta. Els manifestants van
reclamar un servei de salut públic eficient, de qualitat i segur, resolutiu i sense esperes
evitables. Un autèntic Servei Nacional de Salut finançat amb impostos proporcionals a la
riquesa, no classista, no sexista i no racista. Aquesta manifestació es va realitzar aquest
diumenge en el marc de la vaga general del 14-N, ja que els atacs a la sanitat pública també
formen part de les raons de la convocatòria.

