ESP
VAG ECIAL 1
A GE
4
NER -N
AL 3

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya
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DE NOU, GRACIES A TOTES I TOTS PER
L’ÈXIT DE LA VAGA GENERAL

Ahir vam exercir de nou el dret de vaga general. Una mobilització que ha tingut lloc per primer cop a escala europea, perquè
els objectius de canviar les polítiques d’austeritat i de retallades tenen també dimensió europea.
Gràcies, als 2 milions de treballadors i treballadores que van fer vaga; gràcies, als milers de persones que van participar
pacíficament en els piquets informatius; gràcies, als delegats i delegades que van organitzar la vaga explicant les raons als
centres de treball, als carrers, als mercats i penjant cartells i pancartes arreu de Catalunya; gràcies, al 1.200.000 persones
que a Barcelona i a 15 ciutats de Catalunya van expressar, al carrer, que no ens resignem i que no estem disposats a acceptar
que no hi ha res a fer.
El nostre objectiu no és fer vaga, sinó canviar les polítiques d’austeritat i de retallades.
I som molts els que sumem forces: sindicats, entitats socials, associacions professionals, organitzacions d’autònoms, petits
comerciants, cooperatives... i no pararem fins que es canviïn aquestes polítiques a Catalunya, a Espanya i a Europa.

TOTA LA INFORMACIÓ DE LA VAGA: www.ccoo.cat/vagageneral
www.ccoo.cat
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Un 85% dels treballadors i treballadores de Catalunya han donat el seu suport
a la vaga general

LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA ACULL UN
MILIÓ DE PERSONES
El rotund èxit de la vaga general d’ahir, 14 de novembre, culminà amb
una gran manifestació a Barcelona que va aplegar al voltant d’un milió
de persones al Passeig de Gràcia. La manifestació finalitzà amb la lectura
d’un manifest unitari i les dades de seguiment a càrrec dels actors Manel
Barceló i Quim Masferrer. Si comptem la xifra total de manifestacions a
Catalunya, arribem a un milió dues-centes mil persones. Aquesta ha estat
una mostra de mobilització cívica i social que ha clos una vaga general
que després del darrer recompte ha estat secundada pel 85% dels treballadors i treballadores de Catalunya, prop de dos milions d’assalariats.
Les dades definitives de participació per províncies són les següents:
Barcelona: 90%, Girona: 75%, Lleida: 70%, Tarragona: 80%

La vaga general es viu a la xarxa
Un cop més,
anem-nos-hi
acostumant, la
vaga
general
s’ha viscut amb
intensitat a les
xarxes socials, i
no només durant la jornada de vaga, sinó també
en dies previs i posteriors.
De la mateixa manera que la vaga s’ha articulat
des de les plataformes Cumbre Social, a l’Estat,
i Prou Retallades, a Catalunya, a la xarxa també
s’hi ha produït la confluència d’interessos davant
de les agressions a la ciutadania que representen
les mesures d’austeritat i les retallades de drets.

Sindicats, sindicalistes, afiliats i afiliades, treballadors i treballadores, aturats i aturades, ciutadania, plataformes, moviments socials, indignats,
iaioflautes, estudiants, joves, ONG, partits, etc.,
han sumat esforços i creat sinergies en una vaga
social, ciutadana i europea que s’ha respirat a la
xarxa des de setmanes abans.
El #PiqueteVirtual s’ha convertit en el concepte
aglutinador a Twitter. Una forma de participar activament des de la xarxa en la promoció de la
vaga i en el seu seguiment durant la jornada de
l’aturada.
Nombrosos trending topic (temes del moment)
s’han aconseguit al Twitter: #RazonesParaUnaHuelgaGeneral, que va recollir les principals

raons per fer la vaga; o #14nDesmantelandoExcusas, que va recollir els contraarguments a les
raons per no fer-la; o #14n, hashtag (etiqueta)
principal de la vaga a escala europea); o #PiqueteCCOO, etiqueta dels piquets de CCOO que va
ser tema del moment (TT) des de la matinada fins
al migdia.
Entre els perfils més esmentats a Twitter durant
la jornada de la vaga, s’hi troben també el de la
Cumbre Social i el de CCOO.
Agraïm des d’aquí la feina feta a la xarxa per tots
els ciberactivistes de CCOO, delegats i delegades
sindicals i persones afiliades que han col·laborat
a fer possible una jornada de vaga que, un cop
més, ha estat “general”.

