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ÈXIT DE LA VAGA GENERAL

A CATALUNYA 2,1 MILIONS D’ASSALARIATS HAN FET VAGA, ÉS A DIR UN 80%
EL CONSUM ELÈCTRIC VA CAURE AQUEST DIA EN UN 28,48

EL GOVERN HA DE RECTIFICAR

HEM GUANYAT LA VAGA, ARA ENS CAL GUANYAR EL FUTUR, CAL CONTINUAR TREBALLANT
DEFENSANT ELS NOSTRES DRETS COM TREBALLADORS I TREBALLADORES
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FELICITATS, 80% DE PARTICIPACIÓ A LA VAGA, MÉS DE 400.000
A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA

La FSC felicitem a tots els afiliats i les afiliades, delegats i delegades i el conjunt de treballadors que han fet
possible l’èxit de la vaga.Una vaga que ha tingut un
seguiment d’un 80% a Catalunya.
Hem de destacar algunes empreses enqudrades a la nostra federació com:la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (TV3, Catalunya Ràdio..) RTVE Sant
Cugat, Autobusos de Barcelona,METRO,RENFE-Operadora, ADIF, FGC, Port de Barcelona, Aeroports on
sols van funcionar els serveis mínims tal com es van estipular, Transports de Viatgers (línies regulars i serveis
discrecionals), Transports de Mercaderies per carretera, Ajuntaments com els de: Mollet,El Prat,Sabadell,
L’Hospitalet, Sant Quirze del Vallès, Rubi, Sant Adrià.;
empreses Gràfiques i del Paper com Torraspapel,
Primter,SCA,DAPSA, de mitjans de comunicació com
EL PAIS, i l’AVUI, empreses de Serveis Socials com
PROGEST SL, i un llarguíssim etc.amb índex altíssim
de participació a la vaga.

Ara toca gestionar bé l’èxit d’aquest dia. Tenim propostes per canviar les coses i per evitar que les properes reformes anunciades no es
facin, un cop més, malmetent els drets laborals i socials i reduint el feble Estat del benestar,
i
estem
disposats
a
negociar-les.
El nostre objectiu no era fer vaga, sinó canviar les polítiques regressives del Govern. De
ben segur que la resposta col·lectiva del 29-S
serà útil per canviar la reforma laboral i evitar altres agressions als nostres drets.

Hem fet la vaga perquè defensem el dret al treball amb
dignitat i justícia i perquè sabem que aquesta reforma
laboral és una contrareforma que ens portarà més atur i
precarietat, ja que s’afavoreix l’acomiadament més fàcil i barat i més desequilibri en la relació entre empresaris i treballadors. I ho hem fet com sabem, convocant
els treballadors i les treballadores assalariats, als quals
representem, a paralitzar la feina i a fer-ho visible al
carrer.

Gràcies a tothom per ajudar a aconseguir-ho.
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400.000 MANIFESTANTS A
BARCELONA. 10000 A GIRONA,
10000 A TARRAGONA I 4000 A
LLEIDA
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