serveis a la

CIUTADANIA
digital
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona								

ÈXIT, ÈXIT, ÈXIT, ÈXIT, ÈXIT
DE LA VAGA GENERAL I
IMPRESSIONANTS MANIFESTACIONS

Editorial

núm. 81
www.ccoo.cat/fsc

Èxit de la Vaga General i els Pressupostos Generals
a l’endemà
Malgrat l’atac brutal exercit des dels sectors mediàtics ultra neoliberals,
de la patronal amb una actitud agressiva i vulnerant els drets
constitucionals a l’exercici de vaga, així com els comentaris contraris
dels polítics neoliberals ( Artur Mas, De Guindos, Duran i Lleida, etc), la
Vaga General ha estat un èxit incontestable, un èxit rotund, sols cal tenir
les dades de vaga als ports d’Espanya, aeroports, transport de viatgers i
mercaderies, i fins i tot les dades de les Administracions on si bé ha tingut
una incidència menor ( valoració global del conjunt d’administracions)
també és cert que ha estat important i superior a d’altres convocatòries
generals molt especialment a l’Administració Local..
Ara la pilota està a la taulada del govern, ja surten veus de la mateixa
patronal que planteja la necessitat de cercar acords i negociar, doncs bé
aquesta és la nostra voluntat per poder eliminar els aspectes negatius
i lesius de la reforma laboral, però també per plantejar al govern que
hi ha marge per fer altres polítiques, que permetin també l’equilibri
pressupostari però que no lesionin els drets socials, econòmics del conjunt
de la ciutadania.
De moment el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat segueixen la
línia d’ajust dur, en benefici ( molt evident si veiem les mesures) dels que
evadeixen impostos atès que els hi planteja una amnistia fiscal amb una
irrisòria gravació del 10% . De moment són uns pressupostos que colpegen
a la majoria dels ciutadans i lesionen les economies més debilitades, frenen
el consum i disminueixen enormement les polítiques actives d’ocupació.
En definitiva un projecte de pressupostos emmarcats en el posicionament
ideològic de la dreta més conservadora i ultraliberal.
Per a CCOO aquests pressupostos generen conflicte social i carreguen el
pes de l’ajust a la majoria de la societat, però per algunes forces polítiques
com és el cas de CiU l’únic problema dels pressupostos és com afecta als
diferents àmbits territorials ( tema també molt important i que no neguem)
i tenen la gosadia per boca d’un dels seus portaveus de demanar-li al
PP que faci tisorades en el capítol de retribucions dels empleats públics,
demostrant així el seu caràcter ultraliberal que ens volen disfressar amb
el debat territorial ( no han criticat ni els increments de llum, gas ni la
disminució brutal de les partides de polítiques actives d’ocupació, sols
critiquen que no hi hagi tisorada ). No hi nació ni Transició Nacional
sense consens i justícia social però de moment ho obvien.
Reiterem que la pilota està a la taulada del govern,nosaltres continuarem,
exigint la negociació i els canvis necessaris per afavorir l’ocupació,
restablir drets socials i laborals i el consens social que està trencat. El
conflicte social és evident, molt evident i és responsabilitat del govern
del PP i també del de CiU poder generar un clima de consens i diàleg real
per afrontar la situació de crisi que vivint tots però sols estem pagant els
treballadors i treballadores.
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Més d’1.880.000 treballadors no han anat a la feina

El 82% de la població assalariada de Catalunya secunda la Vaga general
Es calcula que un milió 880 mil treballadors i treballadores
no han anat a treballar d’un total dels 2 milions 300 mil
assalariats que hi ha a Catalunya. Cal tenir en compte que
la població assalariada ha disminuït a Catalunya des de la
darrera vaga general que va tenir lloc el 29 de setembre de
2010, i un total de 260.000 treballadors han estat obligats a
treballar per complir els serveis mínims establerts.

Consum elèctric
Segons dades oficials de Red Eléctrica el consum elèctric a les
9 del matí ha caigut un 24,80% a l’Estat espanyol en relació
al dijous de la setmana anterior. A Catalunya la caiguda ha
estat del 25% segons dades de FECSA ENDESA.

Entre les dades de seguiment, cal destacar el seguiment a
la indústria en general, gràfiques , d’automoció, etc que
ha superat el 95%, i als serveis públics en general de més
del 78% entre els treballadors que podien fer la vaga. A
l’ensenyament el seguiment ha arribat al 76%. Cal destacar
que els grans centres comercials han tancat en un percentatge
molt elevat i en un 50% el petit comerç, encara que qui
ha obert ha patit una vaga de consum que els ciutadans i
ciutadanes han decidit dur a terme.
Més de 20.000 persones han participat en els
informatius que han recorregut Catalunya des
darreres hores del vespre, piquets que han estat
per treballadors vinculats als diferents sindicats,
ciutadans i també formats per estudiants.

piquets
de les
formats
piquets

Algunes empreses destacades
Són moltes les empreses de les que hem rebut informació
d’un alt seguiment de la vaga general. Per destacar-ne
algunes de diferents sectors amb un seguiment del 100%
o proper, trobem AENA, Renfe, Alstom,, Antonio Puig,
Adif, Akzo Nobel, Basf, Condis, Correus, Chupa Chups,
Delphi, FCC, Frape, Gallina Blanca, Henkel, Iberpotash,
Hitachi, Almirall, Masats, Dr Esteve, Mercadona, Panrico,
Renfe, Rotocayfo, Sara Lee, Segura Viudas, Freixenet,
Makro, Uniland, COMSA, Ercros, Nuclears d’Asco i
Vandellós. També cal destacar el seguiment del 100% a
totes les universitats públiques, així com escoles públiques
tancades com per exemple la Pompeu Fabra, Pere Vila o
Carles I de Barcelona, les escoles del bosc de Barberà del
Vallès o Bernat Farré de Molins de Rei, o les escoles privades
que han secundat la vaga com Jesuïtes de Casp, Ipse, Don
Quijote i Goethe. Molt destacable és també l’aturada total
dels Ports de Barcelona i Tarragona, i de tot el transport
públic fora dels serveis mínims establerts. Finalment
destacar el seguiment del 50% en hospitals tan importants
com el Clínic o el Germans Trias de Badalona.
piquet informatiu de l’ajuntament de Cornellà
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Un 82% dels treballadors i treballadores de Catalunya han donat el seu
suport a la vaga general

La manifestació de Barcelona acull 800.000 persones

El rotund èxit de la vaga general d’avui, 29 de març, ha culminat amb una gran manifestació a Barcelona que ha aplegat
més de 800.000 persones al Passeig de Gràcia. La manifestació ha finalitzat amb la lectura de les raons de la vaga i les
dades de seguiment a càrrec de l’actor Àlex Casanovasi l’actriu Anna Alarcon. Si comptem la xifra total de manifestacions
a Catalunya, els manifestants arriben a un milió. Aquesta ha estat una mostra de mobilització cívica i social que ha estat la
cloenda d’una vaga general que després del darrer recompte ha estat secundada pel 82% de treballadors i treballadores a
Catalunya, un milió 880 mil assalariats.
Les dades definitives per províncies són les següents:

Barcelona: 87%
Tarragona: 77%
Lleida: 76%
Girona: 83%

Vista de la manifestació des de l’alçada de Diagonal on es veu el Passeig de Gràcia absolutament de gom a gom
federació de serveis a la ciutadania



núm. 81 1a quinzena d’abril

Els treballadors dels principals mitjans audiovisuals i agències de Catalunya secunden la
vaga general massivament
Les dades de seguiment de la vaga general en el sector dels mitjans de comunicació audiovisual i agències d’informació mostra com la
mobilització és seguida per la gran majoria de treballadors i treballadores dels principals mitjans de Catalunya.
Pel que respecte a les televisions, TV3 ha comptat amb un 90% de seguiment i es va complir la programació pactada en els serveis
mínims. TVE va tenir seguiment del 90%, BTV del 80% i Barça TV d’un 70% aproximadament.
Quatre de les principals emissores de ràdio de Catalunya també van tenir un seguiment massiu. Catalunya Ràdio un seguiment del 90%
( durant la nit ha estat del 100%), RNE un seguiment del 82,22%, la Cadena SER un seguiment del 95% i COM Ràdio del 70%.

En relació a les agències cal destacar el 100% de seguiment a la delegació de Barcelona de l’Agència Catalana de Notícies i del 50% a
les delegacions de Girona, Tarragona i Lleida, i el seguiment del 55% a l’Agència EFE Barcelona.
Així doncs, la vaga general s’ha notat força també als mitjans de comunicació, tant públics com privats. Aquestes dades venen a
complementar el gran seguiment de la vaga que va tenir lloc el dia 28 en la premsa escrita impresa.

Ampli seguiment de la vaga en premsa impresa
La vaga general del 29 de març s’inicia el dia d’abans en la premsa impresa.
Els treballadors dels mitjans informatius cridats a la vaga han demostrat, amb el seu massiu seguiment, el profund rebuig que la reforma suscita en
els mitjans, que des de fa temps sofreixen doblement la crisi, financera i publicitària, i són conscients que la manca de diàleg que la reforma laboral
comporta pot suposar, en un sector ja molt castigat per la crisi, major pèrdua de llocs de treball, perjudicant alhora la qualitat informativa.
Tot això ha comportat que una vegada iniciada la vaga puguem dir que més del 70% de les redaccions de la premsa diària a Catalunya l’han secundat.
A això cal sumar el personal de tallers, que està secundant amb un altíssim percentatge la vaga, com ho demostren empreses tan importants en el sector
com són Gráficas de Prensa Diaria del Grup ZETA, CREA del Grup Godó, o els del Grup PRISA i Bermont.
Lamentablement, una vegada més, CCOO hem de condemnar l’actitud de certs editors de premsa que estan tractant, de forma patètica, de vulnerar
el dret constitucional que tenim els treballadors a realitzar vaga, suplantant a vaguistes en el cas de les redaccions i tractant a la desesperada de
treure edicions avançades (el tancament ho avancen a la tarda) i imprimir en altres impremtes de fora del nostre país o suplantant treballadors en les
pròpies.
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Destacar l’alt nivell de participació
a una part important dels principals
Ajuntament de Catalunya

AJUNTAMENT PALAMOS
AJUNTAMENT POLINYA
AJUNTAMENT PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT PREMIA DE MAR
AJUNTAMENT BADALONA
AJUNTAMENT BADIA DEL VALLES
AJUNTAMENT BARBERA DEL VALLES
AJUNTAMENT BARCELONA
AJUNTAMENT CANOVELLES
AJUNTAMENT CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT CASTELLÒ EMPURIES
AJUNTAMENT CERDANYOLA DEL VAL
AJUNTAMENT CERVERA
AJUNTAMENT CORNELLA LLOBRGAT
AJUNTAMENT GRANOLLERS		
AJUNTAMENT LA JONQUERA
AJUNTAMENT LA LLAGOSTA
AJUNTAMENT LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT LES BORGES BLANQ
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT L’HOSPITALET DE LL
AJUNTAMENT LLORET DE MAR
AJUNTAMENT MANRESA
AJUNTAMENT MARTORELLES
AJUNTAMENT MATARO		
AJUNTAMENT MOLLET DEL VALLES
AJUNTAMENT MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT MONTORNES DEL VAL
AJUNTAMENT ROSES
AJUNTAMENT RUBI
AJUNTAMENT SABADELL
AJUNTAMENT SOLSONA
AJUNTAMENT ST ADRIA DE BESOS
AJUNTAMENT ST BOI DEL LLOBREG
AJUNTAMENT ST FELIU LLOBREGAT
AJUNTAMENT ST JUST DESVERN
AJUNTAMENT ST QUIRZE DEL VALL
AJUNTAMENT ST VICENÇ HORTS
AJUNTAMENT STA COLOMA DE GRA
AJUNTAMENT STA PERPETUA DE M
AJUNTAMENT TARREGA
AJUNTAMENT TERRASSA
AJUNTAMENT VILADECANS
AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PE
AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR
CONSELL COMARCAL ALTA RIBAG
INST.MPAL.PARCS I JARDINS BCN

48,47%
60,44%
90,91%
24,04%
30,82%
40,10%
66,85%
46,09%
54,55%
70,11%
80,00%
79,82%
10,34%
90,91%
45,92%
15,00%
95,65%
21,33%
10,98%
20,00%
85,00%
68,13%
29,53%
68,13%
25,04%
89,81%
97,79%
95,29%
11,83%
80,85%
81,36%
25,45%
84,64%
91,43%
90,00%
90,00%
89,58%
92,94%
71,19%
89,29%
20,00%
85,88%
79,17%
49,88%
39,62%
33,33%
95,55%
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