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FAREM VAGA GENERAL EL 29 M 
 

 
Si no fem vaga general el 29 M, ens estalviem el descompte d’un dia de salari, però a canvi 
acceptem implícitament que ens ho rebaixin tot cada vegada que vulguin. Si no acudim pensant 
que aquesta no serveix per a res, oblidem que l’únic que no té cap utilitat és no lluitar davant 
del que és del tot injust i desigual. Els drets que ara perillen, són el fruit de la lluita d’aquells que 
ens van precedir, de les incomptables mobilitzacions i vagues que van suposar el sacrifici de 
moltes persones que fins i tot, es quedaren pel camí. 
 
El fet de no exercir el dret de vaga el 29 M pensant que no es soluciona res, ens perjudica a 
tots i totes, doncs renunciem a exercir el dret més poderós que la societat i els treballadors i les 
treballadores tenen per defensar-se davant les accions empreses pel Govern, i que suposen 
la involució social i econòmica més gran dels últims cinquanta anys. 
 
La vaga és un dret, no una obligació, però si no la fem el 29 M, correm el risc de donar suport a 
aquells que no creuen en un model de societat més justa, i que són precisament els que ens volen 
fer desaparèixer. 
 
Entenem la llibertat com un valor associat al de la dignitat, qualitat que passa per no renunciar 
a la negociació col·lectiva ni cedir gratuïtament a la pèrdua de drets laborals històrics. La reforma 
laboral, per exemple, afecta a tots els estrats de la societat; aturats, estudiants, 
treballadors/es,... i nosaltres com a personal al servei de l’Administració que som, no podrem 
reclamar de la resta de la ciutadania la comprensió i la solidaritat que necessitem si no hi estem al 
seu costat. Si ens fixem en el nostre voltant, veurem família, amics i veïns afectats, i entendrem 
que allò que afecta a la majoria també ens perjudica a nosaltres. 
 
Si en el nostre cas, el que volem i desitgem des de fa temps és donar una resposta col·lectiva, 
conjunta, clara i contundent a tots els que ens castiguen per ser treballadors i treballadores 
de l’Administració, no podem deixar perdre l’oportunitat de dir ben alt que estem farts de tanta 
degradació professional, de la incompetència i de la mala gestió dels que ens manen, i 
deixar-los en evidència amb l’únic compliment dels serveis mínims per ser ells els 
responsables de gran part de les nostres frustracions i malestar. 
 
Tot i respectar el dret a fer o no fer vaga, per a tots i totes els que la farem no en té cap de 
lògica que hi hagi treballadors i treballadores que no l’exerceixin menys en uns moments 
com aquests en els que les persones d’aquest país necessiten sentir-se més reconfortats, 
compresos i emparats que mai. No coneixem de ningú que, quedant-se a casa, desprès renunciï 
als drets assolits amb la lluita dels demés... 
 

PER TOT AIXÒ, I MÉS, EL 29 DE MARÇ NOSALTRES FAREM VAGA 


