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VAGA GENERAL 14N 
 
CCOO, en confluència amb el moviment sindical europeu convoca una 
vaga general pel proper 14 de novembre de 2012 en el marc de la 
mobilització europea convocada per la Confederació Europea de 
Sindicats (CES) que promou una jornada d’acció i solidaritat aquest 
mateix dia, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions per tal de 
mobilitzar el moviment sindical europeu com a  oposició a les mesures 
d’austeritat que estan arrossegant Europa a l’estancament econòmic i a 
la recessió, però també contra el continuat desmantellament del model 
social europeu.  
 

• A Catalunya i Espanya després de dos anys de polítiques de retallades 
i ajust tenim més atur, més pobresa, més precarietat laboral i més 
desigualtats.  

 
• Es retallen salaris i condicions laborals i es bloquegen els convenis 

col·lectius com a conseqüència de l’aplicació de la reforma laboral.  Es 
retallen i s'endureix l’accés a les prestacions d'atur, es treuen recursos 
per a la Renda Mínima per a les famílies sense ingressos, s'aplica el 
copagament sanitari i l'euro per recepta, es retallen les beques 
menjador i s'augmenten les taxes universitàries. I al mateix temps 
continua la política fiscal regressiva que augmenta l'IVA i no es 
persegueix el frau i l’evasió fiscal de les grans fortunes. 

 
• Les polítiques que estan aplicant els governs de CiU i del PP són 

injustes per a la majoria i inútils per sortir de la crisi. Mentre es 
troben solucions per a la fallida del sistema financer es retallen 
recursos per a les polítiques socials, i s’està portant a bona part de la 
ciutadania l’exclusió social. 

 
• Hi ha alternatives i hi ha recursos suficients per dur-les endavant, però 

cal canviar les polítiques a Catalunya, Espanya i Europa.  
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Les eleccions del 25-N són importants, molt importants per a la ciutadania de 
Catalunya. Ho són perquè el debat nacional s’ha situat de manera central i 
haurem de votar en conseqüència a les ofertes polítiques que es facin sobre 
el tema. Però aquest debat no pot ser aliè a la realitat social, als problemes 
concrets de la ciutadania als quals s’ha de respondre: els 800.000 aturats, el 
29’5% de pobres, els desnonats, les treballadores i  treballadors públics, que 
han vist empitjorades les condicions laborals, els usuaris de la sanitat, 
l’educació o la dependència, els treballadors i treballadores a qui s'apliquen 
EROs injustos o se’ls viola la negociació col·lectiva i no troben suport en 
l’Administració catalana. El debat nacional no és un debat abstracte, perquè 
la nació no és quelcom abstracte, sinó que és el marc on volem disposar 
d’instruments d’autogovern, de polítiques públiques d’ingressos i de 
despeses, que donin respostes concretes a les necessitats personals i 
socials de la ciutadania. No hi ha nació sense ciutadans i ciutadanes. I ser 
ciutadà/na és ser subjecte de drets, és disposar de plena capacitat i plena 
llibertat per decidir com es vol exercir la ciutadania.  
 
Per tot això el 14-N hem de fer una gran vaga general. És amb les 
mobilitzacions de la classe treballadora que hem de combatre la tirania 
dels poders econòmics i els poders polítics que els representen. Qui vol 
més autogovern per posar-lo al servei del progrés, del bé comú, de la 
solidaritat, dels drets, de la igualtat... no ha de tenir por del 14-N, s’hi ha 
de sumar perquè sap que la lluita pels drets socials i pels drets 
nacionals és inseparable.  
 
També exigim a les institucions europees i als governs català i espanyol 
un canvi en les actuals polítiques d’austeritat extrema i retallades, 
injustes per a la major part de la població i que deprimeixen l’economia. 
 
 
http://vagageneral.ccoo.cat/vagageneral/aspnet/materials.aspx 

 
RAONS PER LA VAGA GENERAL 

 
EXIGIM UNA ALTRA POLÍTICA 
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