
 

 

 
RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL 14N  

 

Davant les polítiques de retallades socials i supressió de drets dels de les treballadores i 

treballadors decretats pel Govern,  

 

 

La Secció Sindical  

Els Delegats/des  

El Comitè d’Empresa  

La Junta de Personal  

 

 

De l’empresa ____________________________________________________________ 

 

ACORDA DONAR RECOLZAMENT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL PEL PROPER  

14 DE NOVEMBRE DE 2012, en el marc de la mobilització europea convocada per la 

Confederació Europea de Sindicats,  

 

 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.  

 

Per tot això 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. 

 

 

 

 

A _____________________ a _______ de_____________ de 2012 


