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CCOO denunciarà a
Inspecció de treball
les vulneracions que
es produeixin del dret
de vaga

MANIFESTACIONS EL DIA 29-M VAGA GENERAL
BARCELONA

18.00 h

Pg. de Gràcia / Diagonal

GIRONA

19.00 h

Rellotge de la Devesa

LLEIDA

18.00 h

Pl. Ricard Viñes

TARRAGONA

18.00 h

Pl. de la Font

TORTOSA

12.00 h

Pl. Barcelona

IGUALADA

12.00 h

Pl. del Mercat de la Masuca

MANRESA

12.00 h

Pl. de l'Onze de Setembre

REUS

11.30 h

Pl. del Mercadal

EL VENDRELL

12.00 h

C. Nord, 2

TÀRREGA

12.30 h

Pl. del Carme (el Pati)

LA SEU D’URGELL 18.00 h

CCOO està recollint les queixes que ens envien
diferents persones que denuncien que a les seves empreses les coaccionen per intentar limitar
o impedir l’exercici del dret de vaga.
També ens està arribant a CCOO que hi ha
empreses que deneguen la realització de reunió
o assemblea per
explicar les raons de
la vaga.
Impedir l’exercici
del dret de vaga és
anticonstitucional;
el mateix Tribunal
Constitucional ha
declarat que el dret de vaga protegeix les convocatòries que tenen per objecte rebutjar decisions
governamentals o unes determinades polítiques
socials quan afecten la defensa dels interessos
generals que són propis dels treballadors i les
treballadores.
En el mateix sentit es manifesta el Comitè de
Llibertat Sindical de l’OIT, que considera que
limitar o impedir l’exercici del dret de vaga
suposaria una violació de la llibertat sindical.
CCOO denunciarà a Inspecció de Treball la lesió
del dret de vaga i es planteja sol·licitar la tutela
judicial mitjançant els procediments especials
de protecció de drets fonamentals.
El Codi penal, en l’article 315, castiga amb penes de presó de fins a sis mesos i multa de sis a
dotze mesos impedir o limitar l’exercici del dret
de vaga, perquè constitueix delicte.

SI ET PRESSIONEN PERQUÈ NO
FACIS VAGA, DENUNCIA-HO!
TELÈFON 93 310 77 77

Pg. de Joan Brudieu
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Els treballadors del sector de la comunicació donen suport a la vaga general
El Col·legi de Periodistes va acollir un acte dels
treballadors i treballadores de la comunicació en
el qual va quedar palès el malestar del sector amb
la reforma laboral i les retallades de la Generalitat,
així com la precarietat laboral en què viuen immersos aquests professionals. També es va presentar un manifest de suport a la vaga general,
signat per CCOO, UGT, SPC i UPIFC, i es van deixar
patents les moltes raons per les quals aquests
treballadors i treballadores han de seguir la vaga.
A més, es va recordar que el dret de vaga no ha
d’entrar en contradicció amb el dret a la informació, per la qual cosa l’aturada a les redaccions i
tallers dels diaris impresos es farà des de les 7 h
del dia 28 fins a les 7 h de l’endemà.

El món universitari clama contra la reforma laboral i les polítiques d’austeritat
El personal universitari i els professionals del món
acadèmic han volgut mostrar el seu rebuig contundent davant la reforma laboral i el suport a la
vaga general. En un manifest que van presentar
públicament el passat dia 22, la comunitat universitària critica les polítiques d’austeritat i retallades que, afirmen, només volen imposar un model
orientat a la manca de control democràtic, que
limitarà l’accés als estudis superiors i precaritzarà
les condicions de treball. Cal un canvi del model
productiu, amb un augment de les inversions en
R+D, que ha de garantir l’accés a l’educació pública des de l’escola bressol fins a la universitat.
El manifest també critica la reforma laboral, que
no farà sinó ampliar la bretxa social entre els que
tenen més formació i un grau d’ocupabilitat més
elevat i els que tenen menys recursos formatius,
econòmics i socials. El manifest també inclou una
ferma defensa de la negociació col·lectiva i el paper fonamental dels sindicats així com dels serveis
públics.

L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates
presenta un manifest contra la reforma laboral
L’Associació Catalana de
Juristes Demòcrates va
fer públic el seu manifest
en contra de la reforma
laboral en un acte que va
reunir advocats i advocades, inspectors de treball
i professionals del món
jurídic i de les relacions
laborals en general.
L’acte, que es va convertir en
una crida a secundar la vaga

general i on va participar, entre
d’altres, l’exfiscal anticorrupció
Carlos Jiménez-Villarejo, va

culminar amb el lliurament del manifest, per
part dels presents —abillats amb les seves togues—, a la subdelegada
del Govern a Catalunya.
El secretari general de
CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, i el de la
UGT de Catalunya, Josep
M. Àlvarez, també hi van ser
presents.

Repartiment d’octavetes de la vaga general
a la botiga Mango
Ahir dilluns, els secretaris
generals de CCOO de Catalunya i UGT es van desplaçar
a la botiga de roba Mango
de l’Avinguda del Portal de
l’Àngel, 7, de Barcelona. Allà
van repartir octavetes de la

La Plataforma Prou Retallades amb la
vaga general

Aniversari de la CGT
dels Pirineus Orientals

Les organitzacions i entitats socials que formen
part de la Plataforma Prou Retallades han expressat el seu suport a la vaga general del proper 29
de març, convocada per CCOO i UGT. Critiquen les
polítiques dels governs que, per afrontar la crisi,
només busquen reduir el dèficit públic, imposar
una reducció de la despesa social o desregular el
mercat laboral.
La Plataforma, que justament el dimarts 27 de
març ha reunit els seus representants per escenificar públicament el suport als sindicats, creu que
hi ha alternatives i per això convoca tota la ciutadania a participar en aquesta vaga general contra
la reforma laboral i les retallades socials.

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya, es va desplaçar a Perpinyà el passat 17
de març per participar en la celebració del centenari
de la CGT dels Pirineus Orientals.
Gallego va portar la felicitació de CCOO i va recordar l’estreta col·laboració entre ambdós sindicats en
l’àmbit transfronterer. També va aprofitar per explicar a França la convocatòria de la vaga general del
29 de març a tot l’Estat espanyol contra la reforma
laboral.

Vaga General del 29 de març
als treballadors i treballadores
i clients de la botiga Mango,
empresa que es caracteritza
per les seves actituds anti-sindicals i de manca de respecte
als drets laborals.

D’esquerra a dreta: Bernard
Thibault, secretari general de
la CGT francesa; Alain AlphonLayre, secretari general de la CGT de Languedoc-Roussillon; Pierre Place, secretari general
de la CGT dels Pirineus Orientals, i Joan Carles
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i un moment de l’acte.

