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editorial
GRÀCIES A TOTS I TOTES PER FER POSSIBLE QUE
EL 29-S HAGI ESTAT UN DIA DE VAGA GENERAL
Avui podem llegir i escoltar als mitjans de comunicació valoracions diverses de la vaga general, segons la ideologia o els interessos
polítics i econòmics que hi ha darrere de les línies editorials que representen.
Però el que ningú no pot discutir, i així es va viure, és que el trànsit i el consum elèctric van ser com un dia festiu; que els transports
públics a les hores de serveis mínims no es van omplir com un dia feiner; que els polígons industrials van estar buits des de la nit
abans; que els moviments de les ciutats es van acostar més al d’un dia festiu que no pas laborable; i que les manifestacions de la
tarda van omplir els carrers de les nostres ciutats.
Per això ens hem de felicitar i sentir-nos orgullosos d’haver fet possible visualitzar que hi ha un rebuig generalitzat a unes mesures
polítiques que volen una sortida de la crisi en contra dels treballadors i les treballadores, dels seus drets laborals i socials. Davant d’aquesta resignació instal·lada del “no hi ha res a fer” davant dels mercats i dels poders econòmics i financers, hem contraposat la nostra força, la dels treballadors i les treballadores organitzats pels sindicats, per dir “així no”. Hi ha altres maneres de fer les coses i hi ha
una altra manera de sortir de la crisi que sigui més justa i més útil per tenir un mercat laboral que abandoni la competitivitat en baixos
costos laborals i en precarietat, i que aposti per guanyar productivitat amb innovació, qualificació de les persones i productes de més
valor afegit.
Hem fet la vaga perquè defensem el dret al treball amb dignitat i justícia i perquè sabem que aquesta reforma laboral és una contrareforma que ens portarà més atur i precarietat, ja que s’afavoreix l’acomiadament més fàcil i barat i més desequilibri en la relació entre
empresaris i treballadors. I ho hem fet com sabem, convocant els treballadors i les treballadores assalariats, als quals representem, a
paralitzar la producció i a fer-ho visible al carrer.
Ara toca gestionar bé l’èxit d’aquest dia. Tenim propostes per canviar les coses i per evitar que les properes reformes anunciades no es
facin, un cop més, malmetent els drets laborals i socials i reduint el feble Estat del benestar, i estem disposats a negociar-les.
El nostre objectiu no era fer vaga, sinó canviar les polítiques regressives del Govern. De ben segur que la resposta col·lectiva del 29-S
serà útil per canviar la reforma laboral i evitar altres agressions als nostres drets.
Gràcies a tothom per ajudar a aconseguir-ho.
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Un 80% dels treballadors i treballadores de Catalunya han donat el seu suport a la
vaga general

LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA ACULL
400.000 PERSONES
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 80% de treballadors i treballadores a
Catalunya, uns 2 milons 100
mil assalariats.
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El rotund èxit de la vaga general d’avui, 29 de setembre, ha
culminat amb una gran manifestació a Barcelona que ha
aplegat més de 400.000 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 del cantant Gerard
Quintana. Les manifestacions
de Girona, Tarragona i Lleida
han tingut una participació de
15.000, 10.000 i 4.000 persones, respectivament. Aquesta

LES DADES DEFINITIVES PER
PROVÍNCIES
SÓN
LES
SEGÜENTS:
Barcelona: 86% Girona: 83%
Tarragona: 75% Lleida: 76%

Gràfica comparativa del
consum elèctric a
Espanya des del dissabte
25 de setembre al dimecres 29 de setembre.
Com es pot veure, el consum va ser com el de un
dia festiu, tenint en compte que els serveis mínims
són superiors als serveis
que hi ha en un dissabte o
diumenge. A Catalunya la
caiguda del consum va
ser superior a la resta de
l’Estat i va superar el 28%.

