
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ets jove? Doncs prepara't a pringar, perquè la 
Reforma Laboral servirà per precaritzar encara més 
l'accés, permanència i sortida del mercat de treball, 
amb propostes sobre contractes "basura" fins als 30 
anys. Per això, el 29 de setembre, ens sobren 
motius per anar a la vaga: 
 
- acomiadar-te serà més fàcil i econòmic: es 
podrà fer sense justificació i es reduiran les 
indemnitzacions. 

- es retallarà el teu salari, tant si treballes a 
l'empresa pública (5% de mitjana) com, en 
conseqüència, a la privada. 

- augmentarà la temporalitat: et costarà més tenir 
un contracte fix. S'allargarà la durada dels contractes 
en pràctiques i d'obra i servei. 

- Et contractaran per hores o dies, perquè es 
donarà més poder a les ETTs 

- L'empresa podrà canviar-te l'horari o el lloc de 
treball de manera unilateral perquè li queda 
reforçada la capacitat de modificar les condicions de 
treball. 

- La patronal podrà incomplir els acord pactats 
amb la representació dels treballadors i treballadores. 

Per tot això, i perquè aquesta no és la manera 
de sortir de la crisi, ENS SOBREN MOTIUS! 

 

29S VAGA GENERAL!!! 
 

29S: VAGA GENERAL 

RReeccoorrddaa!!  
--  EEsstteemm  ccoonnvvooccaattss  ttoottss  eellss  ttrreebbaallllaaddoorrss  ii  ttrreebbaallllaaddoorreess  ddee  ttoott  ll’’EEssttaatt..  

--  LLaa  ffoorrmmaa  dd’’eexxeerrcciirr--llaa  ééss  nnoo  aannaarr  aa  ttrreebbaallllaarr..  

--  NNiinnggúú  eett  ppoott  pprriivvaarr  ddee  ffeerr  vvaaggaa..  ÉÉss  uunn  ddrreett  ccoonnssttiittuucciioonnaall!!  ÉÉss  mmoottiiuu  ddee  
ddeennúúnncciiaa  qquuee  ll’’eemmpprreessaarrii  iimmppeeddeeiixxii  eell  lleeggííttiimm  ddrreett  aa  ffeerr  vvaaggaa..    

--  SSii  aa  llaa  tteevvaa  eemmpprreessaa  tt’’aammeennaacceenn,,  ppoossaa’’tt  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  nnoossaallttrreess..  

 

 

Ens sobren motius! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

     

    preguntes amb resposta 29S 

És un dret fonamental dels 
treballadors i treballadores per a la 
defensa dels seus interessos. És 
irrenunciable i no es pot restringir, 
tal i com es recull a la Constitució 
Espanyola. 
 

Que no t’enredin! Els 29S tens DRET 
a fer VAGA! 

El dret de vaga… 

Què és una vaga general? 

És una interrupció col·lectiva de l’activitat laboral per part dels 
treballadors, amb la finalitat de reivindicar millores, laborals o socials. 
Estan convocats tots els treballadors i treballadores de 
qualsevol els sector  i empresa del país. 
  

I de què servirà? 

Durant la democràcia s'han convocat un total de 7 vagues generals. 4 d'elles 
de 24hores, com el 29S. TOTES van tenir resultats positius: 
 

-20/06/1985: contra la reforma de les pensions. Convocada sense la UGT, va 
tenir un seguiment de més de 4.000.000 de treballadors. 
-14/12/1988: contra el "plan de empleo juvenil" i la política econòmica de 
l'executiu. Amb un 90% de seguiment, el Govern va retirar les seves 
propostes 
-27/01/1994: convocada contra les retallades en les conquestes socials i la 
reforma del mercat de treball. Hi havia 3.545.950 aturats. Seguiment del 
90%. 
- 20/06/2002: contra les mesures de reforma de la protecció d'atur i la "Ley 
Básica de Empleo". El Tribunal Constitucional les va declarar inconstitucionals 
l'any 2007. Seguiment del 84%. 
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