
14 de novembrela CGT juntament amb 
altres organitzacions, convoca Vaga Gene-
ral (VG) de 24 hores en tot l’Estat Espanyol 
perquè el Govern, amb la seva política de 
retallades i reformes en drets laborals, en 
despeses socials, en salaris, pensions, Sa-
nitat i Educació... està desmantellant els 
Serveis Públics bàsics i ens ha portat a una 
autèntica situació d’emergència social.

Aquestes polítiques han provocat que 
6 milions de persones estiguin en atur, 
que el 52% de la joventut no tingui treball i 
hagi d’emigrar, que més de 700 mil perso-
nes hagin estat desallotjades del seu ha-
bitatge, que milions de persones estiguin 
en el llindar de la pobresa i que ens esti-
guin estafant a tota la població per pagar 
la seva crisi.

Una VG perquè hi ha amnistia fiscal als 
defraudadores i privilegis fiscals a les grans 
fortunes. Una VG perquè la crisi la paguin 
els qui l’han provocat, perquè es perse-
gueixi penalment a els qui ens estafen.  

Qui estem convocats a la Vaga?

Concebem la VG com una  Vaga inclu-
siva i ciutadana  que afecta a tota la po-
blació perquè totes i tots estem sofrint 
les reformes i les retallades: treballadors, 
aturats, joves, estudiants, pensionistes, 
desnonats, exclosos, amb papers o sense 
papers... tota la ciutadania.

La VG del 14 de novembre és, en primer 
lloc, una  Vaga Laboral,  una Vaga dels i les 
treballadores per parar les empreses, els 
transports, els serveis, les comunicacions 
i les administracions, però és també una  
-Vaga de Consum  per atacar al capitalisme 
en la seva essència i redefinir el model de-
sarrollista que està acabant amb la vida al 
planeta, així com una  Vaga Social- per exi-
gir drets i llibertats, per canviar de model 
per un altre que beneficiï a la majoria de 
la població des d’una democràcia directa 
i participativa.

Pel repartiment.  
No hi ha volta enrere.



Alternatives de la CGT a la crisi
Derogar tota la legislació i reformes 

aprovades contra els drets de la po-
blació.

Protecció econòmica suficient als 
milions de persones aturades.

Moratòria en els desnonaments fins 
a la sortida de la crisi i programa social 
d’habitatges

Reducció de la jornada laboral i 
de l’edat de jubilació. Prohibició dels 
ERO´s, de les contractes, subcontractes 
i hores extres.

No a la privatització de la Sanitat, 
Educació, Transports, Comunicació, En-
ergia...

Accés universal als Serveis Públics 
per totes i tots. 

Desenvolupament de les ajudes a la 

Dependència i repartiment igualitari del 
treball de cures.

Reforma fiscal, que paguin més els 
qui més tenen i major tributació de les 
empreses i grans fortunes.

Banca Pública sota control social que 
permeti l’accés de les famílies als recur-
sos.

Ús dels diners públics per a la satis-
facció de les necessitats de les persones 
i no per rescatar bancs. 

Abandó d’una política econòmica en-
caminada al creixement il·limitat i sub-
stitució per una altra que s’inscrigui en 
els límits de recursos del nostre planeta.

El seu model de democràcia no ens 
val. Apostem per un nou de democràcia 
directa, participativa i des de baix.

ConfederaCió General del Treball
www.cgtcatalunya.cat n www.cgt.org.es n www.rojoynegro.info
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