
Convoca: Comitè de Barri de la Barceloneta
Assemblea de Barcelona

29-S
VAGA GENERAL

PIQUET CENTRAL UNITARI
12h. Plaça Catalunya

ATUREM-HO TOT

PIQUET  DE LA
BARCELONETA

Plaça del Mar el dia 29 de setembre
a les 5h de la matinada

"La Barceloneta en peu de vaga"



Crisi?
 Per què paguem els plats trencats els de sempre?

‘ 50.000 milions d’euros de retallades en polítiques socials i inversions estatals, especialment la
sanitat i l’ensenyament. L’anomenat Pla d’Austeritat del govern de torn és l’ajustament estructural més
important des del franquisme. Oficialment es tracta de fer front al dèficit i el deute públic. Però la mesura és
presentada just una setmana després d’un atac especulatiu per desestabilitzar l’euro i els mercats com a
boicot a una proposta de supervisió del sistema financer europeu. Així, una minoria privilegiada imposa la
seva avarícia a costa de la resta de la població.
‘ 6750 milions d’euros d’injecció de capital públic a la banca, mentre aquesta declara uns
beneficis nets de 14.943 milions d’euros el 2009 i en preveu 24.000 milions pel 2010.
‘ Congelació de les pensions contributives i propera privatització de les pensions
‘ Reducció del 5% dels sous dels funcionaris
‘ 5 milions d’aturats a l’Estat espanyol
‘ 9 milions de persones pobres
‘ 40.000 famílies sense casa per no poder pagar la hipoteca
‘ i la gota que fa vessar el got... la Reforma Laboral:
– Imposada pel Govern, gairebé calcada de la petició del Cercle d’Empresaris i la CEOE (Patronal

espanyola)
– Abarateix l’acomiadament: 20 dies per any treballat en lloc dels 45 actuals
– Es posa en marxa una clàusula d’inaplicació del conveni laboral. L’Estat pot fer d’àrbitre si no hi ha

acord entre treballadors i empresaris.
– Converteix les actuals oficines d’ocupació en ETT’s

Per què és important fer vaga?
—’ Perquè tots els drets i benestars de què encara disfrutem s’han aconseguit gràcies a la lluita organitzada

de les classes populars al llarg de generacions -la Barceloneta n’és un bon exemple-, i en les últimes
dècades estem assistint a uns retrocessos que empitjoren les nostres condicions de vida i amenacen el
futur dels nostres fills.

—’ Perquè si no defensem els nostres drets, ningú ho farà per nosaltres. I perquè sols no podem, però
juntes ho podrem tot.

—’ Perquè et descompten diners per fer vaga, però si no plantem cara acabarem perdent molt més.
—’ Perquè la vaga no es redueix a un enfrontament entre el Govern i els dirigents dels sindicats majoritaris

com ens ensenyen a la tele, sinó que és una forma de lluita dels treballadors i treballadores, aturats,
estudiants, jubilats, sense contracte, sense papers...

—’  Perquè hi ha moltes maneres de fer vaga, pensa quina és la teva. A més de les aturades als llocs de
treball, existeixen les vagues de lloguer i hipoteca, les vagues d’usuaris de bancs, les vagues de votants,
etc. Es tracta de posar-hi imaginació i coratge.

Què s’està fent?
”’ L’Assemblea de Barcelona aglutina sindicats i comitès d’empresa crítics, moviments socials i veïnals...

És un espai divers per coordinar una vaga general més enllà de la passejada ritual d’un sol dia. Està
oberta a tothom. Asambleabarcelona.wordpress.com

”’ Vinculats a l’Assemblea de Barcelona, s’han creat comitès de vaga als barris de la ciutat. La
Barceloneta també té el seu comitè local: comitebarceloneta@yahoo.es. Vine i participa en la preparació
de la vaga i els piquets, o posa’t en contacte si vols que un piquet vingui a la teva feina el dia 29.
”’ I sobretot, parla i organitza’t a la teva feina, a casa teva, al teu barri... Ens trobem als carrers!

25-S 17h plaça Universitat: Juntes ho podem tot
29-S 5h pça del Mar: piquet de la Barceloneta
29-Setembre Vaga General: 12h piquet pça.Catalunya


