
PROPOSTES I 
ALTERNATIVES 

A LA CRISI

Derogar  tota  la  legislació  i 
reformes aprovades contra els 
drets de la població (Reforma 
Laboral,  Acomiadament 
Lliure, Negociació Col·lectiva, 
Pensions,  Reforma 
Constitucional,  Llei 
d'Estrangeria, exigència de les 
35  peonades  per  cobrar  el 
subsidi, Projecte de Llei sobre 
l'avortament  ..  .)

Repartir la riquesa. Protecció 
econòmica  suficient  als 
milions  de  persones 
desocupades,  amb  un  salari 
social,  que permeti  viure amb 
dignitat.

Protecció  davant  els 
desnonaments. Moratòria fins 
a  la  sortida  de  la  crisi  i 
programa  social  d'accés  a 
l'habitatge. Afavorir els espais 
socials  d'autogestió.

Repartir el treball per poder 

treballar totes i tots. Reducció 
de la jornada laboral, reducció 
de  l'edat  de  jubilació, 
prohibició  dels  ERO,  de  les 
contractes  i  subcontractes,  de 
les  hores  extres,  preus  fets  i 
beques  que  oculten  llocs  de 
treball. Eliminació de les ETT.

Autogestió  pels  i  les 
treballadores  d'empreses 
recuperades  al  capital.

No  a  la  privatització  de  la 
Sanitat,  Educació, 
Transports,  Comunicació, 
energia,  aigua ...  Expropiació 
de  les  empreses  que  van  ser 
públiques  anteriorment  i  que 
presten  serveis  bàsics  a  la 
societat

Garantia  d'accés universal als 
serveis  públics  de  totes  les 
persones amb  i  sense  papers.
Dret a la lliure circulació de les 
persones.

Repartiment  igualitari  del 
treball  de  cuidats. 
Desenvolupament de les ajudes 
a  la  Dependència.
Dret al lleure i a la conciliació 

de la vida laboral amb la social i 
familiar.

Reforma  fiscal perquè  paguin 
més  els  que  més  tenen  i 
augment de la tributació de les 
empreses  i  grans  fortunes. 
Persecució  del  frau  fiscal. 
Reducció  de  l'IVA

Banca  Pública sota  control 
social que permeti l'accés de les 
famílies  als  recursos.

No pagar el deute ni els seus 
interessos.  Auditoria  del  deute 
mitjançant  un  procés 
participatiu sota control ciutadà 
com a pas previ a l'anul·lació de 
tot el deute il·legítim. Exigència 
de  responsabilitats  penals  als 
causants  de  la  crisi.

Ús dels diners públics per a la 
satisfacció  de  les  necestats  de 
les  persones  i  no  per  rescatar 
bancs.

Exigim  el  tancament  dels 
casinos  financers,  paradisos 
fiscals.

Llibertat  sense  càrrecs  per a 

totes les  persones  jutjades 
amb  motiu  de  la  seva 
militància  sindical  o  social. 
No  a  la  repressió  i  la  seva 
criminalització.

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

Rebutgem a la Unió Europea 
com a institució impulsora de 
les  polítiques  neoliberals.

Abandonament  d'una  política 
econòmica  encaminada  al 
creixement  il·limitat  i 
substitució  per  una  altra  que 
s'inscrigui  en  els  límits  de 
recursos  del  nostre  planeta.

Afrontar  decididament  les 
crisis  energètica,  climàtica  i 
de biodiversitat, claus per a la 
supervivència  de  milions  de 
persones.

SALUT I LLUITA!



PER QUÈ UNA 
VAGA 

GENERAL  ?  

El  14  Novembre de 
2012, la  Confederació 
General del  Treball 
(CGT)  juntament amb 
altres organitzacions, 
convoca Vaga General 
(HG)  de  24 hores de 
durada a  tot  l'estat 
espanyol perque  el 
Govern,  amb  la  seva 
política de  retallades i 
reformes,  ens està 
portant  a  una autèntica 
situació d'emergència 
social,  perquè  està 
aplicant  una política 
econòmica,  neoliberal i 
antisocial que està al 
servei dels mercats 
financers,  els 
especuladors,  al  servei 
d'una Unió Europea 
(UE)  governada per  la 
banca alemanya, el Banc 
Central Europeu (BCE) i 
el  Fons Monetari 

Internacional (FMI).  En 
definitiva,  una  HG 
perque volem un  nou 
model social que no 
afavoreixi a una minoria 
de  privilegiats (1%),  no 
exploti a la majoria de la 
població (99%),  un  nou 
model social que es 
fonamenti en  el 
repartiment,  la llibertat i 
la justícia social.

Amb aquesta HG, com 
a  societat,  hem  de 
trencar  el cercle de 
desmotivació,  resignació 
i desmobilització a la 
que  ens  intenta conduir 
el sindicalisme 
institucional

14 NOVENBRE 
VAGA GENERAL, 

LABORAL, 
SOCIAL, DE 

CONSUM, 
CIUTADANA

www.cgtbarcelona.org/cgtvallesorienta

http://www.cgtbarcelona.org/cgtvallesoriental

