
 SIS RAONS PER FER LA VAGA GENERAL 14N 

 

 
 

1. Per la DIGNITAT. Per una vida digna i un treball digne.  

 
 Perquè és indigne que els bancs es quedin amb 532 habitatges 

cada dia de famílies que no poden pagar.  
 Perquè és indigne que hi hagi gairebé sis milions d’aturats/des a 

tot l’Estat, i 646.300 només a Catalunya.  

 Perquè és indigne que un milió de persones a l’Estat estigui sota el 
llindar de la pobresa i hagi d’anar a beneficència per poder 

menjar. 
 Perquè és indigne que un de cada quatre infants de Catalunya 

estigui en la més absoluta pobresa. 

 Perquè és indigne que et puguis morir per culpa de les retallades a 
la sanitat. 

 Perquè és indigne que la situació econòmica de les famílies marqui 
el futur educatiu de l’infant des que neix i que no pugui accedir a 

l’etapa 0-3 per no poder pagar-la.  
 Perquè és indigne que ni hagi 9 suïcidis cada dia a l’Estat Español. 
 Perquè no es pot viure dignament si tots els membres de la família 

estan a l’atur, com els hi passa al 8 % de les famílies. 
 Perquè no és digne que el 52,8 % dels joves de 18 a 34 anys 

hagin de viure amb els pares. 
 Perquè és indigne que 300.000 famílies visquin d’una sola pensió. 

 

 
 

2. Per la JUSTÍCIA SOCIAL.  
 

 Perquè és injust que els rics cada cop siguin més rics i els pobres 

siguin més pobres i cada dia n’hi hagi més (perquè el 10 % més 
ric te uns ingressos 5 vegades del que té el 10 % més pobre)  

 Perquè la desigualtat social està augmentant com no ho havia fet 
mai (Hem passat de ser l’Estat menys desigual de la UE a ser el 
tercer en desigualtat) 

 Perquè la reforma laboral només pretén augmentar els beneficis 
de les empreses a costa de baixar els salaris i empitjorar les 

condicions laborals (quan l’hora de treball a França val 35,2 euros, 
a Alemanya 32 i a Espanya només 20,8). 

 Perquè els més rics no paguen els impostos que els toca (1% 

Sicav) i els governs no persegueixen el frau fiscal (16.000 milions 
a Catalunya, i 240.000 milions a tot l’Estat) 

 Perquè és injust que només paguem els impostos que ens 
corresponen els treballadors i les treballadores.  

 Perquè els banquers que han portat a la ruïna els seus bancs 

continuen cobrant quantitats milionàries i cap no ha pagat pels 
diners estafats. 

 Perquè és injust que només a Catalunya tinguem 8.000 metges 
menys i 3.700 docents menys, mentre continuen donant diners 
als bancs.  



 Perquè la privatització dels hospitals, les escoles, les universitats, 

l’aigua... implica traspassar un patrimoni que és de tots els 
ciutadans a mans privades perquè puguin fer-hi. 

 Perquè és injust que els joves sense diners no puguin accedir a la 
Universitat i els que ja han acabat hagin d’emigrar. 

 

 
 

3. Per la VERITAT. 
  

 Perquè la ciutadania es mereix que els polítics que ha triat i que 

paga amb els seus impostos no li diguin mentides.  
 Perquè ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Mas han complert amb el seu 

programa electoral. 
 Perquè ens diuen per la TV que la crisi s’està acabant mentre els 

organismes oficials diuen tot el contrari. 

 Perquè és mentida que els pressupostos de l’Estat siguin “els més 
socials des la història de la democràcia” com va dir el Sr. Montoro. 

 Perquè és mentida que amb les retallades sortirem de la crisi, 
perquè és mentida que amb la Reforma Laboral es crearan llocs 

de treball.  
 Perquè és mentida que amb la independència de Catalunya no 

tindríem crisi ni retallades.  

 
 

 
4. Per la DEMOCRÀCIA.  
 

 Perquè no ens retallin els nostres drets democràtics que tant van 
costar d’aconseguir.  

 Perquè es mantingui el dret a manifestar-nos on ens sembli millor, 
ja sigui davant del Parlament o de la seu de Bankia.  

 Perquè la llibertat d’expressió implica no sancionar els qui 

denuncien la corrupció (com ha passat amb Cafeambllet). 
  Perquè la censura als mitjans de comunicació (controlats pels 

poders financers-empresarials-polítics) és cosa de dictadures. 
  Perquè endurir la llei per poder sancionar les organitzacions que 

convoquen actes reivindicatius és inversemblant en qualsevol país 

democràtic.  
 Perquè tenim una llei electoral que impedeix una autèntica 

representativitat.  
 Perquè no hi ha cap control sobre el finançament dels partits 

polítics.  

 Perquè només a Catalunya s’ha augmentat un 1.780 % els 
pressupost per material antiavalots, prioritzant la repressió al 

diàleg. 
 
 

5. Per la SOLIDARITAT. 
 

 Perquè jo potser encara tinc feina, però n’hi ha molts i moltes que 
ja no en tenen.  



 Perquè potser jo encara cobro el subsidi d’atur, però ja hi ha més 

d’un milió de persones que no el cobra. 
  Perquè potser jo tinc un salari que em permet viure, però ja hi 

ha un 60 % de la població que cobra per sota del mínim necessari 
per viure dignament.  

 Perquè jo encara tinc casa, però jas són milers i milers els qui se 

n’han quedat sense.  
 Perquè potser jo ENCARA PUC FER VAGA i cal que la faci per tots 

aquells i aquelles que no la poden fer. 
 
 

6. Per la UNITAT 
 

 Perquè és la única força que tenim per aturar aquesta ESTAFA que 
anomenen crisi. 

 Perquè ells tenen els diners i el poder, però nosaltres som majoria 

 Perquè la lluita de classes no ha desaparegut mai, i ara l’estan 
guanyant els rics i els poderosos. 

 Perquè els drets socials i laborals mai no han “caigut del cel” sinó 
que sempre han sigut conquestes dels treballadors i treballadores 

a partir de les seves lluites. 
 Perquè cal aturar aquest sistema neoliberal que crea tant de dolor 

i malestar, que destrueix la natura, augmenta l’exclusió i el 

racisme i estimula la violència.   
 

 
PERQUÈ SOM MAJORIA  

I SI ENS UNIM HO ACONSEGUIREM 

 
  

 
 


