
El dijous 29 de Març, Vaga Social!
Tot s’ha d’aturar per poder començar a avançar

Al llarg dels últims anys hem patit  les conseqüències de la  crisi  provocada  per 
banquers,  constructors,  empresaris  i  especuladors amb  la  complicitat  de 
polítics i sindicats majoritaris i la justificació dels mitjans de comunicació al servei 
dels seus amos:

Pujada de l’atur fins el 23%, i encara més elevat en la comunitat nouvinguda ( més del 
33% i els joves (prop del 45 %)

Reforma promoguda per la patronal i imposada pel govern sense tenir en compte les 
treballadores que implica:

• Retallada dels sous i de les prestacions socials bàsiques, alhora que es destinen 

ajudes de milions d’euros als bancs.

• Abarateix l’acomiadament.

• Llibertat total als empresaris per acomiadar treballadors sense cap justificació.
• Privatitza l’INEM.

• Desapareixen els convenis col·lectius.

• Acomiadaments per 9 dies d’absència encara que sigui justificada per  malaltia.
 
Davant de tots aquests atacs  ens hem d’organitzar i lluitar pels nostres drets 
i les nostres vides, recuperem, com s’ha fet altres vegades al llarg de la història, la 
nostra dignitat com a treballadores i veïnes. Només mitjançant la unitat de les classes 
populars i l’autoorganització podrem tirar enrere aquestes polítiques fetes contra les 
treballadores i les classes populars. 

El  proper  dijous  29  de  Març  del  2012  fem  vaga  general i us demanem que 
ningú vagi a treballar, que les compres i les gestions es facin els dies abans, que no 
utilitzeu els transports públics ni privats, que s’aturi tota activitat.

Us  convidem  a  l’assemblea  veïnal  el  dissabte  24  de  Març  a  les  17h a  la 
Rambla del Raval amb C/Sant Rafael.

Us convoquem a la concentració el dijous 29 de Març a les 9h a la Rambla 
del Raval amb C/Hospital.

RECUPEREM ELS CARRERS!!
ACABEM AMB LES INJUSTÍCIES!!

Assemblea de Barri del Raval
Març 2012


