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SI NO ENS DEIXEN VOTAR: VAGA GENERAL  
 

(PER LA REIVINDICACIÓ DELS DRETS LABORALS I LA DEMOCRÀCIA) 
 

 
Avui Catalunya està inacceptablement intervinguda per l'Estat espanyol i els cossos 
policials han ocupat, en algun cas fins i tot sense autorització judicial, organismes de 
l'Administració de Catalunya, alterant-ne el seu normal funcionament. 

 
Tot i la pretesa recuperació de la crisi, excusa que es va utilitzar, per retallar per part dels 
mateixos que la varen crear, els nostres drets laborals, aquests continuen sota mínims, 
quan no inexistents. 
 
Les retallades però d'aquest Govern reaccionari, no tan sols no s'han aturat, sinó que 
cada cop de forma més agressiva, s'estenen a la resta de drets i llibertats dels ciutadans. 
 
A tot això cal sumar-hi tant les polítiques econòmiques i socials com les retallades 
pressupostàries que, lluny de donar resposta a les mínimes necessitats de la classe 
treballadora, la sotmeten a uns nivells de precarietat social i laboral desconeguts en una 
democràcia. 
 
Per tot això, com a rebuig d'aquestes polítiques reaccionàries, des de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya (IAC), organització en la qual s'integra la IAC-CATAC, ens hem 
vist en l'obligació de presentar un preavís de vaga que afecta tota la classe treballadora 
de Catalunya, convocatòria que comença a les 0.00 hores del dia 2 d'octubre i acaba a les 
24 hores del dia 13 d'octubre. Hem fet els tràmits administratius necessaris per garantir la 
possibilitat que es pugui convocar una vaga general a partir del 2 d’octubre si s’impedeix 
que aquest dia puguem exercir lliurement els nostres drets democràtics. 
 

Cridem a la participació l’1-O, exercim el nostre dret,  
que ningú decideixi per tu! 

 

Contra la repressió i per les llibertats! 
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