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Vaga general 
29 de setembre del 2010 

 

 

Manifest 
 

En primer lloc, les tres centrals sindicals convocants d’aquesta 

jornada de Vaga General que ara culmina, volem agrair el 

suport decidit que totes les entitats socials, col·lectius, partits 

polítics, treballadors i treballadores valencianes, han donat a 

les nostres reivindicacions. Ningú amb una mínima  sensibilitat 

social, pot sentir-se alié a elles. 

  

Davant de les polítiques de retalls socials i supressió de drets 

decretades pel Govern, les organitzacions sindicals Comissions 

Obreres, la Unió General de Treballadors i la Intersindical 

Valenciana van assumir la responsabilitat d’iniciar un procés de 

mobilitzacions que ens han portat a aquesta Vaga General. 

Aquesta vaga ha estat l’única i democràtica alternativa per a 

poder expressar el radical rebuig dels treballadors i les 

treballadores.  

 

El Govern espanyol ha defraudat els ciutadans a qui 

representa. Els brutals ajusts econòmics que s’estan adoptant 

com a teràpies de xoc per a eixir de la crisi econòmica, són 

injusts socialment, regressius laboralment, i equivocats 
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econòmicament perquè comprometen les possibilitats de 

creixement econòmic i de creació d’ocupació. 

 

El Govern espanyol ha donat un gir radical en la seua política 

econòmica i social que ara s’orienta de forma clara. En primer 

lloc, a un sever retall de la despesa pública que recau 

fonamentalment sobre les esquenes dels treballadors i dels 

pensionistes. En segon lloc, a una reducció de la inversió 

pública que frenarà el creixement econòmic i la creació 

d’ocupació. I en tercer lloc, imposa una reforma laboral que 

degrada i elimina drets dels treballadors i les treballadores. 

 

A les organitzacions empresarials, centrades exclusivament a 

obtindre rèdits amb l’empobriment de les condicions de treball i 

el debilitament de treballadors i treballadores, aquestes 

mesures, i en concret la reforma laboral, suposaran un 

instrument a què ni en les seues millors expectatives hagueren 

aspirat.  

 

Encara que les organitzacions sindicals durant totes 

aquestes setmanes s’han encarregat d’explicar cada una de les 

mesures d’aquesta contrareforma laboral i les seues 

conseqüències, ara hi és un bon moment per a insistir en les 

idees força que han marcat les nostres reivindicacions i 

justifiquen la nostra resposta: 

 

Aquesta reforma laboral: 
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• No serveix per a crear ocupació;  

• en absolut redueix la dualitat del mercat laboral, i a més 

augmentarà la temporalitat;  

• facilita i abarateix els acomiadaments, perquè s’amplien 

les causes i es redueixen substancialment les 

indemnitzacions;  

• reforça el poder empresarial per a modificar 

unilateralment les condicions de treball;  

• debilita la negociació col·lectiva, facilitant a les empreses 

l’adopció de mesures de despenge salarial i la ruptura de 

compromisos adquirits en els convenis col·lectius; 

• privatitza la gestió de la desocupació i amplia el camp 

d’actuació de les Empreses de Treball Temporal als 

sectors de risc i a l’ocupació pública.  

 

En definitiva, el Govern ha posat el poder de l’Estat al servei 

dels que exigeixen flexibilitat indiscriminada en el mercat i en 

les condicions de treball i encara així consideren aquesta 

reforma insuficient, perquè en realitat no volen més flexibilitat, 

la volen tota. 

 

Quan es demana menys cotitzacions socials, més facilitats en 

l’acomiadament, menor tutela judicial i debilitar la negociació 

col·lectiva, allò que es reclama és l’absoluta desregulació del 

mercat i de les condicions de treball. O, anant més enllà, 

l’aplicació d’unes polítiques neoliberals que han fracassat en 
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els mercats financers, i que no ho oblidem són la causa 

d’aquesta crisi, i que d’insistir en elles ens acostarien a unes 

condicions laborals i socials tercermundistes.  

 

Unes polítiques que no creen ocupació de qualitat no 

serveixen a la ciutadania, i uns governs que actuen contra els 

seus interessos, tampoc. Les organitzacions sindicals no estem 

disposades a acceptar polítiques que se’ns presenten com les 

úniques possibles, perquè no són més que opcions de 

l’immobilisme i la resignació o pitjor encara, un pas enrere. 

 

Hi ha altres opcions i altres polítiques. I és necessari apostar 

per un país i per una Europa més social en la què tots ens 

sentim identificats i en les que els drets socials i la concertació 

deixen d’estar sotmeses a les forces del mercat. Hi ha altres 

opcions i altres polítiques, propostes que hem defés en tots els 

àmbits de la nostra acció sindical. De manera que nosaltres, 

UGT-PV, CCOO-PV i la Intersindical Valenciana convoquem 

aquesta Vaga General per a exigir:  

 

• La retirada d’aquesta reforma laboral lesiva, que facilita 

l’acomiadament i empitjora les condicions de treball.  

 

• Defendre la negociació col·lectiva com a marc de 

protecció de les condicions de treball, davant els intents 

d’atribuir a les empreses la capacitat d’incomplir 

unilateralment els acords assolits. 
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• Una política que reduïsca el dèficit públic incrementant els 

ingressos i no sols mitjançant la reducció de la despesa. 

 

• Exigir una nova política fiscal, que reforce l’estructura 

d’ingressos de l’Estat, recuperant imposts suprimits i 

apostant per una major recaptació basada en la 

progressivitat fiscal, al mateix temps que es combat amb 

determinació el frau fiscal que llosa la nostra economia. 

 

• Defendre el sistema públic de pensions com a eix central 

del nostre sistema de protecció social, i que la seua 

adequació es produïsca exclusivament amb acord polític i 

social.  

 

Finalment volem, ací i ara, fer una crida i una advertència. 

Companys i companyes, aquest no és el punt final, els 

sindicats de classe mai renunciarem al nostre paper en la 

democràcia: els sindicats som els treballadors i les 

treballadores organitzades; estarem, com sempre, alerta, i que 

ningú dubte que davant de qualsevol atemptat contra els 

nostres drets laborals o socials, donarem com sempre, amb 

rigor, la resposta precisa. 

 

Així no, rectificació! 

Moltes gràcies 


