
Pels drets i les llibertats, contra l’atac permanent a 
les classes treballadores i als serveis públics, 
...el 18-O totes a la vaga general! 
 
L’actual context de polítiques austeritàries i governança neoliberal dels governs de l’Estat i la 
Generalitat han configurat un escenari d’excepció i d’atac permanent als drets més bàsics de 
la classe treballadora i al servei de les patronals.  
 
ERO’s, reformes laborals, lleis privatitzadores (com la Llei Aragonès), desmantellament de les 
pensions, de la sanitat i l’educació pública, els serveis socials; ofec econòmic de les universitats 
públiques; polítiques productivistes que atempten contra el clima i la salut (injustícia climàtica 
que afecta sobretot a les treballadores i a les classes populars); legislacions laborals que 
aprofundeixen en la precarietat, la bretxa salarial, la feminització de la pobresa i la 
invisibilització dels treballs de cura i reproductius… La precarietat laboral permet a les 
empreses utilitzar sistemàticament l’acomiadament o la no renovació com eina preventiva per 
impedir la constitució de seccions sindicals o simplement impedir la reclamació del 
compliment dels drets més bàsics per part de qualsevol treballadora. Però la repressió arriba a 
més aspectes, desenes de sindicalistes estan sent perseguides i empresonades avui per lluitar. 
 
A mesura que aquestes polítiques neoliberals de guerra econòmica i social contra la classe 
treballadora avancen, a mesura que els governs van desmantellant l’estat social, s’aixeca 
l’estat penal i la repressió a les treballadors augmenta exponencialment: lleis mordaces, lleis 
d’estrangeria, desnonaments, criminalització de la lluita social i laboral…   
 
Com a intersindical alternativa estarem sempre per defensar tots els drets de les persones 
treballadores: econòmics i democràtics, socials i ambientals, etc. Perquè la lluita de la classe 
treballadora per una vida millor inclou les reivindicacions laborals, el repartiment dels treballs i 
la riquesa, és clar, però també el feminisme, el dret a un medi ambient sa tant per les 
generacions actuals com les futures, passant per la defensa dels serveis públics . 
 
També ha de quedar clar que per nosaltres les organitzacions sindicals no són ni poden ser 
corretja de transmissió de cap organització ni de cap partit polític. 
 
És per tot això que des de la IAC, davant aquest estat d’excepció permanent de les patronals i 
els governs contra les classes treballadores d’aquest país, convoquem vaga general a 
Catalunya i en la convocatòria de vaga que hem fet arribar a Foment del Treball, PIMEC i a les 
administracions reclamem entre d’altres: 
 

- La retirada del projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Llei Aragonés). 
- Derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012. 
- Fixar de manera permanent la pujada de les pensions vinculant-les a l’increment de 

l’IPC i derogar la reforma de l’any 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat. 
- Derogació de les retallades del Reial Decret Llei 8/2010 (volem que els salaris de les 

empleades públiques recuperin el 5%). 
- Que el Govern de la Generalitat posi en marxa un Pla de Rescat Social que, entre 

d’altres qüestions, garanteixi serveis públics gratuïts i universals, alimentació i 
habitatges adequats pel conjunt de la societat. Contingut mínim: aplicació real i 
efectiva de la Renda Garantida Ciutadana. Increment en el primer pressupost de 
l’Ensenyament Públic, el finançament necessari per una universitat pública i de 



qualitat, la Sanitat Pública, els Serveis Socials i l’Administració de Justícia, acompanyat 
d’un pla de creació de 100.000 llocs de treball. 

- Un calendari d’aplicació que abordi de manera immediata l’acord d’emergència 
climàtica del Govern de Catalunya i que es prenguin les mesures concretes necessàries 
per a reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos de efecte hivernacle. 

- Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat segons l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que recull que les empreses 
estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats i tractament en l’àmbit laboral i, 
amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre homes i dones. 

- La lluita efectiva contra les situacions d’assetjament sexual a l’àmbit laboral, la 
precarietat laboral i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials i de curta durada. 
Cobertura obligada de les substitucions per maternitat i cura. 

- S’exigeix també a les Administracions Públiques que desenvolupin i arribin a acords 
amb grups polítics, col·lectius feministes i agents socials, i implementin de forma 
urgent les mesures més enèrgiques per eliminar la violència contra les dones, i que 
sigui considerat com un tema prioritari a resoldre. 

- L’eliminació de l’assetjament laboral a les empreses, tant de l’àmbit públic com privat. 
Garantir l’eradicació del mobbing (assetjament laboral) com a eina de gestió de 
recursos humans; xacra endèmica de l’administració pública, i especialment de 
l’administració universitària. 

- Enfortir l’Atenció Primària per tal d’afavorir la promoció de la Salut i incidir en els 
processos assistencials de l’Atenció Especialitzada. 

- Revertir els processos de privatització i mercantilització de la Sanitat Pública. 
- Una sanitat Pública 100% i un únic conveni de Marc Laboral. 
- Recuperació de drets laborals i econòmics del personal eliminats per les retallades. 
- Recuperació i ampliació de les plantilles amb la finalitat d’adequar-les a les necessitats 

reals dels Centres Sanitaris. 
- Eliminar la precarietat i els “contractes escombraria” de les universitats públiques; tant 

entre el personal docent, investigador, tècnic, administratiu o d’empreses externes de 
l’àmbit. 

- A Ensenyament, el restabliment de l’horari lectiu setmanal anterior a les retallades per 
a tot el personal (23 hores a Primària i 18 hores a Secundària) d’aplicació al curs 
2019/20. 

- Reducció de les ràtios: màxim de 22 a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir 
que no hi hagi tancaments de grups) el curs 2019/20 i de 20 a Primària i 25 a 
Secundària el curs 2020/21. 

- Conversió dels terços de jornada en mitges jornades a ensenyament. 
- Increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat. 
- Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al professorat major de 55 anys. 
- Condicions de treball digne pels monitors/es de menjador i de les extraescolars del 

lleure, cuiners, auxiliars de cuina, vetlladors/es, netejadors/es i treballadors/es dels 
espais. 

- Establir mesures reals de consolidació i estabilització del personal en precari de les 
diferents administracions públiques. 

 
És evident que sobren raons per lluitar i mobilitzar-nos contra la injustícia social que estem 
vivint a Catalunya. I ens sumem a totes les accions i mobilitzacions a favor dels drets de la 
classe treballadora. Aquest 18 d’octubre buidem els llocs de treball i sortim als carrers! Vaga, 
vaga, vaga general!” 
 
Manifestació a Barcelona: a les 17h als Jardinets de Gràcia (Av. Diagonal amb Psg. de Gràcia) 


