
   
 
 
CAU i CGT, a propòsit de la vaga del 8 de juny: 
 
La Vaga General és la resposta sindical i social que respon a la situació de crisi a la qual 
està sent sotmesa tota la classe treballadora i les classes populars d’aquest país. 
 
Som totes les persones treballadores, del sector privat i del sector públic, els milions de 
desocupades, les pensionistes, la joventut, les persones depenents, les precàries, 
excloses, autòctones o immigrants, som les classes populars qui estem patint  l’agressió 
dels mercats i del capital. 
 
Per tant, ha de ser tota la societat qui es mobilitzi en una Vaga General en defensa dels 
nostres drets, en contra de les retallades laborals i socials, en contra de les mesures 
d’ajustament dels governs que escuren la butxaca de la gent més empobrida per a 
engrossir els beneficis de la banca, de la patronal, dels especuladors, de les empreses 
privades... 
 
Com a mesura de mobilització cap a la convocatòria d’aquesta Vaga General, també 
convoquem aquesta VAGA DEL SECTOR PÚBLIC i UNA JORNADA DE LLUITA 
per al 8 de JUNY en la qual tota la gent treballadora del sector públic puguem rebutjar 
les mesures d’ajustament brutal que aquest govern ha adoptat perquè tornem a ser els 
més febles qui paguem el malbaratament, l’egoisme i els enormes beneficis de la banca 
i dels especuladors. 
 
Per a aquest motiu, convoquem per al dia 8 de juny Vaga i Jornada de Lluita, perquè 
totes les treballadores i els treballadors, pensionistes, desocupats/des, joventut, 
estudiants, moviments socials i veïnals, es mobilitzin i puguin participar i participin en 
totes les manifestacions, concentracions i actes públics que s’organitzaran arreu de tot el 
país per mostrar la solidaritat entre tota la classe treballadora, tant del sector públic com 
privat, i la societat en el seu conjunt, clami per la convocatòria d’una contundent i 
incident Gran Vaga General. 
 
El 8 de juny US ANIMEM A PARTIPAR-HI! 


