
DEFENSA EL FUTUR

La política del Govern és antisocial
Disminució de les prestacions per atur
Deteriorament dels serveis públics: menys per-

sonal i pitjor pagat
Reducció de beques i increment desproporcio-

nat de les taxes universitàries
Repagament farmacèutic
Paralització de la Llei de dependència i des-

mantellament dels serveis socials
Els ajustaments ens ofeguen i no ens
trauen de la crisi

La reforma laboral ens desprotegeix enfront de
l’empresa i no redueix l’atur

Ens pugen l’IVA
Ens privatitzen empreses públiques, pa per a

hui i fam per demà
Es retalla la inversió i no s’estimula l’activitat

econòmica
I què passa amb els rics i els bancs, que
ens han dut a aquesta situació?

Es decreta una amnistia fiscal per a les grans
fortunes defraudadores

Es rescaten els bancs amb diners públics sense
nacionalitzar-los
Què cal fer?

Canviar radicalment la política europea per
donar prioritat a la reactivació econòmica

Revertir la reforma laboral
Reforçar les prestacions per atur

Lluitar decididament contra el frau fiscal
Reformar la fiscalitat per incrementar els im-

postos directes a les rendes més altes
Nacionalitzar els bancs i crear una banca pú-

blica
Regenerar la democràcia a Europa
Exigir a Rajoy la convocatòria d’un referèndum

sobre la seua política, que no duia en el seu programa

Les conseqüències de la política del Govern de Rajoy
i del Govern de Fabra no solament són laborals: col-
pegen la gran majoria de la ciutadania. Per això,
aquest conflicte és més que una vaga laboral:

És una VAGA CIUTADANA, per la qual cosa no hem
d’utilitzar els serveis públics, llevat de les urgències

i emergències: no duguem les nostres filles o fills a
l’escola o l’institut, ni anirem nosaltres. No utilitzem
el transport públic: anem caminant. No fem ges-
tions en les administracions: podem fer-les un altre
dia. No aparcarem en un pàrquing públic.

És una VAGA DE CONSUM, per la qual cosa no hem
de comprar res en tot el dia 14. No hem d’anar a
cap tenda, supermercat, bar, gasolinera...

És una VAGA DE VENDA, perquè el xicotet comerç i
les treballadores i treballadors autònoms estan pa-
tint les retallades que redueixen el consum de les
famílies i els afecta de ple la pujada de l’IVA: no obri-
rem les nostres tendes i negocis. Ser solidari amb
qui fa vaga ens prestigia en el barri.

És una VAGA LABORAL: la vaga és un dret fona-
mental que no pot ser coartat. Les treballadores i
treballadors estem patint més que cap altre col·lec-
tiu les retallades dels serveis públics i dels nostres
salaris, així com la pujada de l’IVA, medicaments,
taxes, etc. Les polítiques equivocades ens han dut a
una xifra rècord d’atur, sobretot al País Valencià

MOBILITZAT!! El dia de la vaga hi haurà pi-
quets informatius: t’hi pots sumar

MANIFESTACIONS

#14N VAGA GENERAL

12h

18:30h

Elx. Plaça de l’Algeps (xemeneies)
Elda. Estació d’autobusos de Petrer

Alcoi. Plaça Al-Azraq
Alacant. Estació de RENFE
Castelló. Plaça de Maria Agustina
València. Plaça de Sant Agustí


