
TINC MOTIUS PER NO FER VAGA? REFLEXIONA-HI! 

Fer vaga és una decisió personal. S’ha de respectar el meu dret a treballar. També és una decisió col·lectiva. Fer vaga es cosa de tots i totes i només si som molts ens 

escoltaran. 

No estic d’acord amb els sindicats majoritaris, per això no faig vaga. Aquesta vaga ha estat convocada també per sindicats minoritaris, partit polítics alternatius, 
associacions diverses, i organitzacions socials com el 15-M. És una vaga de tots els ciutadans. 

La vaga no servirà per res. Totes les millores socials que tenim s’han aconseguit amb vagues. Altres vagues han parat governs i reformes injustes. Per això els governs i els 

empresaris, amb l’ajuda dels mitjans, insisteixen en transmetre aquest missatge. Es calcula que aquesta vaga tindrà un impacte en el PIB d’entre 1000 i 1500 milions 

d’euros. 

No faig vaga perquè no m’ho puc permetre. Amb tots els drets i diners que ens volen treure, cada cop serà més difícil. Fins i tot ens volen treure el dret a vaga. 

Hi han altres formes de lluita millors que fer vaga. Malauradament no hi han moltes. Anar a la feina i després a la manifestació no és suficient. Cal paralitzar l’activitat de 
tot el país per a fer-nos sentir. Aquesta és la nostra força. 

A mi les reforma laboral no m’afecta. La reforma laboral, i les mesures del govern de la Generalitat, afecten de ple a les universitats. I les que no t’afecten directament, 
afecten als teus familiars, fills, amics i a tota la societat. 

TINC MOTIUS PER FER VAGA? MOLTS! 

Una reforma laboral injusta I ineficaç. Abarateix i facilita l’acomiadament, fins i tot per estar de baixa. Debilita la negociació col·lectiva i els sindicats. Precaritza el mercat 

laboral amb nous contractes temporals i de pràctiques. Permet els ERE sense autorització administrativa, ara també a les empreses publiques. 

Una llei de pressupostos de la Generalitat amb més retallades, que volen aplicar a les universitats, incomplint els nostres convenis i acords que tant ens han costat. 

Un rector de la UPC que vol aplicar totes les mesures i més abans que ningú, privatitzar la universitat (l’accés, els serveis, la governança i la gestió),  i que no té cap intenció 

de defensar els seus estudiants, els seus treballadors, i el dret constitucional a l’autonomia universitària. 

PER TOT AIXÒ I MÉS, PARTICIPA A LA VAGA DEL 29-M I A LES MOBILITZACIONS 


