
21 de febrer
vaga general



Aquest 12 de febrer ha començat al Tribunal Suprem 
espanyol el judici als presos i preses polítiques.
Entitats sobiranistes de la societat civil i partits polítics ens sumem a la Vaga General que, 
en defensa dels drets socials i laborals, ha convocat la Intersindical-CSC amb el suport de 
la USTEC, el SEPC, les ADIC o Universitats per la República entre d’altres.

 Motius per fer vaga

• Perquè aquest judici és una causa   
 general contra l’autodeterminació.

• Perquè afrontem un judici polític contra   
 presos i preses polítiques.

• Perquè durant tot el procediment   
 no s’han donat les mínimes garanties   
 democràtiques.

• Perquè imposant la unitat d’Espanya,   
 imposen un estat autoritari.

• Perquè el judici és un avís i una amenaça  
 a la dissidència que posa en qüestió el   
 règim del 78.

• Perquè els drets civils i polítics estan sent  
 amenaçats, i això posa en perill tots els   
 altres drets socials, laborals, etc.

El proper 21 de febrer, aturem-ho tot!

Vaga General: Quins drets tinc?

• La vaga és un dels drets fonamentals de   
 tot/a treballador/a recollit a la Constitució.  
 S’exerceix quan els/les treballadors/es   
 decideixen aturar la seva feina per   
 defensar els seus interessos.

• Interpel·la a tot el conjunt de treballadors/es  
 de Catalunya: no cal estar afiliat/da enlloc   
 ni cal acordar-la amb l’empresa.

• El/la treballador/a no presta la seva   
 activitat laboral i l’empresa no té obligació  
 d’abonar el salari. L’empresa no pot   
 sancionar el/la treballador/a.

• Durant la vaga no es cotitza a la Seguretat  
 Social, i es descomptarà la part del salari  
 proporcional. De manera aproximada,   
 un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari  
 ordinari. 

• No és obligatori comunicar a l’empresa   
 la intenció de fer vaga. En el cas que   
 l’empresa ho demani, tens llibertat a   
 no dir res.

SUMA’T A LA VAGA. Si estàs d’acord amb 
els motius de la vaga, no vagis a treballar. 
Si ets estudiant, no vagis a classe. 

MOBILITZA’T. Surt al carrer i participa a 
les concentracions i manifestacions que es 
convoquin.

NO CONSUMEIXIS. La vaga afecta a 
tothom i tots els/les treballadors tenen dret 
a fer vaga. Surt de casa amb tot el que ne-
cessitis, aigua, menjar i allò que consideris 
imprescindible.


