
USTEC·STEs i les organitzacions que conformem La 
Intersindical  Alternativa de Catalunya ( IAC) s’afegeixen  a 
les convocatòries de mobilització que el Moviment 15 M, fa 
per al proper dissabte 15 d’octubre (sota, el lema “ Passem 
de la indignació a l’acció”).

La IAC fa una crida a les persones amb treball, jubilades 
i aturades a participar activament a les manifestacions 
convocades a les  capitals catalanes per fer sentir la nostra 
veu i mostrar el nostre rebuig contra la política de retallades 
socials i laborals que està aplicant sistemàticament el govern 
de la Generalitat i que cal aturar.

Aquesta jornada de mobilització a Catalunya forma part 
del conjunt de mobilitzacions i manifestacions que es duran 
a terme arreu del món.  Sota el lema “ Units per un canvi 
global” milions de persones sortirem al carrer per deixar 
ben clar –tal com diu el manifest de la convocatòria- que no 
som mercaderia en mans de polítics i banquers.

Aquest moviment reivindicatiu s’estén per tot l’Estat 
espanyol; per gran part d’Europa, arribant fins i tot a 
Moscou; per Amèrica, als Estats Units, Mèxic, Brasil o Xile; 
i per altres parts del planeta, en què es pojecta fins i tot a 
ciutats de l’Índia, del sud-est asiàtic i d’Austràlia.

En aquests darrers anys estem patint un atac sense 
precedents contra els drets laborals (reforma de les 
pensions, reforma laboral, major precarització laboral i 
creixement desmesurat de l’atur ),contra els salaris, contra 
els serveis públics (amb contínues retallades), i contra 
els drets socials (amb milers de desnonaments judicials). 
Tot mesures implantades per governs titelles amb l’únic 
objectiu d’afavorir l’acumulació de capital o, dit d’una altra 
manera, un encara més gran enriquiment d’especuladors, 
grans empresaris i banquers.

El moviment de la gent indignada està marcant un camí a 
seguir, de reivindicació, d’oposició i de lluita, contra aquest 
cúmul d’injustícia social permanent, i amb el suport dels 
moviments socials i ciutadans i del sindicalisme alternatiu, 
està ocupant un espai social de reivindicació abandonat per 
les dues grans centrals sindicals “ obreres”,  corresponsables 
amb els governs d’unes  quantes de les mesures antisocials 
i antilaborals esmentades.

 El moviment del 15-M està  fent recuperar l’esperança a 
la gent treballadora i a la ciutadania, tot unint en la lluita 
les noves i les velles generacions, i assenyalant de manera 
molt clara quin ha de ser el camí per  sortir d’aquesta crisi i 

promoure una transformació profunda d’un sistema social 
malalt i corrupte amb la mobilització i l’autoorganització de 
la classe treballadora i de la ciutadania, colpejades per una 
crisi que no han provocat.

 
Tornar a sortir de nou el 15 O amb força al carrer és ara 

mateix absolutament necessari. Tant per la situació general 
de la crisi, com pel fet de trobar-nos davant d’una nova i 
brutal ofensiva de retallades als serveis públics i d’un 
aprofundiment de la crisi que es vol continuar carregant 
sobre les nostres espatlles.
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Passem de la indignació a l’acció
El 15 d’octubre, mobilitza’t

Barcelona  17 hores a Plaça Catalunya   
Tarragona 18 hores plaça Imperial  Tàrraco
Lleida 18,30 hores Plaça Ricard Vinyes


