
Proposta de treball de la vaga social

La  present  proposta  sorgeix  d'una  reflexió:  les  vagues  es  guanyen  quan  aquestes  encara  no  estan 
convocades. Això es deu, també, a alguns factors, com ara:

1, el comitè de vaga, tant per al 29M com per al 14N, va anar mancat de temps per difondre els motius de  
la vaga
2, hi ha discrepàncies a l'hora d'utilitzar segons quins mètodes per propiciar el tancament dels esquirols
3, la col·lectivitat sempre té més força que l'individu, tant per fer tancar...
4, ...com per participar activament de la vaga.

Passos a seguir
1, aprovar la carta a presentar als comerços
2, confeccionar la llista de comerços esquirols
3, penjar-ho tot al blog de l'Assemblea i fer-ne difusió
4, imprimir la carta, amb l'enllaç a la llista de comerços esquirols, i repartir-la per a aquests comerços
5, assenyalar les botigues amb adhesius

A la pàgina següent, la proposta de carta.



A les treballadores i comerços que no van fer vaga el 14 de novembre

Són temps difícils  per  a  les  classes  populars,  especialment  per  a  les treballadores,  ja  tinguem feina,  
estiguem a l'atur, estudiant, siguem pensionistes, etc. Les retallades en sanitat i educació, la repressió a 
qui les denuncia, la retirada de tot tipus de prestacions socials, etc., i la conversió del que un dia va voler 
ser Estat del benestar en un Estat criminal al servei dels polítics de sempre, de banquers, de lladres de  
guants blanc i corruptes, ens obliga a una sola sortida: la lluita, la lluita col·lectiva.

De sempre, ha estat la lluita col·lectiva la que ens ha fet avançar. És la lluita a través de les vagues, per  
exemple, la que ens va permetre guanyar la jornada de 8 hores laborals, les pagues extres, les vacances 
pagades,  la seguretat  social,  l'educació i  la sanitat  gratuïtes. Són èxits que van costar anys de sang i  
patiment a les nostres generacions predecessores, i que ara ens roben a cop de decret sense que hi hagi  
poc més que una mica de soroll al carrer. Entre aquest soroll, necessari però encara no suficient, hi va 
haver la vaga general del 14 de novembre de 2012.

Si ens dirigim a tu és perquè el passat 14N no vas fer vaga. Potser perquè tenies por de ser acomiadada.  
Potser perquè no volies perdre un dia de sou. Potser perquè no volies tancar la botiga. Potser perquè no 
sabies que hi tenies dret. Potser perquè no vam saber explicar-te'n els motius, malgrat que fossin difosos 
per diversos mitjans.

En qualsevol cas, com que són temps de lluita, des de l'Assemblea Sant Andreu Indignat, i fins la propera 
vaga general, promourem el boicot a aquest establiment/botiga, i la denunciarem com a comerç esquirol. 
Ho farem per coherència amb la lluita (que a Sant Andreu ens va costar detencions i repressió, amb cinc  
persones encara pendents de judici). I perquè sabem que és útil: hi va haver botigues que el 29M no van 
fer vaga, van rebre la visita activa del nostre piquet i el 14N van secundar la vaga per iniciativa pròpia. 
Del 29M al 14N, no hi vam consumir. Des del 14N, n'hem aixecat el veto.

És per això que volem comunicar-te que d'ara en endavant, t'assenyalarem com a esquirol i promourem el 
boicot, per Internet i a peu de carrer. Quan arribi la propera vaga general, si tu en vols fer i no saps com, o  
algú te n'impedeix el dret, sisplau posa't en contacte amb nosaltres i t'explicarem com fer-la. I t'ajudarem 
que el dia D la puguis fer. Siguis treballador/a o propietària de petit comerç, tens motius per protestar: la  
desregulació en els horaris comercials només afavoreix a les grans superfícies i al capital internacional.

Si per contra, tu no vols fer vaga, volem que sàpigues que tindrem ben present la teva insolidaritat i el teu  
egoisme. Mai una sortida individual temporal pot revertir col·lectivament en positiu. Si penses que fent 
vaga només perds diners, para't a pensar com s'han aconseguit, històricament, els drets dels que fins ara 
hem gaudit i que, ràpidament, ens estan traient com si fossin privilegis mentre ells, polítics i empresaris, 
segueixen augmentant beneficis any rere any. I pensa que nosaltres, fent vaga, també hem perdut diners i,  
algunes, la feina.

La línia de la barricada no la tracem nosaltres, la dibuixen ells. La decisió és teva, però, de triar on et  
situes, i d'assumir-ne les conseqüències. Només desobeint lleis injustes, sortint al carrer, organitzant-nos i 
lluitant podrem fer front a un sistema capitalista que ens condemna a la misèria. 

Només treballant col·lectivament podrem construir alternatives des del poble i per al poble. Esperem 
veure't entre nosaltres ara; a la propera vaga general; i després. Entre totes, tot.

Assemblea Sant Andreu Indignat, gener de 2013.
(setmanes abans de la següent vaga general...)

Per contactar-nos: assembleastap.wordpress.com | assembleasantandreu@gmail.com
Els dimarts a les 20h a la Pl. Orfila o a la Fabra i Coats.
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