
 

PER QUÈ CRIDEM A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA EL 3 D'OCTUBRE?  

(+ ALTRES INFORMACIONS) 

Companys, companyes, 

Us adrecem aquest correu per a fer-vos arribar l'octaveta que ha fet pública la CGT de Catalunya explicant els 

motius de la convocatòria de VAGA GENERAL del proper dimarts 3 d'octubre, de la qual us vam informar en el 

nostre comunicat d'ahir (http://bit.ly/2ywLWnv). La podeu descarregar des d'aquest enllaç: http://bit.ly/2yxrDWH  

(no us l’adjuntem per què l’arxiu pesa 7Mb, però aviat la farem córrer en paper pels centres de treball, i també 

podeu venir a buscar còpies, si voleu, al nostre local al C/Mallorca). També us copiem un altre enllaç amb una 

entrevista feta ahir en un mitjà radiofònic pel Secretari General de la CGT de Catalunya, l’Ermengol Gassiot, on 

explica els detalls de la convocatòria i els motius de la mateixa: http://bit.ly/2fvSQ4J. REITEREM LA CRIDA A TOTS 

I TOTES A SECUNDAR LA VAGA GENERAL DIMARTS VINENT. Esperem estar en condicions d'informar-vos aviat, 

com a molt tard dilluns, de les mobilitzacions al carrer en les quals participi la CGT aquell dia, així com els punts de 

trobada de les mateixes.   

Aprofitem aquest e-mail per a fer-vos saber que en la reunió de la Mesa General de Negociació de la Diputació 

realitzada el divendres passat, totes tres Seccions Sindicals presents, a iniciativa de la CGT, vam realitzar una prèvia 

a l'ordre del dia interpel·lant la corporació sobre quins mecanismes pensava adoptar davant la situació 

d'excepcionalitat en la qual ens trobem aquests dies a Catalunya per tal de facilitar i garantir els drets de 

participació política dels seus treballadors i treballadores. I més concretament, d'aquelles que treballin el proper 

diumenge i que vulguin legítimament i en consciència anar a votar en el referèndum convocat aquell dia, o hagin 

rebut notificacions per a estar a les meses electorals del mateix. La resposta que se'ns ha traslladat dies després 

(avui, de fet) és bàsicament evasiva i decebedora, ja que se'ns ha comunicat que els polítics de Can Serra en cap 

cas estan disposats a que la Diputació habiliti permisos per a això (de la mateixa manera que la Diba tampoc està 

cedint locals per a les votacions ni fent res d'allò que els alcaldes i regidors del seu equip de govern es vanten 

d'estar fent en els seus Ajuntaments). Sobre això, des de la nostra Secció Sindical volem lamentar la hipocresia i la 

covardia que suposa, a parer nostre, el fet que els mateixos polítics, almenys els de la Dipu, que s'estan omplint la 

boca dia i sí i dia també amb el dret a decidir, es rentin les mans a l'hora de donar cobertura per a que els 

treballadors i treballadores d'aquesta casa que treballin aquell dia puguin exercir aquest dret, tot descarregant 

qualsevol responsabilitat, com acostumen a fer sempre, en els de baix. 

Finalment, durant el dia d'avui el comitè de vaga constituït en l'àmbit de la Diputació ja ens hem reunit amb 

Recursos Humans per tal de tractar sobre els serveis mínims de la jornada del 3-O. Aquesta tarda ens tornem a 

trobar i esperem arribar a un acord al respecte. En qualsevol cas, podeu comptar que abans del dia 3 alguns o 

algunes de vosaltres (bàsicament les qui treballeu en serveis assistencials i en alguns altres) haureu de rebre 

notificacions escrites de la Diba comunicant-vos que heu de fer serveis mínims aquell dia. Us recordem el que us 

vam dir ahir: No esteu obligats a fer-ne si no rebeu cap notificació per escrit abans del dia de la vaga. 

EL DIA 3 D'OCTUBRE TOTHOM A LA VAGA GENERAL! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

29 de setembre de 2017 


