
 

INFORMACIONS DE CARA A LA JORNADA DE VAGA GENERAL DE DEMÀ 

Companys, companyes, 

Des de la nostra Secció Sindical volem reiterar a tothom la crida que portem fent des de fa dies a 

SECUNDAR LA VAGA GENERAL CONVOCADA A TOTA CATALUNYA PER DEMÀ, 3 D'OCTUBRE, per la CGT i 

altres organitzacions del sindicalisme alternatiu. Considerem que els fets greus de repressió massiva 

esdevinguts durant la jornada d'ahir encara afegeixen més motius a aquesta convocatòria. Us fem arribar 

el comunicat difós ahir per la CGT de Catalunya per denunciar aquests fets (el teniu en aquest enllaç: 

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12625), i també us el copiem al final d'aquest correu. Així mateix, us 

adjuntem també en PDF el comunicat subscrit per CGT i altres organitzacions i col·lectius anarcosindicalistes 

i llibertaris en suport a la vaga del 3-O.  

Hem sabut que els sindicats majoritaris han decidit cridar a fer CONCENTRACIONS DE PROTESTA AVUI A 

LES 12.00H A TOTS ELS CENTRES DE TREBALL per a mostrar el rebuig dels treballadors i les treballadores a 

la repressió i els abusos policials. Des de la CGT cridem també a la plantilla de la Diputació a sortir a 

aquestes concentracions, aprofitant la mitja hora de l'esmorzar. 

Us informem dels nostres PUNTS DE TROBADA de demà, durant la jornada de vaga, i us convidem i animem 

a venir amb nosaltres a totes les que vulgueu: 

09.00h. PIQUET INFORMATIU CGT DIBA: Recinte de l'Escola Industrial, a l'entrada del carrer Urgell propera 

a la boca del Metro. Des d'allà iniciarem un piquet informatiu itinerant, tot fent ruta per passar pels centres 

de treball del carrer Londres, Minerva i Can Serra. Després baixarem totes al piquet central a la Plaça 

Universitat. 

12.00h. PIQUET CENTRAL A BARCELONA: Plaça Universitat. Punt de trobada a la ciutat de totes les Seccions 

Sindicals, Sindicats i Federacions de la CGT, juntament amb altres col·lectius i organitzacions.  

18.00h. MANIFESTACIÓ: Jardinets de Gràcia. Punt d'inici de la manifestació. 

Us informem que durant tota la jornada de vaga habilitarem el nostre local (C/Mallorca 244, 2on 1a; entre 

Passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya) com a zona de descans i espai de seguretat per a tots aquells 

companys i companyes que ho necessitin. Hi haurà preparada teca i aigua, i podeu passar a dinar o a 

prendre un respir si en algun moment ho necessiteu. També estarà obert tot el dia el local de la CGT de 

Catalunya (C/Burgos 59; al barri de Sants, molt a prop de les Cotxeres). 

Per últim, les companyes de la Diputació afiliades a la IAC-CATAC, sindicat que també convoca la vaga 

general, ens han demanat si podem fer arribar una nota seva relativa a la mateixa al conjunt de la plantilla. 

Us l'adjuntem també en PDF amb aquest correu. 

DEMÀ TOTHOM A LA VAGA GENERAL. JA N'HI HA PROU! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

2 de setembre de 2017 


