
 

BREU COMUNICAT DE VALORACIÓ DE LA JORNADA DE VAGA GENERAL D’AHIR 

Companys, companyes, 

A l'espera que els membres de la nostra Secció Sindical que van ser designats per a 

integrar el Comitè de Vaga es puguin reunir amb les representants de la Diputació per a 

disposar de les dades de seguiment de la jornada d'ahir, us escrivim quatre ratlles amb 

una valoració breu sobre la convocatòria de vaga general del 3 d'octubre. La VAGA 

GENERAL realitzada ahir a Catalunya i convocada per la CGT i la resta de les 

organitzacions del sindicalisme alternatiu (IAC, COS, CNT i I-CSC) va ser UN ÈXIT 

ROTUND, i va emparar una àmplia mobilització social que va superar totes les 

expectatives. Ens congratulem per aquest fet, que considerem com una victòria 

col·lectiva, no concretament de la CGT o de la resta de sindicats convocants (atès que la 

nostra motivació no és pas "treure pit" com a organització, fet que ens resulta 

irrellevant), sinó una victòria de l'autoorganització popular. 

Dit això, sí que volem manifestar que ens sentim orgulloses del fet que la CGT de 

Catalunya i la resta del sindicalisme alternatiu fessin el pas valent de realitzar aquesta 

convocatòria de vaga general, donant cobertura legal a la mateixa, tot assumint el risc 

que les organitzacions sindicals majoritàries no han volgut assumir. També ens sentim 

orgulloses de tota la feina feta per la militància de la CGT arreu dels diferents territoris 

de Catalunya per a fer que la jornada de vaga fos el que ha acabat essent, un èxit de 

participació i de mobilització.  

En canvi, deplorem i lamentem que les organitzacions sindicals (encara) majoritàries, que 

no van tenir la valentia de donar el pas de registrar en el seu moment cap preavís de 

vaga, i que fins a aquest diumenge (és a dir, fins fa 3 dies) van restar mirant-se la situació 

des de la barrera, un cop es va evidenciar que la VAGA GENERAL tindria un gran 

seguiment (com així ha sigut), s'hagin dedicat a jugar a la confusió, a intentar apropiar-

se-la mediàticament (amb la consigna improvisada d’una "aturada cívica" o "aturada de 

país" que no està emparada legalment enlloc) i, alhora, a intentar minimitzar-la i buidar-

la de contingut. No ens estendrem gaire més sobre aquest punt particular, però ens 

semblava just deixar-hi constància en aquest comunicat. 

L’últim apunt que farem sobre la qüestió anterior és que ens resulta altament sorprenent 

que un sindicat pugui estar demanant a la corporació que insti als treballadors i les 

treballadores a declarar davant la mateixa si van secundar o no la vaga, quan saben 

perfectament que això és de dubtosa legalitat, i que l’única comunicació que està obligat 



a fer el treballador o la treballadora a l’empresa, a priori o a posteriori, és no assistir al 

seu lloc de treball el dia de la vaga. Considerem que aquesta actuació, impròpia d’una 

sindicat, suposa un perillós precedent per a futures convocatòries de vaga a la Diputació 

i no podem sinó reprovar-la.    

Tal com us hem dit, encara no tenim xifres concretes de seguiment a la Diputació, però la 

nostra impressió és que la jornada de vaga va tenir una afectació més que notable als 

diferents centres de treball de la mateixa, en comparació amb qualsevol jornada 

laborable normal. 

La lluita per la defensa dels drets civils, laborals i socials continua, no es va esgotar pas 

amb la jornada d'ahir. I en aquesta lluita, com no pot ser d'altra manera, la CGT estarà 

sempre al costat de la nostra classe i del nostre poble. 

Seguim... Salut! 
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