
 

RECORDATORI: ASSEMBLEA GENERAL AQUEST DIMECRES A URGELL PER A 

TRACTAR SOBRE LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ 

Companyes, companys, 

Us enviem aquest correu per a recordar-vos que us convoquem a totes i tots aquest proper 

dimecres dia 28 de febrer a una ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS de 

la Diputació de Barcelona, entre les 13h i les 15.30h, a la Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó (Recinte 

de l’Escola Industrial — Urgell), amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Vaga General Feminista del 8 de març 

2. Altres / Torn obert de paraules 

En aquesta Assemblea informarem en detall sobre la convocatòria de VAGA GENERAL (LABORAL, 

ESTUDIANTIL, DE CURES, I DE CONSUM) DEL PROPER DIA 8 DE MARÇ, sobre la qual us vam 

enviar recentment un comunicat, amb material i informació diversa: http://bit.ly/2oyerOd  

Aprofitem per a aclarir novament un aspecte que està generant alguns dubtes entre algunes 

companyes: LA VAGA FEMINISTA DURA 24 HORES, des de les 0:00h fins a les 24:00h del dia 8 de 

març, o des de l'inici del primer torn fins al final del darrer torn d'aquell dia. Hi ha PLENA 

COBERTURA LEGAL PER A LA MATEIXA, encara que hi hagi sindicats que estiguin cridant a fer 

només aturades parcials (com si la lluita de les dones per la igualtat no es mereixés una vaga 

d'una jornada sencera, o com si una aturadeta de 2h permetés visibilitzar totes les desigualtats 

que patim...) Des de la CGT cridem a SECUNDAR I DONAR SUPORT A LA VAGA DURANT TOTA LA 

JORNADA, que és la crida que fa --reiterem-- el moviment feminista. Sobren els motius per a 

aturar-ho tot, i totes i tots estem convocades, a tot el territori i a tots els sectors. 

Ens veiem aquest dimecres a Urgell per parlar-ne. La vostra assistència i participació és important 

per a CONSTRUIR AQUESTA VAGA ENTRE TOTES. Recordeu que l’Assemblea és autoritzada i que, 

com sempre, podeu justificar la vostra presència a la mateixa fent un full d’incidències, amb el 

codi 0562 (Gestions per compte del Servei).  

ENS VOLEM VIVES I ENS VOLEM LLIURES! SENSE NOSALTRES EL MÓN S’ATURA! 

Salut! 
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