
 

8 DE MARÇ: 24 HORES DE VAGA FEMINISTA 

PUNTS DE TROBADA DURANT LA JORNADA DE VAGA 

Companyes, companys, 

Us enviem aquest correu per a informar-vos dels punts de trobada a Barcelona de la nostra Secció 

Sindical durant la jornada de VAGA GENERAL FEMINISTA d’aquest proper dijous, 8 de març. Us 

recordem que, malgrat la confusió generada pel fet que alguns sindicats només hagin cridat a fer 

aturades parcials aquell dia, tot intentant desvirtuar i buidant així de contingut la crida del 

moviment feminista per a aquest 8M, LA CONVOCATÒRIA DE VAGA ÉS DE 24 HORES, A TOT EL 

TERRITORI DE L'ESTAT I A TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS (PÚBLICS I PRIVATS), I QUE HI HA 

PLENA COBERTURA LEGAL PER A LA MATEIXA (preavís de vaga general registrat per la 

Confederació General del Treball i també per la CNT, la IAC i altres sindicats).  

Punts de trobada: 

• 09.00h: Piquet informatiu de CGT Diba, a l'entrada del Rellotge del Recinte de l'Escola 

Industrial (C/Comte d’Urgell, a la sortida del Metro). Des d'aquí farem després un piquet 

itinerant per altres centres de treball. 

• 12.00h: Piquet central, a la Plaça Catalunya. 

• 18.15h: Ens trobem davant del nostre local sindical (al C/Mallorca 244, 2on 1a, entre 

Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia) per a anar a la mani.   

• 18.30h: Manifestació unitària de la Comissió 8 de març, amb inici a Passeig de Gràcia amb 

Diagonal. 

Adjuntem cartells de les convocatòries unitàries (piquet central i manifestació de la tarda). 

Tal com vam fer durant la jornada de Vaga General del dia 3 d'octubre, habilitarem el nostre local 

del C/Mallorca aquell dia com a zona de descans i espai de seguretat per a qui ho necessiti. Qui 

vulgui pot deixar-hi la canalla, passar a dinar al migdia (tindrem preparat un petit rebost per 

compartir, però us recomanem portar un tupper o entrepà). Hi haurà companys de guàrdia com a 

mínim des de les 09.00h fins a les 18.00h. Per qualsevol dubte o situació d'urgència durant la vaga 

podeu trucar al telèfon 934049221. 

Recordeu que la crida per al 8 de març és a una Vaga General de caràcter social, és a dir, no només 

laboral, sinó també estudiantil, de cures i de consum. Es tracta d'una vaga feminista, per tant, el 

protagonisme correspon a les companyes dones, però TOTES I TOTS ESTEU (ESTEM) CRIDATS A 

SECUNDAR-LA. 



Per a més informació sobre la convocatòria de vaga, us remetem als comunicats que us hem 

enviat anteriorment, els dies 22 de gener (http://bit.ly/2C8Yebs), 20 (http://bit.ly/2oyerOd) i 26 de 

febrer (http://bit.ly/2I5JNEE).     

Ens veiem aquest dijous als carrers. Salut! 

JUNTES SOM MÉS FORTES! EL 8 DE MARÇ LES DONES HO ATUREM TOT! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

6 de març del 2018 

 


