
 

DARRERS ACLARIMENTS SOBRE LA JORNADA DE VAGA GENERAL 

FEMINISTA DE DEMÀ 

Companyes, companys, 

A causa del festival d'e-mails que molts i moltes de vosaltres vau rebre ahir procedents de la 

Direcció dels Serveis de Recursos Humans i de la Unitat de Gestió del Temps de Treball, i que no 

han fet altra cosa que afegir més confusió a la prèviament generada per altres sindicats en 

relació a la Vaga General de demà, 8 de març, us enviem aquesta nota per aclarir alguns dubtes 

que ens heu manifestat. No és res que no us haguem traslladat ja en comunicats anteriors, però 

hem pensat que val la pena insistir-hi. 

Demà hi ha convocada per part de la CGT i altres organitzacions sindicals una Vaga General a tot 

l'Estat i tots els sectors econòmics. L'ABAST TEMPORAL DE LA VAGA ÉS TOTA LA JORNADA, I HI 

HA COBERTURA LEGAL PER A LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA DURANT LES 24 HORES del dia 8 

(és a dir, de 00.00h a 24.00h, i per a la gent que treballa a torns des de l'inici del primer torn 

d'aquell dia fins al final de l'últim). Teniu còpia del preavís de vaga registrat per la CGT al Ministeri 

d'Ocupació i Seguretat Social el proppassat 13 de febrer clicant aquest enllaç: 

http://bit.ly/2D84SKT  

Aquesta Vaga General és promoguda per la coordinadora estatal de col·lectius i organitzacions 

del moviment feminista, i la crida que fa la mateixa és a UNA VAGA LABORAL, ESTUDIANTIL, DE 

CURES I DE CONSUM DE 24 HORES DE DURADA PER AL DIA 8. CGT ha respost a aquesta crida 

formalitzant legalment la convocatòria de vaga en l'àmbit que li és propi, el laboral. Altres 

sindicats (en concret, CCOO i UGT), no només han fet cas omís a la mateixa, sinó que s'han 

despenjat convocant unes aturades parcials "simbòliques" que no responen a la demanda feta 

pel moviment feminista a les organitzacions sindicals, i que més aviat són una burla a la lluita de 

les dones treballadores. Demà nosaltres cridem a SECUNDAR LA VAGA GENERAL, no pas a fer 

aturadetes de pa sucat amb oli per a cobrir l'expedient i gestionar les aparences. De motius, en 

sobren. Teniu aquí un bon resum dels mateixos: http://bit.ly/2G2az0a I aquí un argumentari més 

extens i detallat: http://bit.ly/2EUoCXm  

Pel que fa als serveis mínims: La CGT, com a sindicat convocant, ha constituït Comitè de Vaga en 

l'àmbit de la Diputació, la composició del qual va ser comunicat formalment als Recursos Humans 

de la mateixa el 20 de febrer. S'han acordat uns serveis mínims amb la Diba, que afecten 

principalment als serveis de caràcter assistencial (també a alguns altres àmbits, com ara espais 

naturals). La majoria dels orgànics de la Diputació no poden ser considerats en cap cas "serveis 

essencials a la comunitat" i, per tant, no tenen mínims. Insistim novament en el que us diem 

sempre: CAP DE VOSALTRES TÉ L'OBLIGACIÓ LEGAL DE REALITZAR SERVEIS MÍNIMS SI LA DIBA 

NO US HO HA COMUNICAT PRÈVIAMENT PER ESCRIT ABANS DE LA JORNADA DE VAGA. Si us ho 

han comunicat per escrit però considereu que al vostre orgànic no li correspondria fer-ne poseu-



vos en contacte amb nosaltres (tanmateix, en aquest cas, us recomanem que els feu; tot i que si 

comprovem amb posterioritat que se us ha vulnerat el dret de vaga, ho podem denunciar). 

Molt important: El dret de vaga és un dret fonamental, un dret de les treballadores i els 

treballadors. No cal demanar permís per exercir-lo, ni cal avisar, ni comunicar-ho a ningú. NO 

TENIU CAP MENA D'OBLIGACIÓ LEGAL D'INFORMAR A L'EMPRESA (L'ADMINISTRACIÓ, EN EL 

NOSTRE CAS) NI A CAP SUPERIOR QUE FEU VAGA, NI ABANS, NI DURANT, NI DESPRÉS DE LA 

MATEIXA, I NINGÚ NO US HO POT DEMANAR. L'única comunicació que heu de fer és absentar-

vos del vostre lloc de treball el dia de la vaga, i prou. 

Finalment: Tots i totes estem cridades a la Vaga General demà, i des de la CGT us animem a 

secundar-la, activament, i a participar als piquets i manifestacions. Els nostres punts de trobada 

durant la jornada de vaga els teniu aquí: http://bit.ly/2tnklaC  

DEMÀ ENS ATUREM PER A QUE EL MÓN FUNCIONI, TOTHOM A LA VAGA! 

Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

7 de març del 2018 

 


