
 

VAGA GENERAL FEMINISTA DEL 8M-2019 I INFORMACIÓ SOBRE LA 

CONVOCATÒRIA 

Companyes, companys, 

Us enviem quest correu per informar-vos sobre la convocatòria de VAGA GENERAL FEMINISTA de 

24 hores (VGF-24h) per al proper divendres 8 de març de 2019 (8M-2019) i per tal que aquesta 

jornada de protesta, de reivindicació i de cant a la vida sigui un èxit necessitem que totes, tots i 

totxs nosaltres ens hi sumem. 

Us fem arribar tot un seguit de materials, entre els quals hi ha diversos  (1) cartells, (2) reculls de 

les demandes, les reivindicacions i els motius pels quals hauríem d’aturar-ho tot, (3) indicacions de 

com hauríem d’actuar els homes en aquesta jornada de vaga i (4) uns consell jurídics: 

• Cartell 1: Jo Faig Vaga (https://bit.ly/2XejNP5)  

• Cartell 2: VGF-24h “Ens aturem perquè el món funcioni” (https://bit.ly/2GUhb3k)  

• Cartell 3: Fem VGF-24h “Ni un pas enrere” (https://bit.ly/2TZw9Zd)  

• Cartell 4: VGF-24h “Avancem Lliures i Combatives. No passaran” (https://bit.ly/2V5JBuN)  

• Argumentari 1: “El perquè ens hem de sumar a la Vaga Feminista?” (https://bit.ly/2GFg9Jd)  

• Argumentari 2: Reivindicacions de CGT davant de la VGF-24h del 8M-2019 (https://bit.ly/2U6hyv2)  

• Argumentari 3: Resum de les reivindicacions de CGT davant de la VGF-24h del 8M-2019 

(https://bit.ly/2Xek8RR)  

• Còmic 4: VGF-24h de 8M-2019 Vaga laboral, de consum, estudiantil i de cures (https://bit.ly/2XezHsP)  

• Actuació 1: “Com participem els homes en la VGF-24h del 8M-2019?” (https://bit.ly/2TZxPBZ)  

• Actuació 2: Consell jurídics davant de la VGF-24h del 8M-2019 (https://bit.ly/2Ngre3M) 

Us animem a fer-ne còpies de tot el material en paper i difondre'l entre les companyes, 

companys i companyxs dels vostres centres de treball, penjar-lo als suros, als ordinadors, a les 

parets, a les portes, etc. 

Els Sindicats de la Confederació General del Treball van prendre l’acord de convocar VAGA 

GENERAL DE 24 HORES A TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS AL CONJUNT DE L'ESTAT el 26 i 27 de 

gener d’enguany, en el marc d’un Congrés Extraordinari, tot donant resposta i cobertura legal a la 

crida feta per la coordinadora d'organitzacions i moviments feministes (https://bit.ly/2ohm3V6) de 

realitzar una vaga laboral, de cures, de consum i estudiantil el dia 8 de març en defensa dels 

drets de les dones, en la seva diversitat. L'argumentari amb els motius que justifiquen aquesta 

vaga us l'incloem en arxiu els enllaços, tal i com s’indicava amb anterioritat.   

Des de la nostra Secció Sindical donem ple suport a la VGF-24h del 8M-2019 i us animem a totes, 

tots i totxs a secundar-la. A tal efecte, ja hem comunicat la convocatòria (formalment i per 

escrit) a la Diputació de Barcelona, així com les persones integrants del Comitè de Vaga, tot 



instant-la a reunir-nos durant els propers dies per a acordar els serveis mínims indispensables 

durant la jornada del 8M-2019.  

Aprofitem per recordar-vos alguns aspectes bàsics davant de la convocatòria de vaga, ja que 

habitualment es generen força dubtes i consultes durant els dies previs:  

• No teniu cap mena d'obligació de comunicar a la Diputació si fareu vaga o si n'heu fet. 

Ningú no us ho pot demanar, i el fet de demanar-vos-ho, sigui verbalment o per escrit, pot 

ser considerat com una acció coactiva adreçada a vulnerar un dret fonamental, la qual pot 

tenir la consideració jurídica d'un il·lícit penal. La treballadora, treballador o treballadorx 

comunica a l'empresa que fa vaga simplement no acudint al seu lloc de treball el dia de la 

convocatòria. Aquesta és la única comunicació que cal. 

• No teniu cap mena d'obligació de realitzar serveis mínims si l'empresa (l’administració, 

en el nostre cas) no us ha comunicat prèviament i per escrit que heu de fer-ne. Si teniu 

cap dubte al respecte, us podeu adreçar a la nostra Secció Sindical (https://bit.ly/2gjNsn1).  

Addicionalment, un aclariment important: 

• LA CONVOCATÒRIA DE VAGA ÉS DE 24 HORES, i hi ha plena cobertura legal (preavís 

registrat per la Confederació General del Treball a nivell de tot l'Estat el 14 de febrer del 

2019). Probablement sentireu de gent d'altres sindicats que només hi ha convocades 

aturades parcials per aquest dia. És fals. La vaga abasta tota la jornada del 8 de març, i 

aquesta és la crida que fa tant la CGT com el moviment feminista, a partir de la trobada 

del 6 i 7 d’octubre de 2018 a Xixón: Vaga General Feminista de 24 hores 

(https://bit.ly/2SS4gG3).  

Per a acabar: Tenim disponibles al nostre local sindical (C/. Mallorca, 244, 2-1 - BCN) còpies 

impreses dels cartells i del material per a difondre la VGF-24h. Totadona i tothom qui en vulgui pot 

passar a recollir-ne en horari de permanències (dilluns i dijous pel matí), o bé demanar-nos-en 

(enviant un mail a cgt@diba.cat o parlant amb les delegades, delegats o delegadxs del vostre 

recinte). 

Us seguirem informant durant els propers dies. Salut, bon tracte i bon viure! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

22 de febrer del 2019 


