
 

DARRERA CRIDA A SECUNDAR LA VAGA DE DEMÀ, 28 D'OCTUBRE 

Companyes, companys, 

Us adrecem una darrera crida a secundar demà la vaga convocada per la CGT i la resta 

d'organitzacions de la Taula Sindical de Catalunya, en contra de l'"Icetazo", en defensa dels serveis 

públics, per l'estabilitat laboral de tot el personal precari de les administracions i del sector públic en 

abús de temporalitat. Aquesta jornada de vaga respon a una convocatòria conjunta de CGT, CNT, IAC, 

COS, Co.Bas i Solidaritat Obrera, i compta amb el suport de l'espai de coordinació de plataformes i 

col·lectius d'interines i temporals en abús de totes les administracions catalanes. 

Tant important com secundar la vaga és sortir als carrers tots i totes a protestar aquell dia, per a 

demostrar a tothom la nostra força. Us recordem els punts de trobada de les mobilitzacions que es 

faran demà a la ciutat de Barcelona: 

 09.30h. PIQUET UNITARI CENTRAL. Amb inici davant la seu de la Diputació a Can Serra, 

Rambla de Catalunya 126. 

 12.00h. MANIFESTACIÓ UNITÀRIA, amb inici a la plaça d’Urquinaona. 

Finalment, us remetem un seguit d'enllaços, alguns dels quals ja us hem fet arribar aquests darrers 

dies, en els quals podreu trobar el detall dels motius de la convocatòria de vaga, els cartells i 

materials per a fer-ne difusió, i el per què de la nostra oposició a l'"Icetazo": 

 Escrit de comunicació de la vaga del 28 d’octubre i designació del comitè de vaga en l’àmbit de 

la Diputació de Barcelona: https://bit.ly/3javNO9  

 Comunicat unitari de la Taula sindical de Catalunya amb motiu de la convocatòria de vaga: 

https://bit.ly/3FR5E0w  

 Cartells per a descarregar i difondre: https://bit.ly/3DKOrUx  

 Sobre l'”Icetazo” i el conflicte al voltant de l’abús de temporalitat a les administracions 

públiques: https://bit.ly/3knK9vu  

 Contra la convalidació de l'”Icetazo”, en defensa dels serveis públics: https://bit.ly/30ZDZKN  

Ens veiem demà al matí al piquet i a la manifestació. Que no hi falti ningú. 

CONTRA L'ABÚS DE TEMPORALITAT 

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS 

CAP INTERINA AL CARRER! 
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