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La CGT de Catalunya pendrà la decisió de què fer el proper 8 de març, aquest dissabte

Aquest dissabte 22 de febrer, els 57 sindicats que formen part de la CGT de Catalunya portaran els seus acords a
Valls per prendre la decisió de què fer de cara al 8 de març, dia de la dona treballadora.

El ple es realitzarà al Teatre Principal de Valls situat al Carrer Jaume Huguet 10, en un Ple Extraordinari que
començarà a les 9.00h del matí i es preveu que es tanqui al voltant de les 17.00 de la tarda.

La CGT de Catalunya va iniciar formalment fa un mes, el procediment per discutir la possible convocatòria d'una
vaga general el 8 de març. La presa de decisió es realitzarà mitjançant un ple extraordinari de tots els seus sindicats
(actualment 57) que es reuniran a Valls, la capital de l'Alt Camp aquest dissabte 22 de febrer. La realització del ple
comporta que la decisió es trasllada al conjunt de les seves 17.000 afiliades i afiliats que, a través de les
assemblees que hauran de convocar els diferents sindicats de la CGT de Catalunya, definiran el
posicionament de l'organització sobre aquest punt.

La convocatòria del ple extraordinari la va realitzar el diumenge 19 de gener el secretari general a petició de
pràcticament la meitat de les federacions territorials i sectorials que actualment composen la CGT de Catalunya,
superant amb escreix el mínim d'un terç que estableixen els estatuts de l'organització per endegar un procés
d'aquest tipus. Les peticions van arribar després que el moviment feminista de Catalunya fes pública la seva voluntat
de promoure una vaga general pel proper 8 de març. Ara la CGT de Catalunya haurà de veure com respon a aquest
emplaçament.

Els darrers dos anys la CGT ha convocat vaga general els respectius 8 de març. A Catalunya ha sigut el principal
sindicat que ha promogut aquestes convocatòries ja que, els anys anteriors, tant CCOO com UGT només han cridat
a aturades de, com a màxim, dues hores.
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