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Divendres, 12 de novembre de 2010 

Benvolguts companys/es 

 

Ens adrecem a vosaltres després de que haguem coincidit en les mobilitzacions en contra de les 
retallades socials i laborals que van portar-nos a fer conjuntament la Vaga General del 29 de 
setembre. Des de la CGT de Catalunya considerem que, passada aquesta data, cal continuar la 
lluita. Considerem també que l’experiència de sortir al carrer conjuntament a les diferents 
localitats i empreses de Catalunya ha estat positiva. També pensem que les mobilitzacions que 
hem promogut tenen una riquesa que segurament cap de les organitzacions i col·lectius que hi 
hem participat no hauríem pogut aconseguir en solitari.  

Des de la CGT de Catalunya us convidem a trobar-nos per tal de fer conjuntament una 
avaluació de la feina feta i, sobretot, de dialogar i pensar quines propostes podem anar 
definint per a continuar les lluites més enllà de la passada vaga general. Creiem que ara més 
que mai cal posar en comú les diferents visions i idees que tots i totes tenim i discutir quines 
possibilitats de lluita se’ns obren de cara als propers mesos. Per aquestes raons us convidem a 
assistir a una trobada oberta a tots els col·lectius i organitzacions de Catalunya amb qui la 
CGT ha coincidit al carrer el proper dissabte 27 de novembre, a les 17 h. al local que tenim a 
Barcelona al C/ Via Laietana 18, 9ª planta (metro Jaume I, L4) per tractar els següents punts: 

1- Roda de presentació de col·lectius presents i breu valoració de la vaga general i 
mobilitzacions actuals. 

2- Com podem continuar les lluites contra les retallades laborals des del món del treball? 
3- Com podem continuar les lluites contra les retallades socials des de barris i pobles? 
4- Què fer si s’anuncia la reforma del sistema de pensions? 
5- Com fem la defensa dels serveis públics? 

Esperem que pugueu assistir el 27 de novembre, doncs ara més que mai cal definir 
col·lectivament els propers passos en la lluita. L’ordre del dia és obert a suggeriments que ens 
plantegeu. Us estarem agraïts si ens podeu confirmar per e-mail o telèfon que vindreu. 

Una abraçada 

Ermengol 

Telf. 692 057 591 E-mail: accio.social@cgtcatalunya.cat 

 


