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Com ja  coneixeu  el  dia  27  de  gener  està  prevista  una  Vaga  General.  Una  Jornada  de  Lluita  i 

mobilitzacions  per  la  qual  us  volem donar  algunes informacions  concretes,  tant  des  d'aquesta 

Secretaria com des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya. 

El preavís de Vaga està presentat i això vol dir que “Totes treballadores poden fer Vaga aquell dia i  

el seu dret està cobert”. A la vegada que, 

- Podem fer Vaga el dia 27

- Pels i les que fan jornades de torns, el torn de la nit que comença el dia 26 i acaba el dia 27 i  

el torn que comença el 27 i acaba el 28

- Les treballadores que estan en feines en que la producció es reparteix el dia 27 (com seria la 

comunicació pública) poden fer Vaga el dia 26 de gener

- No tenim obligació de comunicar la realització de la Vaga amb anterioritat, però això ja serà 

una decisió persona de cadascú o cadascuna de nosaltres

- Si us cal el pre-avís de vaga per la vostra empresa el podeu demanar a: 

s-juridica@cgtcatalunya.cat 

Pel  tot  el  que respecta  a  la  Vaga estaran  operatius  dos  telèfons  que poden utilitzar  totes  les  

persones que tinguin “problemes” per la vaga o dubtes. Són:

692 057 391 per temes laborals (telèfon de la Secretaria de Jurídica)

656 74 26 74 per temes penals i detencions

Els telèfons i la cobertura és per tota Catalunya. Diversos advocats i advocades de la Xarxa ens 

ajudaran en tot el que pugui succeïr. A la vegada, els i les membres del Secretariat Permanent de la 

CGT de Catalunya estarem a la seu de Barcelona (Via Laietana 18, planta 9).

Catalunya, gener de 2011.
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