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Barcelona 18 de març de 2011
A TOTES LES FEDERACIONS. A TOTS ELS SINDICATS.
A TOTES LES AFILIADES I AFILIATS DE LA CGT DE CATALUNYA.

TOTHOM A LA MANIFESTACIÓ DEL 26 DE MARÇ
Com totes i tots sabem la CGT està immersa, des de fa mesos, en una campanya contra el
pacte social i la retallada dels drets dels treballadors i treballadores, i especialment amb la
retallada de les pensions, que des del poder contínuament estan aplicant amb l'excusa de la
crisi.
La CGT està sent l'única organització amb implantació en l'estat espanyol que encapçala
l'oposició a aquestes mesures, com exemple han estat les convocatòries de vaga general del
passat 29 de setembre i la vaga del 27 de gener, aquesta última convocada amb altres
organitzacions sindicals; encara està en la nostra memòria la gran manifestació que va
recórrer els carrers de Barcelona la tarda del dia 27, al següent dia es va signar una traïció
més a esquena dels treballadors entre els sindicats institucionals, la patronal i el govern, que
suposa un Pacte Social regressiu per a la classe treballadora de tot l'estat espanyol.
A pesar d'això, la CGT segueix reflectint en el carrer la nostra oposició a aquestes
claudicacions dels sindicats majoritaris, prova d'això ha estat la gran manifestació que es va
realitzar a Madrid el dia 12 de març, en la qual molts milers de persones vam protestar contra
les retallades socials i el Pacte Social.
Durant aquestes setmanes s'està gestant un acord més entre la patronal CEOE i qui volen
representar a totes i tots els treballadors, ara l'excusa és la negociació col·lectiva i la
competitivitat, seguint les pautes de l'Europa del Capital que estan construint des de
Brussel·les, a mesura de les polítiques del Banc Mundial i de les Multinacionals.
Des de la CGT no ens resignem, i una vegada més ens anem a manifestar contra aquestes
mesures, que només busquen sotmetre i explotar encara més als treballadors i treballadores,
en benefici dels banquers i empresaris, que són qui estan sortint beneficiats d'aquesta crisi.
Dissabte que ve 26 de Març la CGT sortirà al carrer al costat dels sindicats CNT-Catalunya,
Solidaritat Obrera, Coordinadora Obrera Sindical i moviments socials, és important la
participació de totes i tots; per la seva rellevància, des del SP de la CGT de Catalunya, fem
una crida a participar en aquesta manifestació organitzada pels companys de la FL de
Barcelona, amb el suport del Comitè Confederal.
Salut i anarcosindicalisme.

CONTRA EL PACTE SOCIAL I CONTRA EL “PENSIONAZO”:
VINE A LA MANIFESTACIÓ: 26 DE MARÇ-17.30 HORES.
BARCELONA, Passeig de GRÀCIA-DIPUTACIÓ

Si lluites pots guanyar, si no lluites estàs perduda

