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MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        
ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

CGT INA la 
LA RECEPTA 

JO JA NO 
PROPOSO NI 

OFEREIXO MÉS,  
FINS AQUI HE 
ARRIBAT. FA 

MOLT DE TEMPS 
QUE SOC AQUÍ, 

ASSEGUT, 
RUMIANT COM 

TANCAR AQUESTA 
NEGOCIACIÓ ... 

M’ESTIC 
QUEDANT ALS 

OSSOS !!! 

“EL QUE QUIERA SER AGUILA QUE 
VUELE, EL QUE QUIERA SER GUSANO 

QUE SE ARRASTRE PERO QUE NO GRITE 
CUANDO LO PISEN” 

Emiliano Zapata Salazar, 1879-1919, Lider 
campesino de la revolución mexicana 

 

 

El cap de setmana del 19,20 i 21 d’octubre 

va tenir lloc el XIè Congrés de la CGT de 

Catalunya que va aplegar unes 200 afiliades 

al Teatre Unió Agrícola d’Òdena-Igualada. 

El congrés, màxim espai de representació i 

decisió del nostre sindicat, va prendre els 

acords que marcaran la línia d’actuació 

dels propers quatre anys i l’elecció del 

nou secretariat. 

Gràcies a la gran tasca feta aquest darrers 

anys torna a repetir com a Secretari 

General, l’Ermengol Gassiot, professor, 

doctor en prehistòria i arqueòleg, represaliat 

per la seva tasca sindical a la UAB, amb 

diverses secretaries de marcat perfil 

activista.  

Entre el acords mes importants que s’han 

pres cal destacar l’aprovació de mesures 

per tal de potenciar el feminisme, tant 

dintre com fora de l’organització, l’acció 

sindical contra les discriminacions 

laborals per raó de gènere, d’opció 

sexual, davant la transfobia, l’assetjament 

sexual, formació en anarcofeminisme i 

espais segurs per a totes. En aquest sentit 

s’ha demanant màxima participació en les 

assemblees que decidiran properament si es 

realitza una convocatòria de vaga general 

pel proper 8 de març, dia de la dona 

treballadora. 

El congrés també va impulsar la lluita de la 

classe treballadora en favor de 

l'autodeterminació dels pobles, al costat 

de la gent, com el 3 d'octubre amb la vaga 

general convocada per CGT. 

Pensem que la CGT Catalunya surt 

reforçada d’aquest congrés mantenint intacta 

els seus valors i principis identitaris, 

l’anarcosindicalisme d’acció directa, 

d’assemblearisme i la solidaritat i suport 

mutu. 

Tenim grans reptes per davant i ens cal més 

força per portar endavant la lluita contra la 

precarietat, l’explotació, el patriarcat, 

l’opressió i la manca de llibertat i la 

responsabilitat d’aconseguir-los es de 

totes. No ens aturarem. 

Des de la secció sindical de CGT de Serra 

Soldadura volem felicitar a les companyes 

d'Igualada per l'organització del congrés. 

També donar l’enhorabona i màxim suport a 

totes les companyes del nou secretariat molt 

especialment al company del metall de 

Barcelona, l’Iru Moner, al capdavant de la 

secretaria d’acció social. 

Som força creixent!!! 

Visca la lluita de la classe obrera!!! 

 

 

Aviso para TOROS, TOREROS, APODERADOS… Ah! y para dueños 

de coches particulares. También para clientes y proveedores, 

porque sus materiales pueden desparramarse por el suelo. Menuda 

aventura transportar material desde la Nave de PYSSA hasta la Nave1. 

Menuda aventura y menudo peligro para las personas que trabajan en 

Serra…   ¿NO VA SIENDO HORA DE ARREGLAR TODO ESTO? 
 

 

 

 

 

SERRA PASA POR UN… BACHE 

ENCARA CREUS QUE 
TOTS ELS SINDICATS 

SON IGUALS? 

CGT  
ORGANITZA’T  I 

LLUITA!!! 

                          CGT convoca huelga de dos días en 

Renault Sevilla. Entre otras cosas por la aplicación de 

los turnos de trabajo y el incumplimiento de la 

empresa en materia de salud laboral, ritmos abusivos, 

puestos sobrecargados, altas temperaturas, techos de 

uralita…   LA LUCHA ES EL CAMINO!!!    Octubre 2018  

 

 

                            Arriba el fred i les portes de Serra segueixen sense tancar-se. Passarem un altre hivern de baixes   

                            temperatures i penúries? Després de anys i anys amb aquesta problemàtica l'Empresa no posa cap 

remei? Els Delegats de Prevenció fa temps que proposen mesures d'urgència, mesures a curt, mitjà i llarg 

termini i i no reben cap resposta. Perquè miren cap un altre costat? Perquè que no inverteixen en aquest tema? La 

plantilla està cansada i vol solucions ja!!!... perquè, si no, al final… aconseguiran que tornin les calors de l'estiu. 

 

 10 ANYS DE PRESÓ PER AJUDAR A UN REFUGIAT? 

La nostra companya Lola Gutiérrez, Delegada Sindical de la 

CGT a la Diputació de Barcelona, i activista en pro dels drets de 

les persones migrants, serà jutjada a Grècia a finals del proper 

mes de novembre. Podria ser encausada en dos delictes penals 

que podrien suposar-li una condemna de fins a 10 anys de 

presó, segons la legislació del país hel·lènic. 

Volem que tornis absolta i lliure. 

LA SOLIDARITAT NO POT SER DELICTE!!! 

 

RECEPTES   ELECTRÒNIQUES 


