
CONTRA LA REPRESSIÓ I PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS

Des de les entitats, organitzacions i sindicats convocants de la vaga general del 3 d'octubre 
volem denunciar la violència desplegada per part dels cossos policials de l'estat espanyol durant 
aquest 1 d'octubre i condemnem la repressió i la vulneració de drets i llibertats civils, sexuals i 
polítiques tant individuals com col·lectives que s'està produint a Catalunya en forma d'un estat 
d'excepció encobert.
Hem decidit convocar vaga general per denunciar les pressions i les amenaces que el conjunt de 
les classes treballadores i populars hem patit durant aquestes darreres setmanes així com els 
constants atacs a la llibertat d'expressió i les contínues temptatives d'atemorir el conjunt de la 
població catalana.
Volem informar també que aquesta vaga general està preavisada des del 21 de setembre per part 
de quatre sindicats (IAC, CGT, I-CSC i COS) i per tant, volem deixar clar que qualsevol treballador i 
treballadora pot realitzar vaga demà amb totes les garanties legals.  Aquest detall és important 
perquèmalgrat les crides a una "aturada general" que s'han fet per part d'algunes entitats sense 
aquesta convocatòria de vaga formal els treballadors i treballadores de Catalunya no estaríem 
coberts i per tant no podrien realitzar lliurement  la vaga.
Fem una crida a paralitzar el país, des de tots els sectors i àmbits de les nostres vides, per plantar 
cara a la repressió i en defensa de les nostres llibertats.

Aquest 3 d'octubre vaga general i social!!!
#VagaGeneral3Oct
Ens trobem totes juntes als carrers de Catalunya a partir de
12h concentracions i manifestacions locals
18h MANIFESTACIÓ UNITÀRIA que començarà als Jardinets de Gràcia 
(Diagonal/Passeig de Gràcia) DE BARCELONA
IAC, CGT, Intersindical-CSC, COS, CNT-AIT, CO·BAS, CA LA DONA, ASSEMBLEA PAGESA, BOMBERS 
EN LLUITA, ESTIBADORS DE BARCEONA, SEPC, SINDICAT D'ESTUDIANTS, SINDICAT DE MÚSICS, 
XES, ASSEMBLEA GROGA, MARXA PER LA DIGNITAT, MAREA PENSIONISTA, PARLAMENT 
CIUTADÀ, CORRENT ROIG, LLUITA INTERNACIONALISTA, REVOLTA GLOBAL, ENDAVANT, PROCÉS 
CONSTITUENT, PODEM, CUP, ERC, ANC, ÒMNIUM CULTURAL.


