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Mollet del Vallès, 01 de novembre de 2012

Nota de premsa: Valoració de la CGT del Vallès Oriental de la 
jornada de lluita del 31 d ́Octubre a la comarca

Des d ́aquest sindicat fem una valoració positiva de la jornada de lluita que 
es va desenvolupar en el dia d ́ahir. Pel mati, membres del nostre sindicat van 
repartir octavetes en favor de la vaga del proper 14-N a les estacions de Mollet  
Sant Fost i Granollers Centre. Així mateix, a mig mati una desena d ́activistes de 
diferents moviments socials de la comarca ocupaven de forma pacifica i sense 
incidents l ́OTG del carrer Marie Curie de Granollers per animar els aturats a  
participar en les activitats de la vaga. Amb aquesta acció, voliem solidaritzar-nos 
amb els més de 37.000 aturats de la comarca i  denunciar  que 1 de cada 3  
aturats no disposa actualment de cap tipus de subsidi. En el desenvolupament  
de l ́acció vam rebre el suport de les persones aturades que allà es trobaven.

Pel que fa a les vagues convocades en aquesta jornada de lluita volem 
destacar l ́important seguiment de les vagues dels treballadors/es de RENFE i  
Metro de Barcelona en defensa de les seves condicions laborals.

Per la tarda, prop d ́un centenar de persones ( entre elles companys/es de 
CNT- AIT i PAH de Granollers ) es manifestaven pels carrers de Mollet animant 
els habitants de la ciutat a participar en la propera vaga general i a no resignar-
se davant la situació social que patim. Durant el transcorregut de la manifestació 
vam recorrer els carrers de centre i del barri  de Plana Lladó fins arribar a la 
masia de Can Borrell.

Per últim, informem que el nostre sindicat tornarà a sortir pels carrers de 
Mollet  el proper  14-N en motiu  de la VAGA GENERAL que convoca aquest  
sindicat. La manifestació sortirà a les 17.00 h davant l  ́Ajuntament. Recordem  
que el passat 29-M més de 3000 persones van recorrer els carrers de la ciutat  
en la que ha sigut una de les mobilitzacions més massives de la història de la  
ciutat.
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