
 

  



TRIA CGT -  ORGANIZA´T AMB LA CGT - PARTICIPA A LA CGT 
Tots els sindicats No som iguals, tu els veus bé, directament per la teva experiència laboral, si a la teva empresa existeix ja 

una secció sindical de CGT, o de forma indirecta per la informació que t´ha pogut arribar sobre l´actuació i el comportament que 
tenen les persones que formen part de la nostra organització.  

La CGT és la veu de la classe treballadora, sense intermediació de ningú, i és garantia alhora d´un comportament ètic, 
exemplar, autònom, participatiu i transparent dels nostres i les nostres portaveus (amb la CGT no elegeixes delegats ni delegades 
sinó portaveus). 

La classe treballadora està farta d´ésser maltractada, ignorada, manipulada, enganyada, estafada, amb lladronici, 
desprestigiada, criticada... està farta de fer renúncies en els seus drets laborals i socials, en les seves llibertats, farta de no poder 
participar en las qüestions que li afectin col·lectivament. Està farta de precarietat, d´atur, d´exclusió, de misèria….que li provoquen 
les i els que diuen ésser els seus representants majoritaris, algunes vegades per acció (pactant acords que eliminen els seus drets) i 
en altres ocasions per omissió (no fent res davant les agressions quotidianes de l´empresariat i els poders públics). 

La CGT representa una gran eina de lluita en mans de les persones treballadores, per defensar els nostres drets, per exigir 
millores laborals directes, per  dotar de contingut la Negociació Col·lectiva, per mobilitzar-nos en defensa dels nostres llocs de 
treball i d´unes condicions de treball dignes, en defensa d´uns serveis públics universals, accessibles i de qualitat, per oposar-nos 
amb força als desnonaments, als ERO, a les deslocalitzacions d´empreses, a les retallades als salaris, prestacions socials, pensions, 
per acabar amb la corrupció, sindical, política, financera, etc…  

La CGT no es deu a cap partit polític, ni a ninguna institució pública o privada, ni a grups de pressió de qualsevol mena, ni a 
cúpules sindicals executives o professionals que pretenen pensar i decidir per totes i tots.  Tampoc rep ajudes ni subvencions que 
poden condicionar el seu discurs i la seva actuació, sinó que s´autogestiona amb l´esforç i compromís de la seva afiliació i 
militància. 

La CGT es deu a les assemblees de la seva afiliació i de les treballadores i treballadors que representa, es deuen al seu model 
sindical de participació, suport mutu i acció directa, on els i les protagonistes som totes i tots.  

La CGT pretén desenvolupar un model productiu basat en la sostenibilitat, el decreixement, l´agroecologia, l´economia 
social, l´eliminació d´indústries contaminants, la inversió en energies renovables, l´austeritat en el consum, l´economia de 
proximitat i al servei de la satisfacció de les necessitat humanes en lloc dels inhumans interessos dels mercats. Té com objectiu 
l´autogestió dels processos productius i de l’organització social,  des d´esquemes de funcionament assemblearis, no autoritaris ni 
jeràrquics. 

Companya o company, si realment desitges superar i desbordar el nefast sindicalisme del règim, o el sindicalisme groc i 
corporatiu que tant de mal ens ha fet, fes un pas cap a la CGT, tria’ns, organitza´t amb nosaltres, participa en les nostres 
candidatures, vine a lluitar amb la gent de la CGT. No et defraudarem i sentiràs que tornes a ésser protagonista de la teva pròpia 
vida. 

 


