
 

  



VOTA CGT 
La Confederació General del Treball (CGT) és una organització de treballadors i treballadores, que pren les seves decisions de forma 
assembleària i pretén transformar la societat per fer-la més justa, més igualitària i més lliure.  Per a poder fer possible aquest canvi social la 
CGT comença intervenint en la realitat més propera, el lloc de treball, encara que va molt més enllà, incidint també en tota la resta 
d´àmbits de la vida (l´habitatge, la sanitat, l´ensenyament, el medi ambient, les discriminacions de qualsevol tipus, l´antimilitarisme, els 
serveis públics, etc…) 
CAL TRANSFORMAR LA REALITAT 
Avui dia, en qualsevol centre de treball, ens trobem enfront de la precarietat: dobles escales salarials, pèrdua de poder adquisitiu i sous de 
misèria, flexibilitat i mobilitat, augment dels ritmes de treball, canvis de torn i reducció de drets laborals que es pacten amb els sindicats 
del règim sense ni preguntar-nos, tancaments d´empreses, deslocalitzacions, acomiadaments massius,... i un sense fi d´agressions que 
semblen ser assumides per la societat com quelcom natural. 
Contra aquest ordre de coses és contra el que lluita la CGT. 
Perquè quan les persones treballadores ens unim en defensa dels nostres interessos, quan som nosaltres els que prenem les decisions que 
ens afecten, quan ens organitzem i agafem consciència de que és possible aquest canvi, començant per assumir la responsabilitat de 
decidir sobre els nostres propis assumptes, llavors comença aquesta transformació de la realitat que volem dur a terme. 
¿PER QUÈ CGT? 
La CGT és un sindicat autònom i independent de qualsevol altre interès que no sigui el de les persones treballadores que el constituïm, 
aliens a estructures polítiques, empresarials, religioses o d´un altre signe, que pren les seves pròpies decisions amb mecanismes de 
democràcia directa, a l´assemblea: un/a afiliat/da, un vot. Les delegades i els delegats de la CGT són portaveus, persones elegides pels seus 
companys i companyes, per a que desenvolupin el nostre model sindical, basat en la participació, en la reivindicació i en la mobilització. 
La CGT practica un sindicalisme radicalment diferent al dels sindicats del règim, utilitzant per això els nostres signes d´identitat, que són la 
participació, la solidaritat, la transparència, l´ètica i l´acció directa. Plantegem directament les nostres reivindicacions i problemes a 
l´empresa sense intermediació de ningú, prenent les decisions entre tots i totes. 
Són precisament aquests mecanismes els que garanteixen que les coses poden canviar quan l´afiliació a la CGT decideix presentar-se a les 
eleccions sindicals pels Comitès d´Empresa.  
És per tot plegat que et demanem el Vot per a la CGT. És per això que volem que t´organitzis a la CGT. Però si al final decideixes fer una 
altra cosa, el que et demanem és que no et deixis manipular. Que decideixis per tu, que sigui la teva pròpia decisió. Que no els hi donis un 
xec en blanc amb el teu carnet d´identitat per a que votin per tu, perquè això és una indignitat que paguem totes i tots.  
Perquè volem que tu decideixis. Per a que siguis protagonista de la teva pròpia vida. 
Votar CGT  és votar honradesa i compromís. 

NO HO DUBTIS VOTA CGT 


