
Benvolgudes famílies,  

Us informem que el proper dijous dia 21 de febrer hi ha convocada una vaga general a 

tot Catalunya. Les reivindicacions es resumeixen en una agenda centrada en la 

derogació de la reforma laboral, l’establiment d’un salari mínim a Catalunya de 1200€ 

mensuals, la recuperació de les lleis socials aturades pel TC, un nou pla d’igualtat de 

gènere als centres de treball i un model de funció pública de qualitat.   

Aquesta vaga compta amb el suport de diverses entitats cíviques representatives de la 

pluralitat del país, en un moment en el qual cal revertir les retallades tant en l’àmbit 

laboral, com social i democràtic. Durant els darrers mesos s’ha fet encara més evident 

la pèrdua progressiva de drets civils i democràtics fonamentals, que ens veiem amb 

l’obligació de reclamar i defensar. 

Som conscients també que vivim un moment històric al nostre país que pot marcar un 

punt d’inflexió en el conflicte territorial entre Catalunya i l’Estat espanyol. La utilització 

dels tribunals per resoldre problemes polítics i per perseguir i reprimir als nostres 

representants electes i activistes socials, ens demostra una vegada més al deriva 

involutiva  de la democràcia espanyola i posa en greu perill drets polítics i democràtics 

essencials en una democràcia avançada del segle XXI. 

Per tots els motius exposats, des de la representació sindical de les treballadores de 

l’AMPA, us informem que ens adherim a la convocatòria de vaga general convocada 

pel proper dijous 21 de febrer. Més d’un 95% de la plantilla del menjador secundarem 

la vaga (restem pendents de la resolució de la Generalitat per a decretar serveis 

mínims) i, per tant, el servei de menjador es veurà greument afectat aquell dia. 

Com a mares i pares també afectades per aquesta situació us animem a donar suport a 

la vaga del 21F i a adherir-vos a les accions convocades per aquell mateix dia. 

Atentament, 

Coordinadora Obrera Sindical, Escola Sant Jordi 

 


