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Secretaria d’Acció Social

EL 23-F TORNEM A PRENDRE ELS CARRERS
Davant les retallades socials, davant la creixent repressió, davant els retrocessos en les condicions
laborals, davant les polítiques que fomenten l’espoli de la majoria de la població a favor dels interessos
d’uns pocs, la CGT de Catalunya defensa ara encara amb més força la necessitat de la mobilització
permanent. I aquesta mobilització la farem amb convocatòries pròpies però també en crides dels
moviments socials, organitzacions sindicals, plataformes i espais que lluitin per canviar aquest sistema
econòmic, social i polític i a favor d’una societat més justa, igualitària i lliure.
El proper 23 de febrer hi ha una crida a la mobilització massiva, sota el nom de “marees ciutadanes” o
de confluència de lluites, per a denunciar la corrupció política, als corruptes i als que corrompen, les
retallades socials, el cop d’estat dels mercats, la privatització de serveis públics i el sistema
antidemocràtic que gestionen les elits governants.
En consonància al que faran també els nostres companys i companyes de la resta de l’Estat, emplacem
als diferents ens de la CGT de Catalunya a difondre aquestes convocatòries. A portar-les també als
centres de treball. A explicar les situacions que les motiven. A fer-nos-les nostres, ser-hi presents tot
respectant la diversitat de qui les ha organitzat i sense cap mena d’afany de protagonitzar-les o
capitalitzar-les.
El dia 23 de febrer els carrers de Tarragona, de Reus, de Lleida, de Barcelona s’han de tornar a omplir de
dignitat i de l’esperança que dóna observar com les lluites conflueixen, s’entrellacen i creixen.
Cridem als i les nostres afiliades a recolzar les convocatòries que us adjuntem tot seguit.
Salut
Secretaria d’acció social. CGT de Catalunya.
Barcelona
17:30 h. Columnes descentralitzades.
- Columna Antirrepressiva. Sortida: Pg de Gràcia amb C/ Casp, lloc on els mossos d’Esquadra van agredir a Ester
Quintana (Metro Pg de Gràcia/ Pl. Catalunya)
- Columna pels Drets Socials i els Serveis Públics. Sortida: Pça. Pau Vila
- Columna Laboral. Sortida: Marqués de Campo Sagrado, 22.
18:30 h. Manifestació central. Pça. Catalunya
+ info: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8704
Lleida
17:00 h. Sortida de les “marees”
- Marea per la JUSTÍCIA I LA FUNCIÓ PÚBLICA. Delegació del Govern Generalitat, C/Lluís Companys, 1
- Marea per l'EDUCACIÓ, Serveis Territorials d'Ensenyament, C/Pica d'Estats, 2
- Marea per la SANITAT; Jardins del Hospital Arnau de Vilanova, Av. Rovira Roure, 80
- Marea per les ENTITATS SOCIALS: Col·legi d'Educadors/es Socials (C. Balmes, 21
- Marea de la PAH/15M; Plaça Santa Maria Magdalena
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- Marea per les DONES. Afegiu-vos a qualsevol marea però portant una peça de vestir o tela Violeta
- Marea per els i les JOVES. Afegiu-vos a qualsevol marea però portant una peça de vestir Vermella
+ info: http://lleidasocial.blogspot.com.es/2013/02/blog-post.html
Tarragona
17:00 h. Columnes descentralitzades, sortida a Camp Clar i a Sant Pere i Sant Pau
18:00 h. Manifestació, inici a la Rambla Vella
18:30 h. Confluència de les marxes, Pça. Imperial Tarraco i marxa cap a Joan XXIII
+ info: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8668
Reus
18:00 h. Manifestació “Contra la corrupció, les retallades i la repressió. Cal recuperar la democràcia directa i construir la
sobirania popular” Pça. Catalunya.
+ info: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article8677

