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Iaioflautes. Informació d´interès

Els Iaioflautas són un moviment sorgit a partir del #15M .
"Som la generació que va lluitar i va aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de
les nostres filles i nétes en perill. Estem orgulloses de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves
generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els
polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l'acció. Si volen
desqualificar la seva valentia anomenant-los "perroflautas", a nosaltres ens poden anomenar "iaioflautas".
Iaioflautas, Manifest

Història

Aquesta secció necessita ser redactada. Ens ajudes?
Els iaioflautes van sorgir a la calor de l'15-M. Més de néixer, renéixer. Van recuperar velles lluites pels drets socials
quan les conquestes que aleshores van obtenir començaven a esvair-se. El 27 d'octubre de 2012, en el seu primer
aniversari, es van reunir a Barcelona des de diversos punts d'Espanya. Una d'elles declarava: "Volem deixar als
nostres fills i als nostres néts un país millor. Els que els estan deixant a la cuneta són indignes. Estem farts i cada
dia som més ". [2]

21 setembre 2012 : Ocupen la borsa de Barcelona. [3] [4] Els Mossos els envolten i intenten identificar-los, però els
iaioflautes es neguen i aconsegueixen desfer-se. Es van a celebrar-ho a Plaça Catalunya.

17 gener 2013 : Ocupen la Justícia en defensa dels drets i llibertats de la ciutadania

Streaming Barcelona

22 gener 2013 : Acció pel judici a un iaioflauta i per difondre la seva Manifest [6]
Hashtags : # IaioflautasAJuidici i #YayoflautasSinMiedo

22 abril 2013 : Iaioflautes i la PAH protesten a la Ciutat de la Justícia [7]
Hashtags : # InjusticiadelaJusticia
Streaming: l'Hospitalet, Barcelona

Més informació:

WEB IAIOFLAUTAS

TWITTER IAIOFLAUTAS

MANIFEST IAIOFLAUTAS

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 2/2

