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Participació als actes pels 5 anys dels fets del Tarajal

Des de CGT Ensorrem fronteres estem organitzant una delegació de Catalunya a Ceuta per sumar-nos a les
mobilitzacions del cap de setmana del 3 i 4 de febrer en protesta per la mort fa 4 anys d'almenys 15 persones a la
platja del Tarajal quan intentaven arribar nedant a l'estat espanyol, com a conseqüència de les bombes de fum i
bales de goma que la Guardia Civil va llençar contra les persones que es trobaven al mar, i en protesta, també, per
l'existència mateixa de la frontera sud, un espai de violència contra les persones migrants, d'explotació i de
vulneració de tot tipus de drets (des dels assentaments on malviuen i són perseguits al Marroc fins a la tanca que
separa ambdós països, la repressió, les deportacions, i el racisme i confinament a les ciutats de Ceuta i Melilla on
continuen atrapades en CETIs, als carrers...)

CGT Ensorrem fronteres vam participar aquest juliol passat a la Caravana Obrim fronteres a Melilla, i creiem
important seguir posant el focus en la vergonya de la nostra frontera sud pel que us proposem participar a la
manifestació que hi haurà el dissabte 3 de febrer a Ceuta en commemoració dels fets de Tarajal, a més d'altres
mobilitzacions el mateix cap de setmana a CIEs d'Andalusia, organitzades per diverses entitats.

La proposta que us fem és:

·
Divendres 2 de febrer: sortida de Barcelona en avió a Màlaga (hi ha 4 vols diaris, pel matí més barats). Nit a
Màlaga

·

Dissabte 3 de febrer: trasllat a Algeciras i en ferri a Ceuta. Mobilitzacions a Ceuta. Nit a Ceuta.

·

Diumenge 4 de febrer: trasllat a Algeciras. Manifestació al CIE d'Algeciras. Nit a Màlaga.

·
Dilluns 5 de febrer: tornada de Màlaga a Barcelona (vol a les 6:40 amb arribada a les 8:15 del matí a
Barcelona)

La CGT de Catalunya contribueix aportant el cost del ferri a les persones afiliades.

El cost dels vols s'assumeix personalment i és actualment de 62 euros anar i tornar (Companyia Vueling).

S'està cercant opcions d'allotjament perquè pugui estar cobert.

Per afegir-vos a la delegació i per a més informació podeu posar-vos en contacte amb:
cgt.ensorrem.fronteres@gmail.com.
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