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Actes pel 8 de Març que convoca o dona suport la CGT a Catalunya

Un seguit d'actes pel 8 de Març de 2017 que convoca o als que dona suport la CGT a Catalunya

Barcelona

Manifestació nocturna del 7 de Març

A les 20h. a la Plaça de Sants

'La nit és nostra. Fem-nos fortes, fem-ho juntes'

Concentracions i accions a la Diputació de Barcelona

La Secció Sindical de CGT convoca el 8 de Març concentracions i accions descentralitzades als diversos centres de
treball de la Diputació de Barcelona de 12h a 12.30h.

https://cgtdiba.wordpress.com/
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Assemblea de dones UB

En el marc de l'aturada internacional de dones, el 8 de març a les 14h al pati de Lletres de l'edifici històric,
assemblea de Dones de la Universitat de Barcelona convocada per Assemblea Filologia, Vaga de Totes, Novembre
Feminista i CGT UB, amb lectura de manifestos i micro obert.

Manifestació unitària del 8 de Març
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La Comissió 8 de març organitza una Manifestació amb sortida a les 19h de Plaça Universitat.

http://www.caladona.org/2017/02/803-manifestacio-8-de-marc-la-revolucio-imparable-de-les-dones/

Xerrada al local de CGT Barcelona

El divendres dia 10 de Març a les 18:00h al local de Via Laietana 18, 9è, en el context del Dia Internacional de la
Dona Treballadora, organitzem un acte de debat en què participaran diverses companyes de la Neteja de la Ciutat
de la Justícia i del sector del Telemàrqueting, que han protagonitzat recents vagues i en repetiran en breu, i també
de sanitat, ensenyament, administració pública, Unipost, les Kellys,....

Lluites significatives, protagonitzades per companys i, sobretot, companyes que pateixen la doble precarietat per la
seva condició de treballadores i de dones, en sectors amb una plantilla majoritàriament femenina. Una ocupació on
l'explotació, la manca de drets, la precarietat contractual i salarial, estan a l'ordre del dia.

Mentre els mitjans de comunicació intenten dir-nos quines han de ser les nostres preocupacions, les treballadores i
els treballadors continuem en la lluita pels nostres drets. Així ho estan fent des de CGT les companyes i companys
de les clíniques Dexeus, Quirón, Teknon i el Pilar, protagonistes d'una recent vaga, les treballadores i companys de
Ferrovial del personal de bord de Renfe amb cinc dies de vaga, l'aturada de l'ensenyament públic i ADASA, així com
accions del sector de les tecnologies de la informació, les protestes contra el WMC, o les convocatòria solidària amb
les Kellys de Barcelona

Us esperem el proper divendres, per escoltar-les, per recolzar-les, per compartir la seva experiència, la seva lluita,
perquè la flama de la rebel·lia no s'apagui, perquè com a classe treballadora les persones que estem a la CGT
seguim demostrant que no tenim cap intenció de cedir en la defensa dels nostres drets.

SI ENS TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 4/11

Actes pel 8 de Març que convoca o dona suport la CGT a Catalunya
CGT Barcelona

Tarragona

Concentració al Pius Hospital de Valls

El dimecres 8 de març a les 12.30h concentració a les portes del Pius Hospital convocada pel comitè d'empresa a
iniciativa de la Secció Sindical de CGT.

Manifestació del 8 de Març

La Plataforma 8M del Camp ( https://www.facebook.com/Plataforma-8M-del-Camp-1406215029401845/ ) convoca
manifestació amb sortida a les 19h de la Plaça Imperial Tarraco, amb el lema 'Ni agressions ni explotació, feminisme
i autoorganització'
https://www.facebook.com/events/382621878785595/
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Xerrada el 9 de març sobre la invisibilització cultural de les dones

Deixem de ser una illa - CGT Ensenyament Tarragona organitza una xerrada el 9 de març a càrrec d'Ana López
Navajas amb el títol 'Les dones que ens falten', a les 18h al Centre Cívic de la Part Alta, c/Puig d'en Pallars s/n,
Tarragona.

El Vendrell

El 8 de març documental i concentració

CGT Baix Penedès organitza la projecció del documental 'Cuidado resbala' a les 17h a la sala d'actes de l'edifici
sindical (c/Nord 11-13) i a les 20h crida a participar a la concentració convocada a la Plaça Vella.

Projecció el 10 de març

CGT Baix Penedès organitza la projecció de la pel·lícula 'Pago justo' a les 20h a la sala d'actes de l'edifici sindical
(c/Nord 11-13).

https://cgtbaixpenedes.wordpress.com/
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Girona

Jornades del 8 de Març pel dia de les dones treballadores. Per un 8 de març combatiu!

Dimecres 8 de Març: 19:00h Manifestació MAI MÉS INVISIBILITZADES, MAI MÉS SILENCIADES (sortint de
Pl. Independència).

Divendres 10 de Març:
A les 18:00h Presentació del llibre de Yanira Hermida "Lluitaven per un món nou" i a les 20:00h Inaguració de
"Tornen a vibrar" (instal·lació artística) de Maria Lopez + exposició artística de Laia Regincos i Eli Elis.

Dissabte 11 de Març:
A les 11:00h Ruta feminista per la història de Girona (sortint de Pl. Catalunya), a les 12:30h Teatre + Vermut i a
les 19:00h Nit feminista (per a dones, bolleres i trans)+sopador vegà amb les actuacions de Lola Navajas (Rap
feminista), Transxenericas (porno punk) i Dj Sinestèsia.

Contra el patriarcat, lluita feminista !

Organitza: Malapècora i Hèkates Col·lectiu Feminista

Col"laboren: Arran Pla de l'Estany, Assemblea de Joves del Gironès, CGT Girona, Sepc UdG, Endavant Girona i
Ateneu Popular Salvadora Catà.

https://www.facebook.com/events/1961231067441642/
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Lleida

Actes organitzats a Lleida per la Marea Lila ( https://www.facebook.com/marea.lila.79/ ) al voltant de 8 de Març, acte
central el 8 de març, concentració a les 19.30h a la Plaça de la Catedral amb el lema 'Contra el patriarcat, acció
feminista'.
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El dimarts 14 de març a les 19h a l'Ateneu La Baula (c/Nord 4) xerrada sobre 'Precarietat laboral des d'una
perspectiva de gènere' a càrrec de Marta Padrós, secretaria de gènere de CGT Catalunya.
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Sabadell

Manifestació nocturna 7 de març

A les 20h a la plaça de la Creu Alta.

Convoca: Vallès Feminista
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4a Jornada feminista de CGT Sabadell, dissabte 11 de març a les 10h taula rodona al local del sindicat
(Rosselló 10) amb la participació de Leticia Cruz (Ayotzinapa.cat i Taula per Mèxic), una dona saharaui i una dona
de l'Assemblea d'Aturats.

Mollet del Vallès

CGT Vallès Oriental organitza la projecció de la pel·lícula 'Cuidado resbala' amb debat-col·loqui, el dissabte 11 de
març a les 18h al Centre Cívic La Marineta.

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 11/11

