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“Catalunya” i “Papers” caminem junts 
Comunicat dels Secretariats Permanents de les CGT de Catalunya i Balears 
 
“Catalunya” és, des de fa molts d’anys, la publicació periòdica de la CGT de Catalunya. La seva 
capçalera és heretada de l’històric periòdic de la CNT, que va sortir a la llum en el trienni de la Guerra 
Civil 1936-1939. Actualment, “Catalunya” és un periòdic d’aparició mensual, de referència entre els 
sectors d’esquerra i llibertaris, d’àmplia difusió social i escrit íntegrament en català. En l'actual època ja 
va pel número 112 i la tirada ja ha arribat als 12.000 exemplars. 
 
“Papers” és la revista de la CGT de les Illes Balears. En la seva primera època (1993-1994) va ser 
l’òrgan d’expressió del SABEI (Sindicat Autònom de Banca i Estalvi de les Illes), federat des de 1999 en 
la CGT. En aquesta nova etapa, va sortir el primer número a la primavera de 2005 i, amb una 
periodicitat trimestral, ja s’han publicat 20 números (19 més el núm. 0). Té una tirada de 2000 exemplars 
de difusió gratuïta. 
 
En els darrers temps, entre els companys de Catalunya i de les Balears s’ha anat madurant un debat 
sobre si, donat l’especial interès recíproc de les dues publicacions, caldria donar una passa i intentar 
una publicació i difusió conjunta, tot amb el respecte de la identitat i autonomia de redacció de cada 
part. Desitgem que, en un futur, es puguin afegir també els companys i companyes de la CGT del País 
Valencià. 
 
El projecte que posem en marxa intentarà aprofitar el potencial de les dues revistes, tant des de la suma 
de totes les col·laboracions, com també de les xarxes de distribució. A les Balears, la revista durà la 
capçalera “Papers”, i passarà a tenir periodicitat mensual.  
 
Entenem que la unió d’aquests dos mitjans potencia l’apropament dels companys de la CGT de Balears 
i Catalunya, i projecta un mitjà novedós, alternatiu, anarcosindicalista, obrer, llibertari i en català, amb 
una tirada de 13.000 exemplars, que sens dubte serà una eina de comunicació de lliure expressió de 
idees i notícies, alternatiu i enfrontat al sistema capitalista, i al servei dels treballadors i treballadores i 
dels moviments socials. 
 
Fem una crida a la col·laboració de tothom, per a millorar els continguts, per a ampliar les aportacions, i 
també la xarxa de punts de distribució, per potenciar la utilitat pràctica de la revista, allà on hi hagi debat 
i mobilització social: centres de treball, locals socials, centres culturals, esportius, d’esplai, etc. 
 
Enhorabona a tots i totes els que la fan possible, i a tots els lectors i lectores. Llarga vida a la nova 
revista. 
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