2012031410000507 ALT CDC Contra congrès Reus
Descripció
En relació amb el proper Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) s'han convocat diversos actes de protesta de
col·lectius ciutadans sota el lema "No tinguem por, plantem cara" del 23 al 25 de Març amb certa difusió per les xarxes socials.

Anàlisi preliminar
Per la informació publicada, sembla que la comunicació està centralitzada al voltant de la xarxa social Twitter i d'un bloc allotjat a
Wordpress:
Tipus

Proveïdor

Identificador

Adreça

Comentari

Xarxa Social

Twitter

@primaverareus

https://twitter.com/#!/primaverareus

-

Xarxa Social

Twitter

@RetalladesCIU

https://twitter.com/#!/RetalladesCiU

-

Xarxa Social

Twitter

#primaverareus

https://twitter.com/#!/search/%23primaverareus

-

Xarxa Social

Facebook

-

https://www.facebook.com/events/201027483330803/

-

Bloc

Wordpress

primaverareus

http://www.primaveurareus.cat
https://primaverareus.wordpress.com/

-

A les diverses publicacions es pot trobar un cartell de la convocatòria de protestes:

Comunicat
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article6869

PRIMAVERA REUS
Els que ens roben i ens retallen
es reuneixen a Reus,
plantem cara a les seves polítiques!
Davant la realització del CONGRÉS NACIONAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA QUE ES
CELEBRARÀ A REUS ELS PROPERS DIES 23, 24 I 25 DE MARÇ, L’ASSEMBLEA POPULAR DE REUS CONVOCARÀ UN
SEGUIT D’ACTES ELS MATEIXOS DIES DEL CONGRÉS, PER TAL D’ASSENYALAR I DENUNCIAR ALS QUI ESTAN
PORTANT A TERME LES RETALLADES, PRIVATITZACIONS I DESMANTELLAMENT DEL SECTOR PÚBLIC a
Catalunya, als qui ens retallen drets laborals i socials, als qui ens reprimeixen si protestem
i exigim els nostres drets, als qui ens exigeixen “sacrificis” mentre cobren uns sous elevats
per portar a terme les polítiques marcades per la banca i els poders econòmics, veritables
responsables de la crisi.
Des de l’Assemblea Popular s’està organitzant la resposta ciutadana a aquest congrés per tal de
mostrar el nostre rebuig a les polítiques encapçalades per persones com Artur Mas, Boi Ruiz,
Mas Colell o Felip Puig. Per això s’estan organitzant un seguit d’activitats, assemblees,
debats, accions i manifestacions a Reus, que s’aniran concretant progressivament.
Fem una crida a participar-hi a tota la gent afectada per les retallades de serveis públics i
prestacions i per les privatitzacions, que bàsicament som totes i tots, però de forma molt
especial als treballadors i treballadores, als usuaris i usuàries, dels sectors més afectats,
com són sanitat i educació.
Recordem de pas que CDC (i CiU com a coalició) han donat el seu suport i aprovació a la reforma
laboral aprovada el passat mes de febrer pel govern del PP, l’atac més fort contra els drets
laborals produït des de la Transició, una reforma que, a més de l’abaratiment de
l’acomiadament, el foment de la precarietat i la flexibilització de les condicions laborals,
significarà una desregulació quasi total de les relacions laborals, la pèrdua de valor dels
convenis i el sotmetiment total dels treballadors i treballadores als interessos empresarials.
Per tot això, fem una crida al conjunt dels i les treballadores de Catalunya, als moviments
socials, als sindicats alternatius i combatius, als col·lectius i organitzacions de l’esquerra
anticapitalista, vinguin a donar suport a les mobilitzacions que es portin a terme a Reus i a
participar-hi.
Per contactar amb nosaltres: primaverareus@gmail.com
twitter: @primaverareus
facebook: http://www.facebook.com/events/201027483330803

Anàlisi
Xarxes socials
Etiquetes
Xarxa social

Etiqueta

Impacte

Activitat

Twitter

#primaverareus

9387

379 tweets

Twitter

#retalladesciu

10427

70 tweets

Twitter

#contracongrésCDC

9829

68 tweets

Perfils relacionats
Endavant_OSAN

6,696

acampadatortosa

2,470

PrimaveraReus

2,250

marta_sibina

1,378

revoltaglobal

1,280

CUPReus

1,270

assembleastap

1,018

Joanvela7

1,008

bakunin69

814

cat_anon

578

dolorscamats

5,252

ricardgoma

2,588

pplanellesoliva

2,208

jovesev

1,105

AzoteLiberal

1,043

aritzcirbian

861

RetalladesCiU

744

rogermpuig

665

Ciddavid

616

gsentisgarces

506

esthervivas

20,016

PrimaveraReus

3,317

atroleando

1,140

enlluita

1,046

edgarFdz

641

CUPReus

635

RCatalunya

423

IndignatsTorre

317

LaGaianada

302

polCastellvi

227

Evolució

Blocs i webs

Tipus

URL

Propietari domini

-

http://assembleareus.info/
acampadareusmercadal.wordpress.com

David Llop
La Pobla de Massaluca
+34.977439761
dallovi90@gmail.com

-

http://www.primaveurareus.cat
https://primaverareus.wordpress.com/

Federació Comarcal Baix Camp CGT
Raval Santa Anna, 13
Reus
+34.977340883
primaverareus@gmail.com
baixc-p@cgtcatalunya.cat

Correu-e i missatgeria instantània
Tipus

Adreça

Propietari

Correu-e

assemblea.popular.reus@gmail.com

-

Correu-e

primaverareus@gmail.com

-

Referències
http://politica.e-noticies.cat/congres-calent-de-cdc-62635.html
http://revoltaglobal.cat/breve942.html
http://www.tarragona21.com/el-congres-de-cdc-sembrara-reus-de-tendes-de-campanya-i-de-retrets-entre-vells-coneguts/

