
 

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com 
 

També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com 

 
 
 
  

Pels drets i les llibertats, per la democràcia  

i la cohesió, us volem a casa ! 
L’Espai Democràcia i Convivència convoca el proper diumenge 15 d’abril una gran 
manifestació coincidint amb els 6 mesos d’empresonament del president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i el fins fa poc president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sànchez. Sota el lema ‘Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a 
casa!’, la marxa arrencarà a les 12.30 h de la Plaça Espanya de Barcelona i avançarà per 
l’Avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l’acte final.  
 
Les entitats que conformen l’Espai Democràcia i Convivència, preocupades per la 
vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, fan una crida a la 
ciutadania a participar de la manifestació davant la necessitat de donar una resposta 
unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social, 
el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia. 
 
El grup impulsor de l’Espai Democràcia i Convivència el formen les següents entitats i 
organitzacions: Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), 
Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(CONFAVC), Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), 
Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT de Catalunya. 
 
Ens afecta a tot(e)s, per això des del C.E. us convoquem a participar a la manifestació. 
No et quedis a casa! 

 
Manifestació 
 
Convocada una gran manifestació el diumenge 15 d’abril 
Hora de sortida: 12:30 
Lloc de sortida: Plaça Espanya (Barcelona) 
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En defensa del sistema públic de pensions 
Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones 
pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord 
amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes 
presents i futures. 
 
És per aquest motiu que s’ha convocat una manifestació en defensa del sistema 
públic de pensions, el 14 d'abril, a les 11 hores, a la Plaça Urquinaona de 
Barcelona. 
 
Es llegirà un manifest amb els següents punts: 

1. En defensa del sistema públic de pensions 
2. Per la revaloració de les pensions segons l’IPC 
3. Per la derogació del factor de sostenibilitat actual i substitució de l’IRPF 
4. Per un pacte d’estat que garanteixi les pensions públiques 

 
A més, també es faran altres manifestacions a: 
- Girona, 12.00 h, Plaça Independència 
- Tarragona, 12.00 h, Plaça de la Font 
- Lleida, 12.00 h, concentració a la Plaça de la Pau (davant de la Subdelegació 
del Govern) 
- Manresa, 18.30 h, Oficines de l'Institut Nacional de Seguretat Social (c/ Bruc, 138-
140) 
- Vic, 18.00 h, Plaça de l'Estació 
- Vilanova i la Geltrú, 12.00 h, Plaça de la Vila 
 
Convoquen: 
Unió Democràtica de Pensionistes d’Espanya (UDP) 
Federació d’Associacions de Gent Gran del Principat d’Astúries (FAMPA) 
Consell Aragonès de La Gent Gran (COAPEMA) 
Gent Gran de Telefònica 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) 
Confederació Espanyola d’Organitzacions de Gent Gran (CEOMA) 
M. Cruz Mariscal, membre del Consell Andalús de la Gent Gran 
Federació d’Associacions de Cultura i Oci de la Gent Gran (FACOM) 
Federació Estatal de Jubilats i Pensionistes de CCOO 
Unió Estatal de Jubilats i Pensionistes d’UGT 
Federació d’Organitzacions de Gent Gran d’Andalusia (FOAM) 
Consell Regional de Gent Gran d’Extremadura 
Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya 
 
Ens afecta a tot(e)s, per això des del C.E. us convoquem a participar a la 
manifestació que tingueu més a prop. No et quedis a casa! 


