
Dia Internacional de les Persones Migrants 

MARXA EN SOLIDARITAT AMB LES PERSONES MIGRANTS PER LA 
IGUALTAT DE DRETS I LA LLIBERTAT DE CIRCULACIO 

Dissabte, 15 de desembre de 2018, a les 16.30 h, al Pertús 

 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Migrades, el 
proper 15 de desembre, CCOO de Catalunya participarà en un acte 
transfronterer al Pertús, conjuntament amb els companys i companyes de la 
CGT dels Pirineus Orientals, i altres entitats i organitzacions que donen suport 
a les persones migrades de la Catalunya Nord.  

La marxa travessarà una frontera que anys enrere va veure passar milers de  
persones que anaven a l’exili i que ara els nostres governs volen impedir de 
creuar, amb barreres i forces policials, als refugiats i als migrants que fugen 
dels conflicte bèl·lics i de la misèria. 

Així, companys i companyes francesos i catalans, de banda i banda de la 
frontera, caminarem:  

• Contra la pujada dels nacionalismes excloents, del populisme, del 
racisme i del feixisme que s’estenen a Europa i al món.  

• En memòria de les desenes de milers de dones, homes i infants morts 
en les rutes de la migració, víctimes de les fronteres i de les polítiques 
anti-immigratòries dels governs dels països més rics del planeta i els 
seus còmplices. 

• Per acabar amb aquestes morts, per la llibertat de circulació i el 
tancament dels centres d’internament d’estrangers (CIE). 

• Contra la idea que la immigració crea dumping social, per la 
regularització dels sense papers i per la igualtat dels drets. 

• Perquè l’Estat espanyol i l’Estat francès ratifiquin la «convenció 
internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors 
migrants i dels membres de llurs famílies» adoptada per l’ONU el 18 de 
desembre de 1990 i que té per objectiu garantir la igualtat de tracte entre 
treballadors nacionals i immigrats. 

Els sentiments de malestar de la gent i de reclusió en un mateix neixen de la 
precarització general i el qüestionament de les conquestes socials per part de 
les polítiques d’austeritat fetes pels nostres governants.  

Només lluitant junts podrem fer-ho de forma eficaç, per una societat millor i 
igualitària. 

 

 

 


