
 
 
 

 
          
A TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES DE L’ANC 
 
La Sectorial de Treballadors/es per la Independència us convoquem a 
participar en les manifestacions del proper 1 de maig i us informem que: 
 
 
a)    El Secretariat Nacional de l’ANC enviarà un comunicat als sindicats 
expressant la seva solidaritat amb els treballadors i les seves reivindicacions en 
defensa del estat del benestar i el convenciment que la millor manera de defensar-
lo és lluitant per la independència de Catalunya. 
  
b)   La Sectorial  de Treballadors/es per la Independència fa una crida a tots 
el membres de l’ANC, a les Assemblees Territorials i a les Sectorials perquè 
participin en els actes i manifestacions que s’organitzin en motiu de l’1 de 
maig. 
  
c)    L'objectiu de la nostra presència és solidaritzar-nos amb les reivindicacions 
socials dels treballadors i fer palesa la reivindicació de la nostra sobirania nacional. 
 
Amb aquest doble objectiu, el dia 1 de maig, la Sectorial de Treballadors/es per la 
Independència: 
  
a)    Muntarà  parades prop dels llocs on se celebrin actes o hagin de passar-hi 



els manifestants. 
  

b)    Les parades seran el lloc de trobada de tots els membres de cada territorial 
que hi vulgui participar.  
 
c)   S’encarregarà de la distribució entre el manifestants d’un text redactat 
per la mateixa sectorial. 
  
d)   És molt important que tots els companys i companyes que hi participeu porteu 
estelades. 
           

Atenció: la idea és no fer seguici propi, és a dir, no fer un bloc encapçalat 
per una pancarta, sinó que hi hagi moltes estelades des del principi fins al 
final de tota la manifestació. Com més siguem, més visibles serem. 

  
e)    Es important aprofitar l’ocasió per afiliar o com a mínim prendre nota del 
màxim nombre possible de correus electrònics i números de telèfon de tota 
la gent que estigui interessada a tenir informació de l’ANC i de la Sectorial de 
Treballadors i Treballadores per la Independència. 

  
f)     S’han imprès 7.000 fulls per repartir a Barcelona. Com que no hem vist 
factible poder-los distribuir per tot Catalunya, per això us adjuntem el text per si 
voleu fer-ne còpies per repartir a les vostres localitats. 
 
g)    Si teniu previst participar en les accions de l’1 de maig, aniria bé que ho 
comuniquéssiu a la Sectorial enviant un correu a 
movimentobrer@assemblea.cat l, intentaran ajudar-vos en tot el que puguin i 
us informaran de la ubicació de les parades 
  
h)    Aquests són els llocs i hores de concentració de les manifestacions de les 
principals localitats: 
  
Barcelona: 11.30 h a Rda. Sant Pere / Pg. de Gracia 
Girona: 12.00 h a la pl. de la Independència 
Tarragona: 18.30 h a la pl. Imperial Tarraco 
Tortosa: 12.00 h a la pl. del Carrilet. 
Lleida: 12.00 h a la pl. del Treball. 
 
Segurament hi haurà també manifestacions en altres localitats. 
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