
 
 

27S – ADHEREIX-TE AL MANIFEST I SUMA’T A LES MOBILITZACIONS MUNDIALS PEL CLIMA 
 

La CGT és conscient de la situació d’emergència climàtica i de la necessitat que es prenguin mesures 
contundents i dràstiques per reduir ràpidament les emissions de gasos amb efecte hivernacle, efecte 
que en realitat és la punta de l’iceberg d’un sistema capitalista, patriarcal, racista, neocolonial, 
profundament injust, depredador, que impedeix i atempta contra la vida humana i no humana.  En 
definitiva, d’un sistema BIOCIDA que destrueix la vida no humana i fa impossible el sosteniment de la 
vida humana, amb una crisi de cures. Hi ha veus que són molt clares, entre elles la de l’activista 
ecofeminista Yayo Herrero i la del recent desaparegut economista ecològic Manfred Max Neef. 

 

 
 

 

 

Per això, la CGT ha signat el Manifest “27 DE SETEMBRE VAGA MUNDIAL PEL CLIMA”, i forma part 
de les 300 organitzacions en defensa del futur, un planeta viu i un món més just que, de moment, 
s’han unit a aquesta campanya. A més, per al dia 27S la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de 
Barcelona fa una crida a mobilitzar-se per l’emergència climàtica, sumant-se a la jornada de lluita i 
participant d’algunes de les convocatòries organitzades en diferents indrets i localitats arreu dels 
territoris. 
 

 

Des de la Secció Sindical de CGT a la Diputació de Barcelona us animem a tot*s a a 
adherir-vos al manifest, a sumar-vos a les mobilitzacions i a sortir als carrers enn 
senyal de protesta, per defensar un planeta en el qual les vides siguin vivibles. 
 

Us recordem que a la ciutat de Barcelona el punt d’inici de la manifestació dele 
divendres 27S serà a les 18 hores als Jardinets de Gràcia. 
 

 

 

 
 

 
 

#Ni un grau més, ni una espècie menys 
#Canvia el sistema, NO el clima  
#Ecologia i feminisme,  o catàstrofe 
 

Barcelona, 23 de setembre de 2019 
 

Secció Sindical de CGT 
Diputació de Barcelona 

 
 

https://www.climatica.lamarea.com/feminismo-en-tiempos-de-emergencia-climatica-todas-deberiamos-ser-ecofeministas/
https://www.youtube.com/watch?v=TCrnd-sxdpo
https://somenergia.us2.list-manage.com/track/click?u=56d8bf2e8806722821a650fd1&id=38eece6250&e=1681ef3b39
https://www.msn.com/es-es/news/internacional/huelga-mundial-por-el-clima-mapa-de-las-convocatorias/ar-AAHxNtJ

