VII ASSEMBLEA DE LA
MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA
Balanç de les accions realitzades des de la VI Assemblea

Els dilluns al Sol, excepte els mesos de confinament, han estat l'eix Fonamental del Moviment
Pensionista a Catalunya.
El 5 d'Octubre de 2019
Es va desenvolupar al parc de l'Espanya Industrial a Sants, la Festa de les Marees i moviments
Socials. En la qual la Marea Pensionista de Catalunya va tenir un paper decisiu aportant una gran
participació de les seves Marees locals creant i participant en tots els debats.
9 d'octubre 2019
Participació de la Marea Pensionista en l'ocupació de l'Oficina de Benestar Social a Sants
reivindicant pisos per a les persones amb mobilitat reduïda
16 Octubre del 2019
Es realitza la gran Manifestació Pensionista a Madrid, convocada per la COESPE i amb el suport de
la Marea Pensionista de Catalunya , surten autocars de Mataró, del Vallés, Barcelona i Tarragona
Ens desplacem amb vehicles privats, Renfe. Aquesta Manifestació Pensionista va posar en la picota
al Govern del PP, vam demostrar que el Moviment Pensionista té molt a dir.
19 Octubre 2019
Dia de suport contra el càncer. La Marea Pensionista és present novament aquest dia en moltes
localitats
17 de Novembre 2019
Gran Manifestació contra la llei Aragonès amb gran participació de la Marees Pensionistes i la
cobertura per part dels mitjans de comunicació va ser bona
29 de novembre 2019
Creació i Participació
En la posada en marxa de l'Aliança de Marees ,celebrada en l'annex de les Cotxeres de Sants.
Octubre, novembre i desembre es continuen realitzant per part de les Marees locals xerrades sobre
la llei Aragonès
10 de Desembre 2019

Concentració davant l'Oficina Europea en el Dia dels drets humans . Es lliura un manifest de la
plataforma Aturem la llei Aragonès i Marea blanca. L'assistència a aquesta concentració va ser
majoritària per part de la Marea Pensionista.
16 de Desembre 2019
Manifestació des d'Arc de Triomf al Parlament de Catalunya. Desborda totes les previsions de la
Marea Pensionista de Catalunya. Participació de diversos moviments socials i empreses en crisis.
Els mitjans de comunicació ens van donar una adequada cobertura.
18 de Desembre 2019
Domiciano presenta la seva dimissió al·legant motius de salut
El 30 de Desembre 2019
Finalitzem l'any amb un dilluns al sol en les localitats
2 de Gener 2020
S'inicia amb una Concentració davant la seu d'ERC, per a continuar pressionant, i que retirin la llei
Aragonès. Aquesta convocatòria es va realitzar en menys de 48 hores i per les dates que es va fer les
persones de la Marea Pensionista van respondre adequadament. Va haver-hi una bona cobertura dels
mitjans TV i ràdios
13 de Gener 2020
Se surt de la plaça Universitat en manifestació novament cap a la seu d'ERC reivindicant la retirada
de la llei Aragonès.
14 de Gener 2020
Entrem de ple en el debat de la IV Conferència de la COESPE prevista per al 13 de Març
11 de Febrer 2020
Es debaten els documents de la IV Assemblea de la COESPE en la Coordinadora de Catalunya
21 de Febrer 2020
Es trien els delegats/des a la IV Assemblea de la COESPE.
18 de Gener 2020
Es participa en la Festa del Barri de Sant Antoni . Enguany la participació de la Marea pensionista
de Catalunya és molt nombrosa , Es va participar en xerrades,debats, esdeveniments esportius. Vam
tenir molt de públic tot el cap de setmana. La Marea pensionista va sortir reforçada davant de
moltes entitats de Calàbria
Des de Gener 2020

Campanya de recollida de signatures S.Social. Es comença una nova campanya de recollir
signatures per a l'auditoria de la Seguretat Social
27 de Gener 2020
Banc d'Espanya, sortim en manifestació des de Plaça Universitat fins al Banc d'Espanya. Diverses
milers de persones . Els mitjans de comunicació van ser presents
24 de Febrer 2020
Manifestació de suport a les Armilles Grogues i a les Pensione…
*MOCIONS SOBRE SANITAT EN AJUNTAMENTS
*MOCIONS SOBRE L'AUDITORIA Als AJUNTAMENTS
*CAMPANYA INFORMATIVA A les FÀBRIQUES
COMISSIÓ D'ORGANITZACIÓ
MAREA PENSIONISTA CATALUNYA

