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Una salutació fraternal,

L’any 2010 es compleixen 100 anys del naixement de la CNT de la flama de les lluites obreres i 

camperoles. Neix com una eina per fer front a l’explotació i la misèria que regna al país, tant per 

causa del Capital com de l’Estat i de l’Església.

 

100 ANYS commemora la Confederació Nacional del Treball, i no per a celebrar cap festa, si no per 

a continuar lluitant per l’emancipació econòmica i social de l’ésser humà, contra tota explotació.

Com és ben sabut, la CNT ha estat protagonista, juntament amb el Moviment Llibertari, de grans 

fets històrics, tant en el vessant de la formació com en el social, econòmic i polític, la qual màxima 

expressió fou la Revolució de 1936-1939. On es va posar en pràctica l’ideari anarcosindicalista a la 

industria, pobles i ciutats, sobre tot mitjançant la socialització i les col·lectivitzacions.

I en aquest Centenari volem convidar a totes les organitzacions anarquistes i llibertàries, ateneus, 

individualitats, col·lectius i cooperatives afins, això com als mitjans de divulgació i comunicació, a 

participar i col·laborar amb la vostra presència en les diferents activitats programades amb aquest 

motiu, com a part d’aquests 100 anys de lluita i idees llibertàries... i dels que vindran.

Hem  organitzat  xerrades,  debats,  conferències,  exposicions,  congressos  acadèmics  sobre  varis 
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aspectes de lluita, teoria i història, homenatges, cicles de cinema, publicacions, concerts i molt més.

Voldríem que ens acompanyéssiu en l’acte de presentació del Centenari a Barcelona, que es durà a 

terme  el  26  de  gener  de  2010,  a  las  16  hores  a  la  Sala  Mirador  del  Centre  de  Cultura 

Contemporània, C/Montalegre, 5, de Barcelona.

Sens dubte, encara resta molt camí per recórrer cap a un món millor. Estem en la tasca. Estem al 

carrer.

Salut i Anarquia

Comissió del Centenari CNT

Per ampliar informació:

http://www.cnt.es/centenario

centenario.bcn@cnt.es
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Al carrer

Per l’abolició de les presons

Per la cultura

Les col·lectivitzacions

Per la igualtat

Al món
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