
# Caminant 24 i 27 O-Crida a la mobilització

SI  ENS MOVEM,  HO CANVIEM TOT

Des del passat mes de maig, plataformes, organitzacions de la societat civil, sindicats i
partits,  compartim la  necessitat  de  rellançar  la  mobilització  social  de manera  general,
unitària  i  transversal.  És per  això  que durem a terme accions descentralitzades a tot
l'Estat espanyol el 24 d'octubre i en farem una conjunta el 27 d'octubre, que partirà de la
Glorieta d'Atocha a les 18 h.

Amb l'excusa de la crisi, però també abans, s'han aplicat mesures antisocials, retalls de
drets socials, laborals i polítics, abusos del medi ambient... que ens han arrossegat a la
precarietat i la desigualtat. La corrupció sistèmica s'ha demostrat com una eina més per
desposseir la gent i afavorir les elits, i ens han dut a una situació insostenible.

Malgrat  la  lluita  i  la  mobilització  de  tots  aquests  anys,  les  organitzacions  feministes,
sindicals, ecologistes, gran part de la ciutadania, d'esquerra, les marees, etc. continuem
veient com la situació es manté, els avanços són molt lents o fins i tot empitjoren i creix la
incertesa pel futur; amb la qual cosa creiem que torna el moment d'organitzar-nos, unir-
nos i caminar juntes perquè les coses canvien a favor de la majoria.

Són moltes les reivindicacions i amb matisos diversos, però només unides construirem
millors  propostes,  tindrem més força  i  resistirem més contundentment  perquè no ens
utilitzen més. Els nostres objectius bàsics són els següents:

Redistribuir riquesa. La riquesa ha d'estar al servei de la població per cobrir-ne drets. 
Per això, exigim:

 Impostos progressius i solidaris perquè pague qui més en té.
 Lluita eficaç contra l'evasió i l'elusió d'impostos.
 Sancions fermes tant a bancs com a intermediaris que faciliten la fugida de la 

riquesa de l'Estat a paradisos fiscals.
 Banca Pública al servei de la ciutadania i controlada per aquesta.
 Eliminació de l'article 135 de la Constitució: les persones primer, per la justícia 

fiscal i social.
 Expropiació dels sectors estratègics de l'economia.

Conquerir drets. No ens conformem a recuperar els drets perduts per l'austeritat suïcida.
A més, exigim:

 Derogació de les reformes laborals.
 Blindatge dels drets socials en la Constitució:

◦ Serveis  Públics  garants  dels  drets  essencials  de  les  persones:  reversió
immediata de les privatitzacions del sector públic.

◦ Sanitat  de  qualitat,  pública  i  universal  per  a  totes,  amb  independència  de
l'estatut jurídic (derogació de la Llei 15/97 i del RD 16/2012).

◦ Educació de titularitat i gestió pública, laica, gratuïta, inclusiva, democràtica i de
qualitat en tots els nivells i per a totes les persones. Derogació immediata de la



LOMQE, del Pla Bolonya i del Decret 3+2, i inversió almenys del 7% del PIB en
Educació.

 Habitatge com a dret i no com a negoci: paralització per llei dels desnonaments
sense  alternativa  a  les  famílies  vulnerables,  ampliació  dels  parcs  d'habitatges
públics en lloguer  i  intervenció en el  mercat del  lloguer  per frenar l'especulació
enfront de les execucions hipotecàries, dació en pagament retroactiva i mesures
d'indemnització a les famílies per l'estafa immobiliària.

 Derogació dels aspectes regressius de les reformes de les pensions (supressió del
factor  d'empobriment,  mal  anomenat  factor  de  sostenibilitat), manteniment  dels
sistema  públic  de  pensions  tot  recorrent  als  pressupostos  generals  per  tal  de
garantir-los, pensions públiques revaloritzades anualment segons l'IPC real, amb
clàusula  de  revisió  que  garantesca  el  poder  adquisitiu  i  revisió  urgent  de  la
congelació dels últims 10 anys.

 Llei  de  Dependència  que  no  deixe  ningú  enrere  i  amb  inclusió  plena  de  les
persones amb diversitat funcional.

 Transport públic, social i sostenible basat en el tren, la marxa a peu i la bicicleta,
amb la resta de maneres i mitjans com a complementaris.

 Igualtat de salaris entre homes i dones, siguen migrants o no.
 Revalorització dels salaris per dur una vida digna.

Recuperar el Planeta:

 Món rural  viu,  fonamentat  en  models  agroecològics  sustentables  que permeten
l'accés a una alimentació sana, saludable i respectuosa amb el medi ambient, que
promoga les economies socials i solidàries i defenga una vida rural digna, mancada
de tota repressió i de mesures punitives (Fraguas, el Calabacino).

 Nou model energètic, de gestió pública, que potencie les energies renovables i el
tancament  escalonat  de les centrals  nuclears a mesura que en complisquen el
permís d'explotació del 2020 al 2024; derogació de permisos a les grans obres
incompatibles amb l'entorn i el cessament de la política d'extracció, com ara la mina
d'urani del Retortillo a Salamanca, o els projectes de macrogranges.

 Moratòria de les obres de l'AVE i increment de les inversions en els trens de rodalia
i regionals.

 Protecció dels nostres rius i defensa de l'aigua pública: detenir els processos de
deteriorament, apropiació i sobreexplotació de rius i aqüífers; reduir les demandes
d'aigua així com la revisió de les infraestructures hidràuliques obsoletes, en desús
o insostenibles; revertir els processos de mercantilització de l'aigua i privatització
dels serveis d'abastiment i sanejament; garantir el dret humà a l'aigua.

Aconseguir una vida digna i de qualitat:

 Harmonia i respecte mutu i amb la natura.
 Renda Bàsica garantida.
 Derogació de la Llei Mordassa i de les lleis i normes que impedeixen la llibertat

d'expressió.
 Sistema judicial imparcial, no patriarcal ni lliberticida.
 Polítiques  migratòries  que  permeten  la  llibertat  de  circulació  de  les  persones  i

garantesquen tots els drets a les persones migrants. Subscrivim les reivindicacions
bàsiques  de  la  campanya  “El  racisme  ens  tanca”:  derogació  de  la  Llei
d'Estrangeria, despenalització de la venda ambulant, tancament dels CIE, papers



sense  contracte,  empadronament  sense  domicili,  nacionalitat  sense  examen  i
sanitat per a totes.

 Conciliació de la vida familiar i la vida laboral, amb responsabilitat de les cures.
 Constitucionalització del dret a decidir de les dones sobre el seu cos i garantia de la

interrupció lliure de l'embaràs: despenalitzada, sense tuteles, sense obstacles i en
la sanitat pública.


