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Perquè diuen que l’economia es recupera, però a la majoria cada cop ens costa més
arribar a final de mes.
Perquè ens han retallat el salari i les condicions de treball mentre directius i empresaris augmenten els seus beneficis!
Perquè avui tenir una feina no és garantia de no caure en la pobresa.
Perquè volem sortir de l’atur amb ocupació de qualitat: no a una reforma laboral que
ens condemna a la precarietat i la desregulació!
Volem un altre model productiu, que sigui sostenible i que aposti per la innovació,
la recerca i el control democràtic dels recursos naturals.
Perquè el jovent continua a l’atur o treballant en precari o sense beques ni ajuts.
Només els queda l’emigració!
Perquè el Govern central i la dreta més reaccionària volen reduir el dret a l’avortament
i fer retrocedir la igualtat de gènere a les empreses.
Perquè apugen el preu dels serveis bàsics (aigua, llum, transport…) mentre congelen el salari mínim i retallen les pensions i l’atenció a la dependència.
Perquè volem una sanitat pública, universal, sense exclusions ni llistes d’espera.
Perquè defensem una educació pública de qualitat i inclusiva, el model d’escola
catalana i diem no a la Lomce!
Perquè reclamem una renda garantida de ciutadania per a qui no tingui recursos, i
beques i ajuts per eradicar la pobresa infantil.
Perquè tenim dret a un habitatge digne, a exigir el lloguer forçós dels pisos buits
en mans dels bancs i a la dació en pagament per a qui no pugui pagar la hipoteca.
Perquè exigim que grans empreses i grans fortunes paguin més impostos i es persegueixi el frau i l’evasió fiscal.
Perquè volem una Europa social, i no una Europa en mans dels mercats, i un pla
d’inversions europeu per crear ocupació de qualitat i garantir la cohesió social.
Perquè apostem per una Catalunya lliure de corrupció, amb més transparència,
participació ciutadana i ple respecte per la llibertat d’expressió i de manifestació!
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