25-N

Eleccions al Parlament de Catalunya

Volem decidir

x

una Catalunya social!

Aquest diumenge, 25 de novembre, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estem
cridats a les urnes per escollir un nou Parlament, del qual sorgirà el nou Govern del
nostre país.
Aquests comicis es convoquen sota una de les pitjors crisis que ha patit Catalunya:
prop de 900.000 persones a l’atur, prop de 100.000 llars sense cap mena d’ingrés,
una mitjana de 100 desnonaments cada dia, l’atac als serveis públics (augment de
les llistes d’espera per a intervencions, increment de les ràtios d’alumnes per aula,
increment de taxes a la universitat i l’FP, reducció de les beques menjador...), els
nostres joves han de marxar a treballar a fora perquè no se’ls ofereix cap
oportunitat, cap esperança.
Les polítiques de retallades imposades des del Govern de Catalunya i del Govern
central no fan sinó agreujar la situació, i responen a la clara voluntat política de
desmantellar el nostre Estat de benestar.
La Plataforma Prou Retallades reclamem que Catalunya esdevingui un model de
país per a Europa i el món, on els seus ciutadans i ciutadanes gaudeixin de drets
socials i laborals, on es tinguin en compte les persones. Per tot això instem els
partits polítics a:
-

-

-

Que les mesures per sortir de la crisi es construeixin escoltant la veu de la
ciutadania, i no sota els dictats dels interessos econòmics d’una minoria.
Aturar de manera immediata el desmantellament de l’Estat de benestar, les
retallades als serveis públics, i garantir-ne la qualitat.
Implementar una fiscalitat justa i progressiva que gravi més les rendes del
capital que les del treball i el retorn immediat de l’impost de successions,
per tal de garantir els recursos suficients per finançar l’Estat de benestar.
Garantir la transparència en la gestió dels recursos.
La retirada de l’euro per recepta i el re-copagament, acabar amb la
discriminació de col·lectius i la retallada de prestacions sanitàries, aturar el
procés de mercantilització de la sanitat, garantint un sistema públic de
salut.
La rebaixa de les ràtios de professors per centre educatiu i d’alumnes per
aula recuperant els anteriors nivells, la retirada dels increments de taxes
universitàries i de l’FP, la recuperació de l'aportació de la Generalitat a les
escoles bressol, la recuperació de les beques menjador, la recuperació de
les subvencions a les AMPA, en definitiva, una aposta clara per l’educació
pública.

-

-

L’aturada immediata dels processos de desnonament i una política que
garanteixi el dret a l’habitatge per a tothom.
La recuperació del finançament de la Renda Mínima d’Inserció i el
desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania, com contempla
l’Estatut de Catalunya, i garantint els recursos suficients perquè els serveis
socials puguin donar resposta a les necessitats de la població.
Recuperar el desenvolupament de la Llei de la Dependència. I recuperar el
poder adquisitiu de les pensions.
La restauració de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del
sector públic.
El desenvolupament del Marc Català de Relacions Laborals.
Una aposta clara per les polítiques actives d’ocupació, garantint el
finançament adequat dels serveis públics d’ocupació i la lluita contra l’atur.
La recuperació de les partides per a polítiques de cooperació.
La recuperació del finançament per a l’estímul i el suport a la creació
cultural.
La recuperació dels recursos per a investigació i recerca, com a base per
garantir el canvi del model productiu, i una veritable política de suport a la
indústria.

El pròxim 25 de novembre, 25-N, cada home i cada dona tenim un vot. Els nostres
vots han de canalitzar el rebuig i la lluita contra les retallades socials i els atacs a
l'Estat de benestar, els drets i la dignitat. Cal que participem de manera massiva a
les urnes per decidir les polítiques que es faran en el nostre país els propers 4 anys.
No hi ha excuses. Els mercats, les institucions europees, la política d’austeritat,
governs captius incapaços de plantar cara... intentaran arribar fins al final amb el
seu programa.
Els ciutadans i ciutadanes continuarem defensant les nostres reivindicacions. Ho
vàrem demostrar sortint massivament al carrer el passat 14-N. Volem decidir el
nostre present i el nostre futur. Cal anar a votar, si no exercim aquest dret, altres
decidiran per nosaltres!

Perquè volem decidir

x

una Catalunya social!

Plataforma PROU RETALLADES!

Barcelona, 22 de novembre de 2012

