
1a MARXA VALENCIANA CONTRA L'ATUR I LA PRECARIETAT LABORAL 

PER UN TREBALL DIGNE O UN SALARI SOCIAL 
 
Més de sis milions d'aturats al llarg i ample de l'Estat . La meitat d'ells , ja no percep cap tipus de 
prestació i 1,4 milions , subsisteixen amb la irrisòria ajuda de 426 euros . Al País Valencià prop de 
800.000 treballadors pateixen les seqüeles de l'atur . Famílies que han vist truncades les seues vides . 
Ciutadans desproveïts dels seus drets de ciutadans . Obligats a malviure . Desnonats de les seues 
cases . 
 
El Partit Popular del titella Rajoy, està duent a terme les reformes ordenades a Brussel · les, que va 
iniciar l'administració Zapatero i que estan portant a la misèria a milions de treballadors de l'estat 
espanyol . Van arribar al poder amb un programa polític que no estan complint . Governen a base de 
decrets des dels seus consells de ministres . La seua política econòmica ha estat basada en les 
Reformes Estructurals - Laboral i de Polítiques d'ocupació , Sectors Públics , Educativa , Pensions , 
Local- en la Reforma financera - Inflant el deute públic amb deute privat - i en la Consolidació fiscal - 
pujada d'impostos a les classes treballadores i llei d'estabilitat pressupostària per limitar la despesa 
pública - Molts hem patit les conseqüències d'aquestes mesures . Als ulls de tots s'ha convertit en 
l'enemic número u de la classe treballadora . 
 
Des del començament de la crisi , els deutes dels bancs s'han sanejat amb milers de milions dels fons 
públics . Les grans fortunes tot just paguen impostos i han pogut , fins i tot , blanquejar els seus diners 
. Mentre que els treballadors hem vist com tot el pes de la crisi queia sobre les nostres esquenes . 
Nosaltres hem pagat els nostres deutes . O ens han embargat . Hem patit EROs , pujades d' impostos , 
augment de l'edat de jubilació , disminució del poder adquisitiu , reformes laborals que abarateixen 
l'acomiadament i que han convertit l'estatut dels treballadors en paper mullat . Ja no tenim drets que 
ens emparen . 
 
Seguint els dictats de la Unió Europea i del seu Comandant en Cap Angela Merkel , s'ha prioritzat la 
reducció del dèficit perquè l'Estat Espanyol gaudeixi de la famosa " confiança " dels Mercats i es 
reactivi l'economia . Milongues . El que realment s'ha prioritzat és el pagament del deute Bancàri a 
través del fons Públics . Per això han limitat el sostre de despesa pública ( social ) , que era l'únic que 
podia reactivar l' economia. La iniciativa privada , en aquests moments , ni pot , ni vol . Això ha 
significat l'empenta definitiva a una pilota de neu que continua creixent , causant la destrucció de 
milions de llocs de treball i el tancament de centenars de milers de petites empreses . 
 
Per si fos poc , la Privatització dels Serveis Públics ens dificultarà l'accés a la justícia , l'educació i la 
sanitat ... Ja no som ciutadans , som clients . Qui puga Re- Pagar gaudirà d'aquests drets . 
 
Davant les agressions , el moviment obrer i popular s'ha reactivat , però de manera sectoritzada , 
dispersa i sense claredat d'objectius polítics , més enllà dels concrets . A això ha contribuït , entre 
molts factors , la incomprensible actitud de les cúpules sindicals de CCOO i U.G.T. Mentre la 
combativitat s'estén per la base, els dirigents oportunistes es dediquen a actuar d' apagafocs , 
provocant frustració i desmobilització en el moviment ja organitzat dins dels sindicats i una deriva 
antisindical a la majoria dels ciutadans . D'una banda , diuen representar als treballadors i als seus 
afiliats . D'altra , assumeixen la pau social i reneguen de la lluita de classes . Assumint , a la pràctica , 
que la crisi te que caure sobre les espatlles dels treballadors o , com a molt , criticant amb la boca 
petita . La lamentable i ambigua posició dels dirigents de CCOO davant la reforma de les pensions , és 
l'enèsim exemple . 
 
Per tot això , hem d'alçar la veu , i cridar ben clar , que ja n'hi ha prou . Exigim solucions immediates al 
problema de l'Atur . Volem un estat social, en el paguen més els que més tenen . Que aquests diners 
s'utilitze per reforçar els serveis públics , per crear ocupació a través del que és públic , reactivar l' 
economia i ajudar a qui més ho necessite . És hora ja de fer cas d'altres polítiques econòmiques que 



garanteixen el creixement econòmic i la disminució del Dèficit a través de la creació d'ocupació pública. 
I si el problema són els fons , aportem algunes idees 
- IMPOSTOS PER LES RENDES DEL CAPITAL 
- REVISAR ELS IMPOSTOS DE PATRIMONI I SUCCESSIONS 
- LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL 
- NI UN EURO A L'ESGLÉSIA 
- REDUCCIÓ DE LES DESPESES MILITARS 
 
Des de fa mesos diferents agrupacions d'aturats de la província de València venim mobilitzant-nos 
conjuntament . Hem coincidit en les Marees , al 1r de Maig , per l'Ocupació , defensant els serveis 
públics ... exigint en totes i cadascuna de aquestes mobilitzacions mesures per a solucionar l'injustícia 
de l'atur . Finalment , hem decidit iniciar un procés de coordinació per recollir les reivindicacions que 
ens uneixen i portar junts al govern valencià . Per això hem convocat aquesta jornada de lluita . 
 
El conjunt de reivindicacions que avui presentem als nostres governants , hi ha la resta de ciutadania 
en general, és el següent : 
 
1- Polítiques d'ocupació, a través de l' ocupació pública , augmentant les partides 
pressupostàries per a això. 
Exigim a les diferents administracions la posada en marxa de polítiques d'ocupació amb contractacions 
directes per part d'ens públics . Únic camí per possibilitar la creació real d'ocupació, donada la 
depressió econòmica que travessem . La transferència de fons públics a la iniciativa privada és habitual 
des que comencés la crisi . Només ha servit per engreixar el deute públic i omplir la butxaca a uns pocs 
a costa d'incrementar la precarització laboral . En cap cas ha contribuït a disminuir l'atur . Ni la baixada 
conjuntural i estacional durant els mesos turístics , ni les mentides de Rajoy , De Guindos i Montoro 
sobre "la grandesa del economia espanyola" , poden emmascarar la realitat , ni les previsions per a 
2014 d'organismes com FMI i Standard & Poor 's -27 % - o OCDE - 28% - 
 
2- Suport a l'autoocupació 
Exigim ajudes per a la gestió i desenvolupament d'ocupació sota el control dels propis treballadors . 
Així mateix , exigim ajudes per al petit comerç . 
 
3- Salari Social digne 
Exigim polítiques passives d'ocupació , per garantir que les persones a l'atur puguen desenvolupar la 
seua vida amb dignitat .ja que no ens trobem en aquesta situació per decisió pròpia . I les 
administracions públiques han de posar en marxa ajudes socials a causa del moment tan summament 
greu que travessem , no comparable a anteriors crisis de menys calat , per evitar situacions límit 
d'autèntica exclusió social . 
Exigim un Salari Social que sigui equivalent al Salari Mínim Interprofessional fixat aquest any en 645,30 
€ . La durabilitat de l'ajuda serà fins que l'aturat trobe una feina. 
 
4- Exempció en taxes i impostos i Gratuïtat en Serveis públics per a aturats sense recursos 
És inadmissible que les administracions segueixin cobrant taxes , impostos i els serveis públics a 
aturats en perill d'exclusió social . 
 
5 - Defensa dels serveis públics d'ocupació 
Com a eina útil per a l'accés dels aturats a la feina. La seua privatització i la consolidació de les 
agències privades de col · locació només ens portaran més atur i més precarietat laboral . 
 
6- No a les retallades socials . 
Els Aturats som els més perjudicats en els atacs que el govern està duent a terme a les cobertures 
socials , la sanitat pública , l'educació pública , l'exclusió de medicaments de la seguretat social , la 
reforma de les pensions ... Hem lluitat i seguirem lluitant per que l'Estat Espanyol , siga un estat al 
servei de les classes treballadores , en el qual pagen més els que més tenen, perquè els que menys 
tinguen no es vegen obligats a viure de la caritat . 



 
7- Stop a la repressió i criminalització dels moviments socials . 
Ens posicionem en contra de les lleis ja existents que reprimeixen la lluita social i contra la reforma del 
codi penal duta a terme per l'actual govern que, bàsicament , està dirigida a reprimir la inevitable 
contestació social que provoca el fet que tot el pes de la crisi estiga caient sobre l'esquena de la classe 
treballadora . 
 
8 - No al pagament del deute . 
Perquè han engreixat el deute públic amb uns 200.000 milions amb què s'han tapat els forats de bancs 
i caixes . Els treballadors , els aturats , els autònoms , els petits comerciants , hem pagat les nostres 
deutes o ens han embargat . Aquesta deute que diuen que tenim tots els i les trballadores de l'estat 
espanyol són els petits jocs d'uns pocs que han deixat un estat enverinat , acomiadant-se amb 
indemnitzacions milionàries , rumb a paradisos fiscals . És així mateix fruit d'un estat que , en lloc de 
finançar cobrant impostos a les rendes del capital , ho fa venent deute públic al 5 % als bancs privats , 
que prèviament han obtingut els diners dels propis bancs centrals a l'1 %. Bó pues ... un negoci rodó . 
El deute públic el 2007 era d'uns 380.000 milions d'euros . Avui és pràcticament d'1 Bilió d'euros . NO 
ÉS EL NOSTRE DEUTE . 
 
9- Exigim la dimissió del Govern del PP , per anti demòcrata i anti social 
Ha arribat el moment que tots els aturats ens organitzem conjuntament per fer front a un govern , que 
als ulls de tots s'ha convertit en el govern de l'Atur , les Retallades i la Corrupció . Exigim la dimissió . 
No està fent res per solucionar el problema de la desocupació . És més , en comptes de buscar 
solucions , es dedica a criminalitzar-nos i acosarnos , posant com a excusa el frau en el cobrament de 
subsidis , quan està demostrat per les estadístiques que el frau és mínim si el comparem amb el frau 
fiscal dels grans empresaris . Ens fan la vida impossible a prendre'ns les prestacions , dificultant l'accés 
a les mateixes i condemnant a l'exclusió social , sense oferir cap alternativa . Que s'en vagen! . I 
exigirem als que entren a governar una reorientació de les polítiques econòmiques i socials perquè les 
classes treballadores puguen sortir de la crisi capitalista que travessem amb dignitat i no amb la 
misèria que ens garanteixen les polítiques liberals . 
 
Avui , hem participat en aquesta mobilització una gran diversitat de col · lectius . El nostre agraïment a 
tots ells per sumar-se a la nostra iniciativa . Als que ens han ajudat en aquesta convocatòria . Així com 
als que no han pogut vindre per raons de força major . Així com a tots els que s'han sumat a títol 
individual . 
Entenem que les nostres reivindicacions són les reivindicacions de la majoria social . No només són 
unes reivindicacions justes , també són unes reivindicacions necessàries perquè la misèria i la caritat 
no siguen el dia a dia de la classe treballadora del segle XXI . 
Per això fem una crida perquè els ciutadans lluiten pel que és seu. Pel que és nostre. Perquè junts ho 
podem tot . La pressió social és , sempre ho ha estat , un aval imprescindible per a les conquestes dels 
treballadors . En la nostra mà està fer-ho. Hem de deixar de pensar que fan ells , per analitzar què 
farem nosaltres . Això que el poble unit , mai serà vençut , no és només un càntic per a les 
manifestacions . És una veritat com un piano .  
 
En marxa doncs ! 
 
Hem convocat : 
PLATAFORMES D'ATURATS I PRECARIS DE VALÈNCIA que coordina les diferents plataformes i 
assemblees d'aturats que convoquen aquesta Marxa , Plataforma d' Aturats i Parades del Camp de 
Morvedre , Associació d' aturats Orriols / Torrefiel , Plataforma d' Desempleats i Precaris L ` Horta Sud 
, Plataforma Desocupats la Pobla de Vallbona i Plataforma d' aturats Montcada de l'Horta . 
Adhesions : 
 


