Manifest en Defensa dels Drets Socials
L'ofensiva que el neoliberalisme va llançar contra l’anomenat ‘Estat del Benestar’, ha portat al
desmantellament de les conquestes i drets socials: hem sofert retallades en sanitat, a
l'educació, la dependència, els salaris, els drets laborals, les pensions i el dret d’accedir a un
habitatge digne, així com la promulgació de lleis racistes com la Llei d'Estrangeria. Per evitar el
rebuig social i la protesta al carrer, l'Estat ha imposat la Llei Mordassa que retalla l’exercici de
les llibertats individuals i col·lectives.
Els danys col·laterals d'aquesta política regressiva comporten que milers de persones es trobin
en una situació d'exclusió social que, entre altres coses, té com a conseqüència el creixement i
cronificació de la pobresa i la malnutrició infantil.
No podem permetre que les següents generacions visquin pitjor que nosaltres, quan estàvem
convençuts que viurien en un món millor que el dels seus pares i avis. El resultat ho tenim
davant: un món fet a mesura dels que manegen els fils del poder econòmic on els rics son cada
vegada més rics.
En aquest escenari de malestar i frustració social, la impotència pot portar-nos a pensar que
aquesta situació no es pot capgirar o revocar. Però encara som a temps de reaccionar contra
les seves causes: Rebutgem les polítiques neoliberals d'austeritat que ens imposa el FMI, la
Unió Europea i que els nostres Governs apliquen contràriament a l’interès general de la
població. Hem d'actuar per impedir que la pobresa segueixi creixent entre les classes
treballadores i, al seu torn, limitar el poder financer per concentrar i controlar l’economia del
país
Cada vegada som més els homes i les dones que creiem que hi ha altres maneres de fer les
coses mitjançant la distribució de la riquesa més justa, més sostenible i més solidària. Però
perquè això sigui possible, tots i totes hem de començar a caminar organitzant-nos amb un
objectiu comú: posant-nos d'acord per defensar els drets socials conquerits i que avui ens han
estat arrabassats.

Aconseguirem alguna cosa quedant-nos a la nostra casa? Segur que NO!
Hem de dir PROU i aixecar la veu per EXIGIR:
1. Garantir el dret a un habitatge digne, que impedeixi desnonaments sense alternatives,
en la línia de la llei 24/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya i reclamar la
tramitació urgent de la Llei de la PAH, davant el Congrés de Diputats.
Davant la situació d'emergència habitacional que viu la nostra ciutat, demanem al Govern
municipal que agilitzi i vetlli pel compliment de l’acord aconseguit en la moció aprovada pel Ple
de l’Ajuntament el passat mes de Setembre, amb la finalitat d'estudiar la implementació legal
de les mesures necessàries que obliguin a que el 30% dels habitatges, de nova construcció o de
rehabilitacions integrals de promoció privada, siguin habitatges protegits o de lloguer
assequible. En la mateixa línia, exigim que les promocions d'habitatge públic que es realitzin a
la nostra ciutat siguin prioritàriament de lloguer social.

2. Dret a l’educació amb una xarxa educativa, pública, gratuïta, laica, popular,
democràtica, inclusiva, coeducadora i en català des de l’Escola Bressol fins a la Universitat.
Reducció progressiva del sistema de concerts educatius fins a la seva total extinció. Exigim el
6% del PIB en inversions a l'educació pública, tal com ja passa en altres països europeus. I la
creació del Pacte d'Estat Educatiu.
3. Dret a la sanitat pública garantida per a totes les persones sense distinció, que
permeti revertir les retallades sofertes en els últims anys i assegurar el seu finançament futur.
Reversió del sistema de concerts sanitaris i externalització de serveis bàsics de salut. Ampliació
de la plantilla en Sanitat que cobreixi l'atenció en totes les especialitats i acabar amb les llistes
d'espera.
4. La posada en marxa efectiva de la Llei de Dependència. Rebutgem els retards en el
reconeixement y pagament de les prestacions de dependència. Exigim que es compleixi per
part de les Administracions competents els terminis establerts per la Llei 39/2006 de 14 de
desembre que, segons la llei hauria de ser de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud fins a
la resolució de reconeixement.
Perquè aquests terminis es compleixin, el Govern central i la Generalitat han de dotar d'una
partida econòmica suficient per donar compliment als drets establerts la Llei de dependència.
5. Abolició de lleis racistes, com la d'Estrangeria, que mantenen sense drets a més d'1
milió de persones en tot l'Estat arribades per causes econòmiques, polítiques o víctimes de
guerres. Accés efectiu a l'empadronament en tots els casos, tal com recull la llei. Sense
padró, les persones no poden exercir molts dels seus drets socials i polítics.
6. Aplicació immediata de mesures de caràcter legal, jurídic i econòmic contra la
violència de gènere, amb dotació pressupostària tal com estableix el Pacte Estatal contra la
Violència de Gènere aprovat pel Senat de l’estat.
7. Derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012. Garantir un salari mínim i
condicions de treball dignes que posin fi a la precarietat laboral i a la reducció de la bretxa
salarial entre homes i dones.
La Renda Garantida Mínima, com a eina de lluita contra la pobresa i suport a les
famílies en situació d’extrema necessitat o d’exclusió social, ha de ser aplicada per part de la
Generalitat ja que fins al moment el seu nivell de compliment és gairebé insignificant.
8. Pensions dignes i adequades al cost de la vida garantides pressupostàriament.
Mantenir el Sistema Públic de Pensions. Rebuig a la introducció dels Fons de Pensions i Plans
de Jubilació com a sistema complementari de gestió privada. Retorn de l'edat per assolir el
dret de jubilació obligatòria als 65 anys com a primer pas per a la seva futura reducció.
9. Derogació immediata de la Llei Mordassa, que posa en qüestió l'exercici de drets
fonamentals com són els de llibertat d’expressió i de manifestació.

10. Reconeixement dels drets civils de la infància. Els nens i nenes no solament tenen
dret a la salut, la nutrició i l'educació, també tenen dret a la protecció, a no ser objecte de
violències i explotació i a viure en un entorn segur i protector.
11. Exigim un nou model energètic, de gestió pública, que potenciï l'ús d'energies
renovables, que posi fi i freni el procés de canvi climàtic tot i evitar les seves greus
conseqüències mediambientals.
12. Demanem el control efectiu sobre l'economia submergida (40.000 milions de € en
impostos sense pagar), l'evasió de capitals (més de 70.000 milions en 2015) i el frau fiscal
(altres 25.000 milions). Exigim una fiscalitat progressiva: que paguin més els que més tenen.

Les organitzacions i entitats sota signants creiem fonamental que els drets socials han d'estar
blindats legislativament i som partidàries d'impulsar mecanismes de participació ciutadana
que permetin el dret a decidir sobre el nostre futur col·lectiu.
Per aconseguir que les coses canviïn a favor de la majoria social fem una crida a tots i totes
les persones que viuen i treballen a Santa Coloma per que, de forma unitària i conjunta, ens
manifestem públicament per recuperar, consolidar i defensar els drets socials que les
Administracions públiques han de garantir.
Signants:
1.- Associació Veïns Riu Nord.
2.- Associació Veïns Serra Marina.
3.- Assamblea Nacional Catalunya Gramenet.
4.- Ateneu Júlia Romera.
6.- Associació Colomenca de Dones Artemis.
6.- Assamblea Groga Gramenet.
7.- Comisiones Obreras Gramenet.
8.- Casal d’Admistat amb Cuba
9.- Centre d’Acolliment Santa Coloma.
10.- Centre Excursionista Puigcastellar.
11.- Comités Defensa de la República
12.- Confederación General del Trabajo.
13.- Candidatura de Unidad Popular Gent Gramenet.
14.- Coordinadora d’Asociació de Dones Santa Coloma Gramenet.

15-. Esquerra Republicana Catalunya Gramenet.
16.- Esquerra Unida i Alternativa Gramenet
17.- En Comú Podem Gramenet.
18.- Federación de Asociaciones de Vecinos Gramenet.
19.- Fundación Esportiva Grama.
20.- Fundaciò Privada Integramenet.
21.- Gramenet Acciò Solidaria
22.- Iniciativa per Catalunya Verds Gramenet.
23.- Jovent Republicà Gramenet.
24.- Partido Socialista Unificado de Catalunya Viu Gramenet
25.- Partido Socialista de Catalunya Gramenet
26.- Partido Comunista de los pueblos de Catalunya Gramenet
27.- Plataforma Afectados por la Hipoteca y Vivienda Gramenet.
28.- Santa. Coloma amb Sahara.
29.- Santako Diu Prou Plataforma defensa de la Sanidad Gramenet.
30.- Som Gramenet.
31.- Solidaridad Obrera Sindicato de Oficios Gramenet.
32.- SOS Gent Gram.

