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Estem a punt d’acabar l’any 2010 i a la vegada la primera dècada del segle XXl. Vivim en un món 

modern en què la ciència i la producció global podrien garantir les necessitats bàsiques de tota la 

població mundial. Vivim un present en què cultural i socialment tenim els màxims recursos i  

possibilitats per crear un món de benestar global  col·lectiu. UN MÓN IGUALITARI. Amb una economia 

al servei de la societat i les seues necessitats per tal d'allunyar la CRISI inherent al sistema actual.  

Però malauradament, no és aquesta la realitat que vivim, la misèria i la necessitat  ens ofeguen. Cal 

recordar que ja som prop de 5 milions d’aturats i aturades, que sols en l’any 2010 118.000 famílies  

perdran sa casa, un 30% de la població de l'estat viu per sota el llindar de la pobresa, les dones 

cobren encara un 30% menys per la mateixa feina que un home, molts treballadors immigrants 

viuen  situacions laborals precàries i pateixen el racisme tant des de les institucions com al 

carrer,  etcètera.  

Tots els dies es donen agressions al planeta, guerres de pobles contra pobles, violacions massives de 

drets humans, explotació econòmica i humana del món “desenvolupat” al Tercer Món, i JA ESTEM 

FART(E)S, JA EN TENIM PROU i acusem els responsables directes. 

1. No estem d’acord i ACUSEM el capitalisme, bancari i empresarial, d’explotador i 

responsable màxim d’aquesta situació de crisi i degradació de la classe popular. Acusem 

el capitalisme de càncer antisocial, desemmascarem-lo per alliberar als pobles del mur de la 

desigualtat i la misèria. NO A LA DICTADURA DELS MERCATS. 

2. No estem d’acord i ACUSEM la classe política de corrupció i robatori de recursos públics 

en benefici propi. Els acusem de nova classe antisocial, d’espoliadors de béns públics i de no 

escoltar la ciutadania; acusem el sistema polític actual de fracàs absolut i antidemocràtic.  

3. No estem d'acord i denunciem aquesta societat basada en EL CONSUM COMPULSIU QUE 

DESTRUEIX LA NATURA I ALIMENTA AQUEST SISTEMA ECONÒMIC. Qui considere 

possible un creixement il·limitat en un món amb recursos limitats no és conscient de la realitat. 

Des de la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa creiem que és hora de transformar, de 

realitzar el canvi social, de satisfer la fam de justícia social que  tenim totes i tots. Necessitem retornar 

a les paraules llibertat i igualtat el seu sentit original per arribar a la societat a la qual aspirem, TOT(E)S 

SABEM QUE UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE, ENTRE TOT(E)S HO ACONSEGUIREM. 

Salut!   


