
 

                                                                                                                           
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RESOLUCIÓ: Per la defensa dels drets socials 
 

Les AV tenim un lloc a la història dels nostres pobles i ciutats, ja que sense la 
presència decidida i vigilant de les organitzacions veïnals els nostres barris no 
serien els mateixos. Cal recordar que la història de Catalunya no es pot escriure 
sense tenir en compte aquest moviment.  
 
Però no només som història. Avui som, hem de ser, més presents que 
mai, perquè avui, més que mai ens juguem novament el futur. 
 
Estem en una situació d’emergència, de greu emergència política i 
social. Tots els indicadors senyalen dificultats per a la immensa majoria de la 
població en benefici d’unes elits poderoses que han perdut la por a la lluita i a la 
pressió popular.  
 
Mentre les botigues dels nostres barris veuen disminuir les seves vendes i la 
demanda de productes, els comerços de productes de luxe incrementen 
substancialment les seves vendes en un exercici grotesc de burla a les 
persones amb dificultats per tenir una vida digna. 
 
No ens tenen por i ens han perdut el respecte i per això s’atreveixen a fer 
aquestes brutals polítiques de retallades en serveis bàsics com la salut i l’educació, 
en contrast amb el suport directe a les persones causants i responsables d’aquesta 
situació: als especuladors financers i la banca on s’hi amaguen.  
 
No ens tenen por. Ens ho diuen clar, creuen que som persones 
domesticades, desmobilitzades, desafectades, que a la gent ja no ens 
interessa la col·lectivitat, que tenim prou amb el futbol i la televisió.  
 
Creuen que les associacions ens conformem amb quatre engrunes i que 
en tindrem prou per organitzar algunes de les nostres activitats culturals. Creuen 
que no cal que fem res més. 
 
Mentrestant moltes famílies dels nostres barris no poden pagar les 
hipoteques i es veuen desnonades sense pietat per aquests voltors rapinyaires 
que s’emparen en la injusta legalitat que no permet la dació en pagament.  
 
Mentrestant la reforma laboral continua desplegant-se provocant l’augment 
del poder empresarial enfront a les veïnes i veïns treballadors i la cua de l’atur es fa 
cada vegada més llarga. 
 
Mentrestant, tanquen hospitals, centres de salut, i participem en gestes 
bèl·liques, s’augmenta el número d’alumnes per aula, però es mantenen els 
concerts amb els proveïdors privats i es mantenen els privilegis fiscals de l’Església 
i a la Monarquia. 



 

                                                                                                                           
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mentrestant, els drets polítics i de ciutadania es posen en qüestió. Es 
pretenen descafeïnar i controlar: s’equipara protesta a violència, manifestació a 
vandalisme i descontentament a terrorisme.  
 
Cal dir prou! I ho hem de fer com ho hem fet sempre, amb fermesa i rotunditat, 
amb respecte i de manera pacífica, utilitzant tots els mitjans que la democràcia 
posa al nostre abast, però hem de dir prou i hem de cercar i proposar 
alternatives. 
 
Les AV seguim en el territori més proper, en els barris, pobles i ciutats. Tenim una 
força organitzativa i una capacitat demostrada. Ara cal articular-la i unir-nos per 
fer front aquest cop d’estat contra els drets socials. Aquest atemptat 
contra la dignitat de les persones. 
 
I ara no estem soles ni sols com fa molts anys. Ara hi ha un ampli ventall 
d’organitzacions, plataformes, moviments que amb les seves particularitats i 
diferències coincidim en el mateix punt: no es pot admetre la desarticulació 
dels serveis públics bàsics i no es pot permetre la degradació de la 
democràcia. 
 
Per tot això, l’assemblea de la CONFAVC acorda la següent resolució: 
1. Reafirmem la nostra voluntat de continuar sent un referents als 

nostres barris per a l’organització i lluita per un sistema social que faci 

efectius els drets socials bàsics com el treball, l’habitatge, la salut i l’educació.  

2. Continuem, i no ens aturarem, en la lluita per un sistema 

democràtic que, a més de garantir l’elecció de representants, la transparència 

de la seva gestió i l’explicació de la seva gestió,  promogui i faciliti l’accés a la 

informació i la participació ciutadana en els afers públics tan pel que fa a la 

iniciativa popular de proposta i control com als mecanismes per consultar a la 

ciutadania sobre assumptes d’interès general. 

3. Denunciarem qualsevol agressió als drets civils, polítics i socials i 

mobilitzarem els nostres recursos per oposar-nos-hi i tractar d’impedir-ho. 

4. Promourem els debats i l’acció sobre les nostres propostes i 

alternatives a la situació econòmica política i social.  

5. Ens comprometem a coordinar-nos amb totes aquelles iniciatives 

socials per a la defensa i protecció d’aquests drets. 
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