
MANIFEST UNITARI 14 D'ABRIL. REPÚBLICA PER A CANVIAR-HO TOT. 

 

A partir de l'esclat de la crisi de 2008, però especialment des del 15 de maig de 2011 es va 

iniciar en el nostre país un cicle de mobilitzacions populars que va aconseguir la seua màxima 

expressió el 22-M, en les eleccions europees i en les mobilitzacions contra la successió 

monàrquica i l'accés a tron de Felipe VI. En aquest marc el règim, assotat per la corrupció, la 

falta de credibilitat i les dramàtiques conseqüències de les polítiques d'ajust, va entrar en una 

crisi.  

 

L'esperança d'aconseguir avanços per a les classes populars per la via electoral va fer que 

destinàrem molts dels nostres millors actius a ella, abandonant la mobilització. D'altra banda 

els sectarismes, els purismes, els oportunismes i paternalismes van impedir que la 

convergència entre les forces d'esquerra i els moviments populars anara plena. El camí que 

clarament el poble ens marcava d'àmplia unitat popular, va anar de nou avortat. 

 

En aquest context, què diem per a aquest 14 d'Abril? Que les correlacions de força favorables a 

la ruptura es creen mitjançant la mobilització; que per sobre de mesurades cosmètiques i de 

trucades a tirar al PP de les institucions per a formar governs del canvi, cal reprendre el cicle de 

mobilitzacions, tant en el sectorial com en el general; que cal convertir els ajuntaments del 

canvi en instruments per a la creació de contrapoders populars i d'una Assemblea Constituent i 

que, com a pas previ a tot açò, cal construir la Unitat Popular per a empoderar a la gent i 

trencar democràticament amb el règim actual. 

 

Els missatges compi-yogui de l'esposa del cap de l'estat ens demostren que gens ha canviat 

després de l'abdicació de Juan Carlos I El Caçador. Certes trucades a la intervenció militar a 

Catalunya, les condemnes al laïcisme, la llei Mordassa: les detencions als titellaires, els més de 

300 sindicalistes processats (entre ells Andrés Bódalo que ha sigut empresonat recentment), la 

persecució dels activistes socials, etc, ens demostren que no estem en una democràcia; el 

Gurtel, Taula, Brugal segueixen recordant-nos que la repugnant olor a podrit és inherent al 

règim. Les ordres del FMI o la UE recomanant-nos polítiques d'ajust (açò és, de retallades en 

drets i llibertats) posa de manifest la pèrdua de sobirania enfront de la UE de les corporacions, 

el TTIP i la dictadura de la troika. Tot açò sense oblidar-nos de la volta a l'Europa feixista que 

acorda amb Turquia l'expulsió de refugiats i la concentració d'aquests en camps de la vergonya 

a canvi de diners. 

 

En aquest marc recuperar la sobirania nacional, i amb ella l'autèntica sobirania popular, així 

com construir la democràcia, pansa per superar el règim del 78 per corrupte, per franquista i, 

sobretot, per ser el terreny de joc dissenyat per l'oligarquia financera per a executar les seues 



polítiques de rampinya. Enfront d'açò, les treballadores i treballadors, amb alegria i 

responsabilitat combativa cridem a la unitat del Poble per a trencar amb la constitució del 78 i 

iniciar un procés constituent (en aquest ordre, en cas contrari estarem davant una mera 

reforma electoral , davant una *engañifa com en el 78) que desemboque en una República de 

les treballadores i treballadors, federal, laica, que respecte el dret a decidir dels pobles, de 

caràcter feminista, anticapitalista i ecologista. 

 

Per la sobirania del poble i la democràcia, avancem cap a la Unitat Popular i la ruptura. 

 

 

 

República per a canviar-ho tot. 

 

A baix el règim! Visca la República! 

 

Convoquen:  MARCHAS DE LA DIGNIDAD (22M) 
                      OBRA SOCIAL LA PAH 
                      RED SOLIDARIDAD POPULAR (RSP) 
                      NO SOMOS DELITO 
                      15M TOMA LA PLAZA ALICANTE  
                      REPÚBLICA EN MARCHA (REM) 
                      PCPV DE L’ALACANTÍ 
                      UJCE-PV DE L’ALACANTÍ 
                      ESQUERRA UNIDA D’ALACANT 
                      ESQUERRA UNIDA SANT JOAN 
                      PODEMOS ALICANTE 
                      GUANYAR ALACANT 
                      GUANYAR SANT VICENT DEL RASPEIG 
                      UNITAT POPULAR ALACANT 
                      STEPV-INTERSINDICAL 
                      DECIDE EN COMÚN 
 

 

 

 

 


