
     Per un gir a l'esquerra

 
     Ens els darrers dies fruit dels debats d'investidura del president de
la Generalitat s'ha generat un intens debat al voltant de la figura del
president Mas com a peça fonamental per fer avançar el procés
independentista que hauria de culminar amb la construcció de la nova
República Catalana, símbol del que ha de representar la construcció
d'una societat amarada dels valors de democràcia i justícia social.
 
     Més enllà de la defensa de la independència com a instrument per
bastir aquesta societat diferent, pensem que som moltes les persones
de Catalunya que coincidim en el fet que cal un gir a l'esquerra en les
polítiques socials i econòmiques, i que aquest gir ha de ser dinamitzat
des de baix, des de la base de la societat, i ha de cristal·litzar en
noves formes institucionals que siguin representatives d'aquesta
voluntat de regeneració, d'aprofundiment democràtic i de canvi.
 
     Cal una regeneració política que elimini de soca-rel qualsevol
vestigi de corrupció. Als Països Catalans avui tenim 605 imputats per
corrupció, rere 161 causes de corrupció urbanística, 147
investigacions per corrupció obertes pels Mossos d'Esquadra des de
2010 i 6 condemnes recents (Hisenda, Pallerols, Caixa Penedès,
Mercuri, pensions FGC, Xavier Crespo) on s'ha acabat imposant la
lògica de la impunitat i el tracte privilegiat. Hi ha, a més, 5 causes on
s'investiga el món de CDC: ITV, Palau 3%, Petrum, Pretòria i les
multicauses del Cas Pujol. Si volem avançar cap a la construcció
d'una societat diferent cal que des d'avui les persones que n'ocupin
les institucions estiguin lliures de qualsevol vincle, per petit que
sigui, d'una corrupció que durant massa anys ha sigut marca del
sistema.
 
     Cal dir prou a unes polítiques socials que condemnen de forma
tràgica i dramàtica milers de persones a una vida precària, trista i
angoixada. Per que no podem acceptar continuar vivint en una
societat amb 1.500.000 persones en situació de pobresa, un 20,9% de
la ciutadania en risc d'exclusió social, 800.000 persones afectades per
la pobresa energètica, 200.000 llars sense cap ingrés, 726.000
persones a l'atur, un 50% d'atur juvenil i un 12% de pobresa
assalariada, 115.000 execucions hipotecàries des de 2007 i 14.000
persones sense llar. Una realitat consequència directa de les



polítiques de tots els govern de la Generalitat, que des de 2010 han
aplicat una duríssima austeritat que ha suposat fins a 5.300 milions
d'euros en retallades, en un país on la desigualtat social no ha parat
de créixer fins a situar-nos en els nivells de desigualtat més grans
d'Europa.
 
     De forma ignominiosa hem hagut de suportar que mentre la nostra
realitat social es deteriorava al ritme dels anteriors drames vitals, el
frau fiscal català assolís la magnitud de 16.000 milions d’euros, els
beneficis de La Caixa i Banc Sabadell des de 2010 arribessin als
5.521 milions d’euros, i les duríssimes polítiques econòmiques
prioritzessin pagar un deute que ha representat, només en interessos,
10.730 milions d’euros, mentre el patrimoni dels 10 catalans més rics
superava els 23.600 milions d'euros.
 
     Un cicle de corrupcions i retallades, sí; però també d'una gestió
del procés on massa sovint s'ha confós país i partit, s'ha pretès
construir una identificació banal reduint-ho tot a una sola persona i
on s'ha menystingut la pluralitat i complexitat d'una demanda
nascuda de les majors mobilitzacions socials des del final del
franquisme.
 
     Perquè tampoc no podem acceptar ni volem acatar que la solució
del desafiament democràtic que avui representa el procés català topi
permanentment amb el mur judicial i el búnquer demofòbic. Perquè
cal construir i avançar davant un Estat espanyol incapaç de fer front a
la lliure determinació democràtica del nostre poble, mitjançant un
referèndum que té el suport decidit del 80% de la societat catalana.
Perquè la llei Mordassa, la llei Wert, la LRSAL o la judicialització
excepcional de la política són algunes de les mostres evidents dels
límits als que ha arribat un règim que, 40 anys després, ha col·lapsat i
que cal superar com més aviat millor.
 
     Totes aquestes raons, i de ben segur moltes més, són les que ens
uneixen avui a les diferents persones i organitzacions signants
d'aquest manifest per exigir que l'obertura del nou temps polític i
social que el nostre poble necessita giri cap a l'esquerra i que també
es tradueixi en la presidència de la Generalitat, en el debat entre
passat i futur, amb la investidura d'un president que reflecteixi
aquesta triple voluntat de canvi: llibertat política, justícia social i
radicalitat democràtica.
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Llistat inicial de persones
signants del manifest 'Per un gir a l'esquerra'

[Primers adhesions]

Teresa Forcades i Vila ( Doctora en Salut Pública i en Teologia Fonamental)
Jordi Matas Dalmases (Catedràtic de Ciència Política UB)
Gustavo Duch ( Veterinaris Sense Fonteres)
Joan Subirats (Catedràtic de Ciència Política UAB
Arcadi Oliveres (Economista,  Activista dels Moviments Socials)
Jordi Bonet i Martí (Doctor en Psicologia Social)
Oleguer Presas (Economista, membre del Seminari d'Economia Crítica “Taifa”) 
Joserra Olarieta (professor d'Edafologia de la UDL)
Salah Jamal (Metge, Historiador , escriptor)
Josep Maria Osuna (Alcalde de Ripollet)
Cesk Freixas (Cantautor)
Montse Santolino (Periodista)
Marc Grau (Regidor de Terrassa en Comú)
Manuel Delgado, (Antropòleg)
Antoni Batista (Periodista)
Maties Serracant (1r tinent alcalde ajuntament de Sabadell)
Miquel Alguer (cantant de Txarango)
Sergi Carbonell ( membre de Txarango)
Helena Ojeda (Activista Social) 
Xavier Montanyà (Periodista)
Vidal Aragonés (Advocat laboralista, regidor de l'ajuntament de Cornellà)
Elena Idoate Ibáñez (Economista Seminari d'Economia Crítica “Tifa”)
Joanjo Bosk (cantant i activista)
Rosa Cañadell Pascual ( Ex-portaveu D'USTEC.STES)
Eva Fernàndez ( ex-presidenta de la FAVB)
Josep Bel ( membre de COBAS, activista Social)
Rosa García (Pofessora d'economia de la UAB)
Jesús Carrión ( Economista, activista Moviments Socials)
Josep M Royo (Politòleg i Activista)
Carlos Ortega Martínez “Xapo” ( documentalista)
Irene Escorihuela (membre de DESC, activista social)
Marco Aparicio (Professor de Dret UdG)
David Karvala (Membre de Unitat Contra El Feixisme)
Luis Blanco Maldonado (IAC)
Xavi Artigas Esclusa (Documentalista)
Joana Garcia Grenzner  (Periodista i activista feminista)
Virginia Domínguez (Ex regidora de l'ajuntament de Sabadell per l'Entsa per Sabadell)
Isidre Soler (Ex regidor de l'ajuntament d eSabadell per l'entesa per Sabadell)
Miriam feràndiz ( Rgidora de la CRIDA a l'ajuntament de Sabadell)
Lluis Perearnau (CRIDA per Sabadell)
Nani Valero (CRIDA per Sabadell)
Sergi Curbi President de Can Capablanca
Joan Tafalla (Espai Marx)
Oriol Sorolla ( membre de la PAHIC)
Roser Veciana  (Activista pels drets humans)
Pere Duran Nadal (Músic i activista social)
Txell Bragulat (Activista internacionalista)



Homera Rosetti Maffioli (Activista pels drets humans)
Xavier Montagut Guix ( Membre de la Xarxa de Consum Solidari)
Gerard Batalla i Tàsies (Membre de Som lo que Sembrem)
Feliu Ventura (Cantutor)
Xavier Sarrià (music)
Maria Dantas (Ex Secretaria sectorial d'immigració ERC)
Joan M. Minguet Batllori (poeta)
Mireia Calafell (poeta)
Gloria Rubio (Regidora de la Crida)
Jordi Altarriba  ( Activista social)
Martí Sales (poeta)
Joaquín Miras Albarrán (Espai Marx)
Sergi Cutillas ( Economista membre de l'ODG)
Ivan Gordillo (Economista membre del Seminari d'economia Crítica “Taifa)
Jordi Berbis ( Economista membre del Seminari d'economia critica “Taifa”)
Mireia Vehí ( Activista dels Moviments Socials )
Georgina Monge (Membre de Justa Revolta)
Manel Màrquez ( Kaos en la Red)
Íngrid Guardiola (Poeta)
Xavi Urbano ( Activista dels MMSS Nou Barris)
Blancallum Vidal (Poeta)
Sergi Pompermayer (Poeta)
Francisco Navarro (Economista Semianri d'economia Critica “Taifa”
Xabier Gracia (Expert en Ciències Socials)
Bernat Sorinas Giménez (Activista social)
Laia Jubany de Solà 8Economista membre del semianri d'economia critica “Taifa”
Aitor Carr (Antropòleg)
Iolanda Fresnillo ( Sociòloga i Activista, membre de la PACD)
Anna Armengol (Procés Constituent)
Francisco Ferrer (Economista, membre del Semianri d'economia Critica “Taifa”)
Albert Boada (Regidor de la CRIDA per Sabadell)
Joan Tamayo ( Advocat imembre de lobservatori pels drets socials)
Manuel Navas (FAV Sabadell i membre de Podemos)
Carme Murias Bustelo ( Activista feminista)
Antonio Gil Mainar (Activista de la Marea Pensionista)
Mercè nebot i ventura ( Activista feminista)
Guifré Bombilà Murillo (activista social de Mollet del Vallès)
Francesc d’Assís Bastardes Cardona (Procés Constituent)
Deborah Serrano (Membre de la PAHIC)
Sandra Alcaide (Memebre de la PAHIC)
Emma Giné (Membre de la PAIHC)
Raúl García ( Memebre de l'Allac i advocat de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció)
Carlos Arroyo ( Ex regidor de l'ajuntament de Cerdanyola i membre dels moviments socials)
Quico Andreu ( membre del Casal el Talleret de la Creu Alta)
Xus Merino (memebre de la PATT)
Eva Carraasco (Membre de la PATT)
Guillem Boix (En Lluita)
Mireia Herrera Prats  (IAC)
Anna Maria Alburquerque ( membre de la PATT)
Ismael Avila ( membre de la USTEC)
David Borrel ( Membre Procés Constituent)
Antonia Roman
Juan Murillo 
Apolinaria Pera (membre de la PATT)
Juan Foc Delgado (CATAC/CTS/IAC) 
Montse Artes (de la Crida per Sabadell).
Juani López  (membre de la  la PATT)



Conxi Quintana (membre de la PATT)
Puri Palomar Jimeno ( Exregidora ajuntament de  Cerdanyola)
Marina Pérez Cañadell (USTEC)
Francisco Sánchez Sierra( Activista social de Ripollet)
Andrés García Berrio
Marifé Calderón Paz
Carles Tenesa "Litus"
Javier Cabezas "Urban"
Marc Casanovas
Mar González Sanz
Xavier Artal Gracia
Toni Llotge
Ana Montero Rueda
Lluís Domènech
Pau Pérez
Elisa Rives Pertusa
Josep Maria Osuna
Agusti Emperador
Pepe Castelltort
Jordi Mir Tur
Carme Pagès Pallisé
Teresa de Fortuny
Xavier Bohigas
Joan Sanpera Casals
Pepe Castelltort
Antonio Ruiz Martinez
Alejandro Andreassi Cieri
Marc Grau
Aritz García Gómez
Montserrat Maronda Castellnou
Clara Camps Calvet
Xavier Berber Olivella, de l'Arboç
Carmina Malagarriga i de Broto
Blai Rodríguez Ciuró
Ernest Gutiérrez Garcia
Magda Segura Roig
Esteve Barcelo
Enric Ramionet
Gisela Borràs Gelonch
Pep López Mateo
Mercè Meroño Salvador
David Parron Ojeda
Silvia Gonzalez
Carme Pagès Pallisé
Bibiana Fontanet Adell


