
9 d’octubre, ja toca
E l 9 d’octubre, les valencianes i valencians commemorem la nostra Diada. 

Un dia per reflexionar sobre la nostra situació actual i el nostre futur com a 
poble.

Les polítiques d’austeritat i antisocials impulsades per la Troica i aplicades pel 
govern espanyol i per l’anterior govern valencià ha fet malbé el nostre país i han 
afectat molt negativament les treballadores i treballadors. L’atur, la precarietat i 
l’exclusió social caracteritzen el mercat laboral. Per això, considerem que ja toca 
donar solucions reals a aquesta situació, per capgirar-la i avançar envers unes 
polítiques socials i laborals que beneficien a la majoria de la població i no a una 
minoria que s’enriqueix a costa de la resta.

Ja toca treball estable, de qualitat i amb salaris dignes, ja toca reduir la jornada 
laboral per generar més ocupació, ja toca acabar amb totes les discriminacions al 
món laboral bé siga per raó de sexe, procedència, edat o orientació sexual, ja toca 
un treball segur i saludable en totes les empreses i administracions, ja toca una 
veritable conciliació de la vida personal i laboral, ja toca establir un marc valencià 
de relacions laborals i prestacions socials.

Ja toca redistribuir la riquesa per acabar amb les desigualtats socials, ja toca una 
renda bàsica universal, ja toca que els nostres majors tinguen una pensió digna, 
ja toca una igualtat plena de les dones que acabe amb el patriarcat dominant, ja 
toca que totes les persones gaudisquen d’una vida digna, ja toca, també, que les 
persones que venen o volen vindre al nostre país ho puguen fer i troben refugi, ja 
toca obrir fronteres físiques i mentals per construir una societat acollidora, justa i 
igualitària.

Ja toca avançar envers una veritable igualtat lingüística en tots els àmbits de 
la societat, ja toca que tinguem mitjans de comunicació públics propis, ja toca 
que compartim un espai de comunicació audiovisual amb el territoris de parla 
catalana, ja toca promocionar la nostra cultura popular, la nostra música, la 
nostra producció literària i artística, ja toca, en definitiva, que la nostra identitat 
deixe de romandre clandestina.

Tenim un País per fer i en aquesta tasca les treballadores i treballadors 
valencians necessitem avançar en eixe camí de millores socials i laborals, 
perquè ja toca que deixem de pagar una crisi que nosaltres no hem generat.  I 
per fer-ho calen polítiques al servei de la majoria de la societat. Sabem el que 
volem i sabem com fer-ho; sols necessitem que ens deixen decidir a casa nostra 
les nostres polítiques, perquè ja toca que puguem decidir sobre totes aquestes 
matèries laborals, socials i econòmiques, ja toca avançar en l’autogovern 
assumint noves responsabilitats i competències, ja toca, companyes i companys, 
millorar les nostres condicions de vida.
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