
Des de Totes Juntes som conscients que a Europa àmplies capes de la població es 
veuen afectades per la desocupació, la precarietat, la pobresa i l'exclusió social, 
especialment en els països del sud europeu, alhora que les elits econòmiques i 
polítiques controlen els centres del poder i estan decidides a eliminar el conjunt de drets 
econòmics i socials conquistats per la població treballadora durant segles de lluita.  !
En definitiva, es tracta d'imposar un nou orde on els governs, es configuren com un grup 
d'executius al servei de la banca privada i les grans corporacions transnacionals deixant 
de costat els interessos de la població que els va votar. !!
L'Estat espanyol es veu afectat d'una manera molt acusada per aquesta mateixa 
situació. Des del govern, tant estatal com autonòmic s'estan duent a terme una sèrie de 
retrogrades reformes, ja iniciades amb l'anterior govern. Un atac desapiadat a les 
llibertats i a les condicions de vida i de treball de la immensa majoria de la població 
espanyola.  !
És des d'aquesta situació que es convoca a València, per el proper diumenge 23, una 
manifestació de denúncia i rebuig per tot el que ens estan imposant i volen continuar 
fent-lo. !!
Sabem que aquest Govern i aquest sistema econòmic volen que siguem una població 
submisa, obedient i silenciosa i malgrat això ACÍ ESTEM, NO DETINDRAN LES NOSTRES 
MÉS QUE JUSTIFICADES PROTESTES, perquè els motius per a dir-los BASTA JA no deixen 
d'augmentar, ja no poden ocultar dades com aquests: !!
Taxes de desocupació per damunt del 26% (del 51% entre la joventut), quasi la mitat 
de les persones desocupades SENSE cap tipus de prestació, milions de persones en 
risc de pobresa i exclusió, augment de les desigualtats entre la població més rica i la 
més pobra de forma escandalosa, … !!
El pacte entre els rics i una certa classe política aprofitada ja “no cola”, sabem que els ha 
portat al desenrotllament de l'estratègia d'IMPOSAR-NOS a la resta de la ciutadania 
LES SEUES normes, LES SEUES lleis, per a mantindre i augmentar els privilegis als que 
ja els tenen a costa de deixar a la resta de la població en la misèria i a més sense dret a 
piular, ni exigir el que és de justícia. !!
HUI ESTEM ACÍ PER A DENUNCIAR I EXIGIR QUE ES RETIREN LES TRES LLEIS QUE VAN A 
FER-NOS LA VIDA ENCARA MÉS DIFÍCIL, MÉS POBRA, MÉS DESIGUAL: !
 • La Llei orgànica de Seguretat Ciutadana (coneguda com a Llei mordassa).            



 • La Llei de Salut Sexual i Interrupció Voluntària de l'embaràs.            
 • La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local             !
ENFRONT DE TOT L’EXPOSAT ANTERIORMENT MANIFESTEM : !
NO acceptem la submissió que pretenen imposar-nos per la força  !
Des de la no-violència activa i la desobediència civil legítimes, som capaços d'enfrontar-
nos radicalment a la limitació de les nostres llibertats.  !
Continuarem defenent la llibertat de les dones sobre les seues pròpies vides, cossos i 
maternitat. !
NO a aquesta reforma de la Llei . AVORTAMENT LLIURE, fora del codi penal, gratuït i en la 
xarxa pública. !
LES PERSONES PRIMER !
NO ENS CALLAREN NI ACATAREM LES SEUES NORMES, LA VEU DEL POBLE NO ÉS IL·LEGAL !
QUAN LA INJUSTÍCIA ÉS LLEI LA DESOBEDIÈNCIA ÉS UN DEURE !


