
MANIFEST DE LA TROBADA D'UNITAT POPULAR A MALLORCA

Construïm la Unitat Popular

Deia Vicent Andrés Estellés que hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. I

potser, la conjuntura política i social actual ha fet que el moment de poder-ho tot ja hagi arribat.

Poder-ho tot és participar, organitzar-se, créixer, és debatre i és crear alternatives a un sistema injust

on la majoria de gent viu de molles. És per això que existim els moviments populars: perquè la gent

pobra, perquè la gent treballadora, puguem aconseguir el pa sencer. Sense despatxos, sense corbates

i sense sobres, sinó amb l'única intenció de crear un món més just.

No fa falta ni esmentar l'època de crispació que es viu al nostre país des de què els que ara manen

pujaren al poder. De fet, poc ha canviat al llarg dels darrers anys. Són els de sempre, i governant

pels de sempre. De l'exclusió social en fan la seva bandera, de la retallada de llibertats el seu escut i,

del silenci, la seva estratègia. Un règim tancat, obscur, que ignora tot tipus de reivindicació social,

que no escolta ni comprèn, mentre fa els ulls grossos davant la xenofòbia, el racisme i l'extrema

dreta que avança de nou per Europa, i ataquen com mai el dret a decidir sobre el propi cos de les

dones.

Tot avanç polític i tota conquesta social que hem duit a terme ha estat gràcies a la reivindicació

social i als moviments populars. Ens ho guanyàrem, amb llàgrimes i amb suor. I, tot i així hem

pogut comprovar perplexos la facilitat  en què ens ho han pres. Però malgrat l'intent de fer-nos

desaparèixer, encara hi som, i amb més força que mai. La fortalesa dels moviments populars, el

teixit associatiu de base i l'autoorganització de les treballadores i del poble són les que fan front a

aquesta injustícia, creant alternatives i espais de debat que ens permetin expressar-nos i decidir.

La Trobada d'Unitat Popular pretén ser això, un espai necessàriament heterogeni, que ens ajudi a

organitzar-nos, a teixir l'alternativa a la dictadura de la burgesia i el capitalisme financer. Un espai

de trobada que consolidi, enforteixi i generi respostes populars d'autoorganització en els diferents

àmbits. Els resultats d'aquest camí no seran immediats, ni potser gaire vistosos, però de ben segur,

ens permetran bastir els fonaments per desafiar d'arrel el sistema.

I desafiar el sistema significa apostar de manera ferma, per la superació del capitalisme a través de

la transformació social, on les classes populars siguin l'eix vertebrador d'aquest canvi.

Desafiar  el  sistema també des de la voluntat  decidida d'exercir  el  dret  a l'autodeterminació del

Països Catalans, entès no només per decidir sobre la independència política de la nostra nació, sinó

com a procés permanent de decisió sobre elements econòmics, polítics i socials.



I finalment, el treball encaminat a l'abolició del patriarcat, entès com un dels principals pilars sobre

els que es sustenta el capitalisme.

La Trobada d'Unitat Popular pretén ser el nostre lloc de referència, on totes les persones lluitadores

amb inquietuds, els moviments socials i l'esquerra puguem debatre i definir quina estratègia seguim.

Combatre l'aïllament i la descoordinació entre totes les persones que lluiten ha de ser, i és, un dels

principals objectius d'aquesta Trobada.

Amb tot això, volem convocar a tots els moviments populars i a totes les persones que lluiten per la

transformació  social  a  la  Trobada  d'Unitat  Popular,  per  enfortir  així  la  mobilització  social  i

expressar, proposar i treballar en l'articulació de la unitat popular com a generadora de contrapoder

per a recuperar la democràcia.
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