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AQUEST 21 DE JUNY ENCERCLEM LA SUBDELEGACIÓ DE GOVERN  

La Marxa de la Dignitat reprén la mobilització el proper dia 21 de juny. La 

lluita ha de ser una acumulació cada vegada més massiva de persones que 

reivindiquen una manera digna de viure. 

Per això, el dia 21 de juny encerclarem la subdelegació de govern a Lleida, un 

dels llocs que simbolitzen el poder d’aquells que haurien de servir el poble i 

no pas els poders financers. 

La Marxa de la Dignitat vol recollir totes i cadascuna de les reivindicacions i 

lluites del nostre país tot articulant un moviment col.lectiu i amb continuïtat 

que defensi de manera contundent els següents objectius: 

-Dir No al pagament d’un deute impagable que considerem  il.legítim. 

-Acabar amb l’atur i la precarietat mitjançant el repartiment del treball i de la 

riquesa. 

-La retirada inmediata de totes i cadascuna de les retallades  i també de totes 

les reformes laborals. 

-Garantir treball, educació, sanitat, aliment, habitatge i pensions dignes a 

totes les persones sigui quina sigui la seva procedència, així com una Renda 

Garantida Ciutadana. 

-Combatre la repressió, la impunitat i els abusos policials. 

-Rebutjar les polítiques patriarcals que humilien la dona. Diem No a la 

contrareforma de llei de l’avortament del ministre Gallardón. 

-Exigir la dimissió dels governs estatals i autonòmics que són fidels als dictats 

de la  troika i dels mercats financers. 

-Garantir l’exercici del dret a decidir de tots els pobles. 

 

PA, SOSTRE, TREBALL I DIGNITAT PER A TOTES I TOTS¡ 
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