
[COMUNICAT] El Bloc Unitari Anticapitalista convoca Jornades de Lluita al 
llarg de la primera quinzena de febrer 
  
El Bloc Unitari Anticapitalista convoca al llarg de la primera quinzena de febrer unes 
Jornades de Lluita per tal de denunciar els culpables de la desesperant situació de 
misèria i exclusió que viuen milers de famílies del País Valencià i que, fins i tot, ha 
portat a intents de suïcidi de nombroses persones.  
  
Els bancs, però, no són els únics culpables de la situació en què ens trobem la majoria 
de la població dels Països Catalans i de l'Estat espanyol. Cal assenyalar el vertader 
culpable, el Capitalisme, un sistema econòmic que es basa en l'explotació de la gran 
majoria de la població, les classes populars, per una minoria, els capitalistes (banquers, 
empresaris, terratinents...). 
  
A més a més, l'atur està assolint nivells dramàtics, per damunt del 25%, molt superiors a 
determinats territoris, sectors o franges d'edat. No obstant això, els governs segueixen 
retallant les prestacions i subsidis per desocupació -ja mísers- als que s'hauran de sumar 
els previstos als pressupostos de 2013, aguditzant les conseqüències de la desocupació, 
que es tradueixen en desnonaments o en la impossibilitat de fer front a les necessitats 
més elementals. Les continues retallades als serveis públics, en sanitat, educació i en 
serveis socials, agreugen encara més la situació per a les persones sense recursos. 
  
Des del Bloc Unitari Anticapitalista, s'aposta perquè siguen les pròpies classes 
populars qui s'organitzen, especialment aquelles persones directament afectades per 
aquesta situació, fent del Bloc una ferramenta útil en la lluita contra un sistema 
econòmic que ens esclavitza mitjançant  la riquesa desigualment repartida, la fam al 
món, les malalties i morts evitables, l'educació com a negoci, la precarietat laboral 
i l’atur, els desnonaments, l’imperialisme i genocidi cultural, la sobreexplotació 
dels recursos naturals i la repressió contra la dissidència.  

Per tot això, el Bloc Unitari Anticapitalista fa una crida per tal de mobilitzar-se i 
organitzar-se contra el terrorisme capitalista al llarg de la primera quinzena de febrer, 
eixint al carrer i impulsant noves accions que exigisquen mesures radicals contra l'atur, 
el repartiment del treball i la riquesa i per garantir el benestar per a tots i totes, el qual 
no serà possible sense un canvi radical de model econòmic i social. 

Aquestes Jornades culminaran el dia 15 de febrer, amb una manifestació on una lluita 
frontal i radical contra el capitalisme quede ben definida. D’un any ençà, un nombre 
quantiós de joves va eixir al carrer per tal d’expressar un clamor de ràbia en forma de 
revolta contra la repressió, ara, amb un any més d’experiència, el Bloc Unitari 
Anticapitalista, vol integrar a tots/totes aquells/es que desitgen donar un pas més en el 
camí cap a l’acció i el trencament de la pau social. 
  
  

Només amb la lluita aconseguirem 
la justícia social i una vertadera distribució del treball i de la riquesa. 

Només la lluita ens portarà a aconseguir 
una societat sense classes, justa i plenament igualitària. 

  
No volem pactes de sindicats venuts al poder! 

No volem una pau social a canvi de subvencions! 


