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Eurovegas

Dades

Què pots fer tu?

CiU PP

ICV-EUiA ha rebutjat
rotundament la instal·lació
d’Eurovegas des del
seu inici i ha lluitat
tant a les institucions
(presentació de mocions,
preguntes al Govern,
jornades de debat al
Parlament) com al carrer
(participant activament
de la Plataforma Aturem
Eurovegas o fent
campanyes com “Adelson
Go Home”). La societat
civil organitzada, sobretot
al voltant de la Plataforma
Aturem Eurovegas, va
fer un treball exemplar
de contrainformació i
de posar el tema dins
de l’agenda política i
mediàtica. La repercussió
i la pressió social cap
al Govern de CiU i el
magnat Adelson durant
aquests mesos es va
acabar traduint en la no
instal·lació d’Eurovegas
al Parc Agrari del Baix
Llobregat.
ICV-EUiA sempre
ha apostat per un
desenvolupament
econòmic que tingui
en compte els criteris
de sostenibilitat social i
ambientals, per la defensa

● Procés totalment

obscur d’esquenes
a la ciutadania i als
possibles ajuntaments
afectats pel projecte.
● El projecte preveu
canvis de lleis a mida
(legislació laboral, llei
del tabac, exempcions
fiscals, etc.), cosa que
suposa una intolerable
submissió de l’Estat
de Dret a interessos
privats.
● Projecte basat en
mentides: tant des
del Govern de la
Generalitat com des
de Las Vegas Sands
Corporation es van
anar difonent dades
falses sobre els
suposats beneficis
del projecte: xifres
d’inversió, llocs de
treball i model de
negoci.
● La mentida dels llocs
de treball (es van
començar difonent
dades de més de
250.000 llocs i
finalment sabem que
serien al voltant de
10.000) juga amb la
desesperació de les
persones aturades.

● Noticia no instauració

● Tant el Govern de

dels interessos públics
per sobre dels privats i
per la participació de la
ciutadania en la presa
de decisions. És per això
que estàvem totalment
en contra (i així ens vam
posicionar des de l’ inici)
del model econòmic
basat en la concentració
de beneficis per a l’1% en
base a l’explotació dels
recursos de la majoria,
sense tenir en compte el
benestar de les persones,
menyspreant els criteris
de sostenibilitat social i
ambiental i trinxant del
territori.

de l’Eurovegas al
Parc Agrari del Baix
Llobregat
Vés-hi
● Plataforma Aturem
Eurovegas
Vés-hi
● Vídeo Lluis Tejedor al
Ple Municipal Vés-hi

la Generalitat (CiU)
com el Govern de la
Comunitat de Madrid
i el Govern espanyol
(PP) van fer una clara
aposta per Eurovegas,
un projecte que
aprofundeix en el
model econòmic
basat en l’especulació
urbanística i financera
que ens ha portat a la
crisi.
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Repressió
Des de l’esclat de la crisi
el 2008 hem vist com
ha anat augmentant la
protesta ciutadana al
carrer, teixint resistències
contra les injústicies
del sistema, com ara les
experiències del 15M o
les accions per aturar
desnonaments de la PAH.
Davant del creixement
d’aquestes actituds de
protesta i d’exigència d’un
sistema diferent, més just,
s’estan consolidant per
part dels governs, tant del
PP com de CiU, polítiques
orientades a criminalitzar
les protestes, arribant
fins i tot a proposar una
modificació del Codi
Penal especialment
concebuda per penalitzar
la participació en
mobilitzacions socials.
S’està dissenyant, en
definitiva, un sistema
repressiu per combatre
la dissidència, per
dissuadir de participar
en qualsevol protesta,
dividir els moviments que
la integren i crear una
alarma social que justifiqui
les actuacions de les
forces de seguretat amb

una major contundència.
Fins i tot som davant
d’una batalla semàntica
en la qual s’utilitza el
llenguatge per situar
com a enemics (tal com
va definir el comissari de
València els estudiants
que protestaven) els qui
dissenteixen del sistema,
criminalitzant qualsevol
persona que se senti
antisistema. Com es
preguntava el periodista
Lluís Foix en un article
a La Vanguardia, ¿qui
pot estar avui d’acord
amb el sistema? Malgrat
l’argument del periodista,
des del Govern s’intenta
identificar qui no està
d’acord amb el sistema
amb un terrorista, amb un
perill social, i la paraula
antisistema s’equipara a
una persona fora de la llei
que cal combatre.
La crisi econòmica està
sent acompanyada de
l’enduriment de les
polítiques i pràctiques
punitives que posen drets
fonamentals en perill.
Proliferen nous i vells
discursos criminalitzadors
i s’agreugen les violacions

dels drets humans. No és
una situació nova. Sempre
al llarg de la història, quan
la població ha reaccionat
reclamant els seus drets
els poders dominants
s’han defensat reprimint
les protestes. La memòria
històrica ens ensenya
com en aquests casos
s’intenta criminalitzar
i assimilar protesta i
violència com a sinònims,
es vulneren drets civils i
polítics, es garanteix la
impunitat de les forces
de seguretat i s’intenta
desprestigiar, amb la
col·laboració dels grans
mitjans de comunicació,
els principals punts de
referència de la protesta.
Des de JEV cal, doncs,
denunciar que amb
l’actual crisi del sistema
econòmic no només
s’estan liquidant drets
socials aconseguits al
llarg del segle XX, sinó
que es posen en perill
drets civils i polítics i, en
conseqüència, perilla la
mateixa democràcia.

Dades

Què pots fer tu?

● Desallotjament brutal

● Campanya Amnistia

de Plaça Catalunya.
● Detencions arbitràries
per la vaga general
del 29M com l’Isma, el
Dani i el Javi.
● Pàgina web
per indentificar
suposats violents
del 29M vulnerant
tota pressumpció
d’innocència.
Aquesta pàgina va
ser denunciada per
personalitats del món
del Dret.
● Proposta de
modificació del Codi
Penal per assimilar les
resistències passiva i
activa, entre d’altres
reformes.

Internacional contra
la repressió a la
protestes ciutadanes		
			
Vés-hi
● Vídeos de la brutalitat
policial exercida
contra el 15M
Vés-hi
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corrupció
En un temps en què la
societat posa en dubte
les bones pràctiques
dels polítics i es tendeix
a generalitzar en
parlar de corrupció,
és més necessari que
mai aprofundir en la
transparència com a
eina per aprofundir en
la democràcia. Així,
des d’ICV-EUiA s’ha
exigit sempre la màxima
transparència en les
institucions i, en aquest
sentit, s’han presentat
nombroses propostes al
Parlament, al Congrés
i a l’Europarlament de
què recollim uns quants
exemples.
ICV-EUiA ha proposat,
en diferents ocasions
(2001, 2005, 2009,
2010 i 2011) a la resta
de forces polítiques un
pacte contra la corrupció,
per la transparència i el
bon govern, sense que
fins a aquest moment
trobessin una bona
predisposició a subscriure
un pacte d’aquestes
característiques.

Cal destacar també que
ICV-EUiA mai no ha dut
cap corrupte a les seves
llistes electorals.
En la línia contrària,
trobem 21 mesos de
Govern de CiU marcats
per escandalosos casos
de corrupció, alguns dels
quals s’arrosseguen des
de l’època Pujol:
Cas
Cas
Cas
Cas

Palau de la Música
Pretòria
ITV
Crespo

A tots aquests casos de
corrupció cal afegir altres
de menor relleu com el
cas Eurobank.

Dades
El Govern d’esquerres
va aprovar diferents
mesures de lluita contra la
corrupció:

● Llei de la Sindicatura

de Comptes. Se’n van
ampliar les funcions
i els camps de
fiscalització: la revisió
anual dels comptes de
les forces polítiques
i no només dels
comptes electorals i
el control del sector
públic dels municipis.

● Prohibició que

els beneficiaris
de subvencions
o transferències
de l’Administració
puguin realitzar
donacions a favor de
partits, fundacions o
associacions que hi
estiguin vinculades.
Prohibició de donar
subvencions en què
els directius percebin
altes remuneracions
i més mesures de
control i fiscalització
de les subvencions
que les entitats donin
a tercers.

● El febrer de 2010,

IU-ICV va presentar
diferents esmenes per
modificar les penes als
corruptes, ja que amb
la llei actual en molts
casos ni tan sols es
castiguen amb penes
de presó. Algunes
van ser acceptades.
Es garanteix que tots
els càrrecs públics
condemnats per
corrupció vagin a
la presó (fins ara
només tenien multes
o inhabilitacions),
s’endureixen les
penes de presó per
delictes urbanístics
i obres il·legals,
es tipifica com a
delicte el suborn
entre particulars,
es preveuen
responsabilitats de
les Administracions i
empreses quan siguin
permissives amb el
delicte de corrupció.

Què pots fer tu?
● Article d’ eldiario.es

que recull alguns dels
casos de corrupció
que han esquitxat a
CiU		 Vés-hi
● Vídeo Cafe amb Llet –
Cas Crespo
Vés-hi
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FEMINISME

Dades

Què pots fer tu?

CiU PP

Si la gent jove des de
sempre ja hem tingut
grans dificultats per
exercir la nostra condició
de ciutadanes i ciutadans
de ple dret (precarietat
laboral, dificultats
d’emancipació i d’accés
a un habitatge, etc.), i
les dones joves encara
ho teníem més difícil per
emancipar-nos per la
nostra doble condició,
arran de les darreres
retallades ens ho fan
IMPOSSIBLE!

● La taxa de risc de

pobresa per a les
dones és 2,8 punts
superior a la dels
homes
● Un 59,7% de les
persones aturades a
Catalunya són dones
● La diferència salarial
mitjana que hi ha
entre homes i dones
en el salari brut és
d’uns 6.000 euros a
l’any

● Surt al carrer a

● A Catalunya, el PP ha

La situació de crisi ha
agreujat les desigualtats
socials amb una
repercussió encara més
negativa per a milers de
dones catalanes, i les
dades ens mostren una
clara feminització de la
pobresa afectant sobretot
la població més jove.
La situació de
vulnerabilitat a què les
retallades del Govern CIU
han abocat dia rere dia
les dones pertanyents a
col·lecctius amb major
risc social és altament
preocupant. A això no
podem oblidar sumar els

continus atacs que uns
i altres governs, central
i autonòmic, exerceixen
cada dia amb més
severitat. La retallada
de drets i llibertats de
les dones és cada dia
més flagrant, i s’estan
carregant en mesos
conquestes que van
costar anys d’aconseguir,
algunes de les quals fins
i tot encara no estaven
assolides. És lamentable
que tornem a la dècada
de les nostres àvies quant
a drets personals. Joves
d’Esquerra Verda no
callarem!

reivindicar els drets de
les dones:
○ 8 de març – Dia de
la dona treballadora
○ 31 de març – Dia
Internacional per la
igualtat salarial!
○ 25 de novembre
– Dia contra la
violència masclista
● Resolució a favor del
dret a l’avortament 		
			
Vés-hi
● Noticia de l’afectació
de la crisis a les dones		
			
Vés-hi

●
●
●
●

●

●

votat a favor 15 de
les 18 lleis importants
que CIU ha portat
al Parlament. Les
que afecten més
directament a les
dones:
Reducció Renda
Mínima d’Inserció
Retallada paga extra
funcionariat
Bloqueig conjunt a
una Proposició de Llei
d’Igualtat
Oposició conjunta
a la interposició
d’un recurs
d’inconstitucionalitat
contra la Reforma
Laboral
Eliminació del Pla de
Violència de Gènere
del Departament
d’Interior
Retallades en la Llei
de la Dependència
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associacionisme

Dades

Des de Joves d’Esquerra
Verda defensem que el
moviment associatiu és
un espai de debat, de
reflexió, d’intercanvi,
d’aprenentatge, de
vivències i de transmissió
de bones pràctiques
i valors democràtics
essencials per al context
actual i la bona salut d’un
sistema que s’anomena
democràtic. Les entitats
són clares transmissores
de valors que ajuden a
una millora de la qualitat
democràtica, el pilar de
la qual és la participació
ciutadana. La participació
pot ser directa (actuació
sense intermediaris,
eleccions), representativa
(actuació mitjançant
intermediaris, persones
electes) o dialògica o
deliberativa (basada en
el debat regular entre la
ciutadania i els poders
públics). És aquesta
última la que ha d’agafar
força a través de les
entitats i la ciutadania.
Des de JEV creiem
imprescindible que les
entitats s’impliquin en
aquesta construcció
de noves formes de

Sector
La Generalitat deu
70 milions d’euros a
les entitats socials
del tercer sector.
○ 2011: es volia
garantir que 35.000
famílies rebessin
la RMI de manera
eficaç i eficient.
El 2012 només es
procurava que
18.000 famílies la
rebessin; per tant,
17.000 famílies
menys l’han
rebuda i s’ha reduït
en un 22,8% en
relació amb els
pressupostos de
2011.
● Impagaments a les
ONG
○ Retallades en
cooperació: el
2010 rebia de la
Generalitat 49
milions, el 2012 9,5
milions d’euros, una
retallada del 81%.
○ La retallada és
major en les ONGD
(93%), ja que al
juny es va anul·lar
la convocatòria
de subvencions a
les ONGD des de

participació més
democràtiques i
inclusives i que, per tant,
puguin desenvolupar la
seva tasca lliurement i
independentment. En
definitiva, exigim que
el món associatiu deixi
d’estar qüestionat i
retallat per l’actual Govern
i es facin efectives les
quantitats que es deuen a
les entitats per tal de dur
a terme al seu projecte de
ciutadania i es rectifiquin
les polítiques d’ofec
associatiu que estan vivint
actualment.
Actualment, ens trobem
en un context amb un
elevat índex de desafecció
política, on es ridiculitza
i es menysprea als
“polítics” i a la “política”
en un moment en què els
mitjans de comunicació
i els governs de la dreta
estan al servei dels
mercats, els quals no
estan subjectes a cap
control democràtic.

● Retallades en el Tercer
○

l’ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament),
tot i que va mantenir
la convocatòria
d’ACC10 per
a iniciatives
empresarials.
○ Això vol dir que
la convocatòria
de projectes de
cooperació 2012 ha
disminuït la seva
dotació en un 62,5%
en relació amb la
convocatòria de
2011 (de 4 milions
d’euros a 1,5M).
● Retallades en el
món associatiu
juvenil a través de
les subvencions
atorgades.
● La Direcció General
de Participació
Ciutadana pasar a
ser una Subdirecció,
convertint-se en
una Administració
que només dóna
subvencions a ens
locals en matèria
de participació,
deixant enrere tots
els projectes de
millora de la qualitat
democràtica i
l’aplicació de mètodes

de participació en tots
els departaments de la
Generalitat.

Què pots fer tu?
● Article Jovent 103		
			

Vés-hi

			

Vés-hi

● Article Jovent 102		

CiU PP
● Totes aquestes

retallades tenen
el vistiplau del PP,
que es va abstenir
en la votació dels
pressupostos del 2012.

