
 
 

 Manifest llegit durant l’acció de presentació de la 
campanya Sobiranies Drets i Autodeterminació a Lleida 

 
D’aqui pocs dies es compliran dos anys de l’aprovació de la llei 24/2015 (de mesures               
urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per de             
milers de signatures en una ILP), però les grans elèctiques continuen fent talls de              
subministrament a famílies en risc d’exclusió residencial mentre multipliquen els seus           
beneficis. Aquestes empreses vulneren els drets humans i incompleixen aquesta llei           
24/2015, davant d’una resposta tèbia i còmplice per part de la Generalitat catalana. Exigim              
que faci servir els mecanismes que li dóna la llei i sancioni aquestes empreses! 
 
1. Mentre als Països Catalans un quart de la població es troba en risc d’exclusió social, al                

Principat hi ha 272.000 llars on tots els seus membres estan a l’atur, dels quals 95.100                
no perceben cap ingrés i molts no poden pagar els rebuts… 

 
...empreses com Iberdrola segueixen encadenant exercicis econòmics en números 
verds: L’any passat aquesta empresa va disparar els seus beneficis un 12% més 
respecte l’any anterior. (Això són 2.705 milions d’euros), i va poder invertir un 32% més. 

 
2. Mentre als Països Catalans un 18,3% de les llars es declaren incapaces de mantenir el               

seu habitatge a una temperatura adequada a l’hivern i es calcula que cada hivern moren               
prematurament 2.200 persones per malalties associades a la baixa temperatura de la            
llar… 

 
… ens pujen les factures (des de 2005, el preu de l’electricitat a l’Estat espanyol s’ha                
encarit un 76%., subcontracten massivament tots els serveis a empreses auxiliars,           
retallen personal i salaris de forma generalitzada. Ens exploten com a consumidors, i             
com a treballadors! 

 
3. Mentre els Bombers de la Generalitat han alertat que 6 de cada 10 incendis als quals                

acudeixen estan relacionats amb la pobresa energètica… 
 

...aquestes mulinacionals augmenten el control polític sobre els partits polítics. Són            
desenes de casos portes giratòries. De tots els partits d’ordre. Aquesta empresa,            
Iberdrola, per exemple, té contractat l’exministre d’Interior i exsecretari general del PP (i             
imputat pels seus casos de corrupció recents), Ángel Acebes, per 216.000 euros            
anuals. 

 
 



Cal que identifiquem clarament el perquè d’aquesta situació: Des del les privatitzacions            
del sector elèctric durant els anys noranta, un dels subministraments i un dels pilars              
econòmics més importants es va deixar en mans d’unes poques companyies privades (5             
empreses gestionen el 90% del negoci a l’Estat espanyol). Ara, assumint una posició de              
control, aquestes empreses han desenvolupat mecanismes de pressió sobre els governs i            
les usuàries hem acabat pagant la connivència entre les grans companyies i les             
administracions. 
 
Aquesta és una expressió del capitalisme. La crisi dels darrers anys n’ha demostrat els              
seus límits i incapacitat per aportar-nos major justícia social, llibertat nacional i igualtat de              
gènere. El capitalisme aconsegueix mantenir els seus beneficis a costa de la nostra             
precarització com a treballadors i treballadores. El patriarcat es reforça per a fer que les               
dones continuem fent viable el capitalisme a través de la doble explotació. El nacionalisme              
espanyol i francès continuen implacablement en la seva via assimiladora, recentralitzadora i            
negadora de drets democràtics. El col·lectiu migrant treballa molts cops sota condicions            
inhumanes i rebent el racisme. Aquest model és irreformable. Ni els estats espanyol i              
francès ni la Unió Europea podran ser mai eines que respectin els drets socials, nacionals i                
de gènere de les classes populars dels Països Catalans. Totes les vies de reforma que han                
sorgit en aquests anys de crisi estan abocades a topar amb els mateixos límits. 
 
L’única via que tenim les classes populars dels Països Catalans per a poder construir un               
futur digne és fer nostre el poder polític i econòmic. Això vol dir conquerir espais de                
sobirania sobre aquells aspectes que influeixen en la nostra vida. També vol dir conquerir              
drets que garanteixin les condicions de vida de les classes populars. I finalment, tot això               
només pot ser possible en el marc d’un procés d’autodeterminació del nostre poble que              
trenqui amb l’entramat institucional de l’estat espanyol i la Unió Europea. És a dir,              
necessitem la ruptura amb els estats espanyol i francès, la Unió Europea i el capitalisme.               
Ara i aquí podem començar a construir els Països Catalans del futur. La conquesta de               
sobiranies, drets i autodeterminació és un procés que no podem postergar al dia D. És un                
procés que cal començar des d’ara. 
 
Sobiranies, drets i autodeterminació és una campanya política que vol estendre la idea             
que reapropiar-nos del nostre futur és possible i necessari. I com ho volem fer? Denunciant i                
agitant contra aquest present i els seus valedors; teixint xarxes, lluites i projectes a nivell               
local; i finalment construint un programa polític de la Unitat Popular. 
 
Així, en casos com el de la pobresa energètica i les grans empreses elèctriques la               
conquesta de sobiranies comença ara i aquí. Apostant per cooperatives d’energia verda            
com a consumidors, exigint als ajuntaments que hi contractin els serveis ja que són              
projectes que encaminen la transició de model energètic. I la conquesta de sobiranies             
també és, ara i aquí, fer valer que en la nova República l’electricitat, l'aigua o el gas són                  
subministraments bàsics generats per la natura que no han de servir per a enriquir a quatre                
multinacionals, sinó que han de ser un dret elemental de totes les persones. Per a això és                 
fonamental lluitar per l’expropiació, la nacionalització de les elèctriques i les altres empreses             
multinacionals que ofereixen serveis bàsics.  
 
Conquerim el nostre futur, ens trobem al carrer per conquerir sobiranies, drets,            
autodeterminació plena! 


