
 

  MANIFEST  
 
 

CONTENIR ELS PREUS,  

PROTEGIR L’OCUPACIÓ, 
FRENAR EL DETERIORAMENT DE LES 

NOSTRES   CONDICIONS DE VIDA 
 

 

La societat espanyola viu amb una profunda preocupació i un gran 
malestar l'escalada desbocada dels preus que des de fa mesos patim al 
nostre país. El passat mes de febrer la inflació va assolir una nova xifra 
històrica situant-se en el 7,6%, el nivell més alt des del 1986. La tensió 
dels preus de l'electricitat, el gas, els carburants i altres matèries 
primeres s'està traslladant al preu del resta de béns i serveis que ja 
pugen de manera generalitzada. Les perspectives no són bones. Toca 
actuar amb celeritat. 

 
 

El deteriorament de les condicions de vida 
de famílies i persones treballadores i 
consumidores del teixit productiu, i del 
conjunt de la ciutadania, és molt palpable.  
Així, mes a mes, les factures de la llum, la 
calefacció, la gasolina, els aliments, 
l'habitatge o el transport augmenten i 
detreuen cada cop més i més recursos. 

El conjunt de la societat està patint 
aquesta situació, però és la població més 
vulnerable, la que no arriba a final de mes 
o ho fa amb dificultats, que la pateixen de 
manera més cruel. La desigualtat i la 
pobresa eren problemes urgents abans 
que s'iniciés aquesta escalada dels preus. 
En aquesta situació, aquests problemes, 
que tenen cara, que tenen noms i 
cognoms, s'han d'abordar de manera 
inajornable.. 

Al mateix temps, mentre l'oligopoli de les 
empreses multinacionals energètiques 
treuen el seu profit en aquest escenari i 
obtenen beneficis històrics, milions de 
consumidors i consumidores i persones  

usuàries, centenars de milers de petites i 
mitjanes empreses  d'autònoms i 
autònomes, o els sectors productius d'alt 
consum energètic, s'estan veient perjudicats 
per aquest augment que ha disparat els 
preus.. 

Tot fa preveure que la guerra injustificable 
iniciada per Rússia amb la invasió d'Ucraïna 
tindrà com a conseqüència una acceleració 
de la inflació que posa en risc l'accés a béns 
i serveis essencials, la recuperació 
econòmica i la creació d'ocupació 
intensificant els problemes de desigualtat i 
pobresa. 

Davant d'aquest escenari és urgent que el   
Govern d'Espanya i la Unió Europea 
actuïn de manera contundent. Tenen 
l'obligació de desplegar totes les 
iniciatives que siguin necessàries per 
posar fi a aquesta escalada dels preus, 
per aturar comportaments especulatius i 
per protegir i donar seguretat al conjunt de 
la ciutadania.



 

  MANIFEST  
 

Les organitzacions socials que 

subscrivim aquest manifest, 

exigim a les autoritats públiques 

que: 

● Canviïn l'irracional sistema marginal 
de fixació del preu de l'electricitat, 
controlant alces desmesurades, i 
topen el preu màxim del MWh a la 
subhasta, perquè no pot ser que els 
preus del gas marquin el preu de 
l'electricitat que es genera a través 
d'altres tecnologies més barates. 

 

● Posin fi als beneficis extraordinaris i 
abusius de les empreses elèctriques i 
d'hidrocarburs que venen productes a 
preus de futures matèries 
emmagatzemades i aprovin mesures 
contra l'especulació dels preus dels 
productes bàsics, perquè mentre la 
gran majoria patim aquesta situació no 
pot ser que hi hagi qui treu profit de la 
desgràcia. 

 

● Accelerin les inversions per reduir la 
dependència energètica externa i 
fomentin l'ús del transport públic, 
perquè necessitem guanyar 
autonomia estratègica a l'àmbit 
energètic. Aquesta aposta ha de ser 
per la via de les renovables per 
atendre la urgència climàtica en què 
estem sumits. 
 

● Donin suport als sectors productius 
que més energia consumeixen, 
perquè hem de protegir la nostra 
indústria, la nostra agricultura i 
ramaderia, la nostra pesca, o el paper 
vertebrador del transport en tota la 
cadena de valor de l’activitat 
econòmica i els llocs de feina que 
genera, que han demostrat ser, entre 
d’altres, uns sectors absolutament 
estratègics pel nostre futur. 
 

 

● Protegeixin a la ciutadania i a les famílies, 
la solidaritat és la base del model social 
europeu, que tenim el deure de cuidar i 
estendre 
 

● Activeu el mecanisme RED per evitar 
acomiadaments perquè cal protegir 
l'ocupació, així com arribat el cas, 
mecanismes similars per als autònoms i 
autònomes. 

 

●  Controleu els preus dels lloguers evitant 
que es revaloritzin amb l'IPC, perquè tenir 
un habitatge on poder viure és una 
necessitat, no un luxe. En aquest sentit 
calen mesures per evitar l'especulació 
immobiliària que afavoreixin, especialment, 
els nostres joves en la seva emancipació. 

 

● En un escenari de crisi inflaccionista, que 
afecta l'ocupació i especialment les rendes, 
es fa més necessari polítiques públiques 
d'igualtat, ja que són les dones les que més 
pateixen aquestes crisi en treballar en 
sectors més precaris i amb contractes més 
precaris. 

 

● Aquesta situació dispara els costos 
d'insularitat, ja de si una càrrega per a la 
nostra economia, i que no es veu 
compensada des del Govern d'Espanya, 
tenint un sistema de finançament deficient. 
 
 

Cridam a la MOBILITZACIÓ de la 
ciutadania el proper dia 23 DE 
MARÇ en el conjunt de l’Estat, per 
exigir al Govern d’Espanya i a la 
Unió Europea que actuïn per 
contenir l’escalada disparada dels 
preus, protegir l’ocupació i frenar 
el deteriorament de les nostres 
condicions de vida. 
 


