
UNA MAREA VIOLETA CONTRA  LES RETALLADES 

Elx, febrer de 2012  

 

L’ Assemblea de Dones d'Elx:  

 

DENUNCIEM les retallades socials que s’estan produint des dels governs central i 

autonòmic de l’Estat  Espanyol sota les ordres de la  troika (UE, l’FMI i el Banc 

Europeu).  

 

Entre aquestes retallades hi ha les de polítiques d’igualtat, les de  pressupostos 

d’ajuntaments  i el de subvencions a organitzacions de dones, retallades que 

provoquen el tancament de centres d’acollida per a dones víctimes de la violència, 

centres municipals d’atenció a dones, biblioteques de dones, centres d’orientació, 

assessories jurídiques, instituts de la dona, etc.  

Totes aquetes retallades es produeixen en el marc general de desmantellament i de 

privatització dels serveis públics propis de les polítiques neoliberals globals. Amb 

l’excusa de deute, del qual no som responsables, pretenen que aquestos serveis 

tornen a recaure en l’àmbit privat, en les famílies, és a dir, en  les dones, mitjançant 

el treball no remunerat, no reconegut i invisibilitzat.  

Les retallades i la privatització dels serveis tenen un impacte especialment greu  

sobre les dones amb menys recursos, que no poden recórrer a pagar en el mercat els 

serveis que l’Estar deixa de prestar, per la qual cosa són doblement injustos. 

 

 

PER TOT AIXÒ EXIGIM:  

 

- El manteniment o la reobertura dels centres que ja han estat objecte de les 

retallades. 

 

- Polítiques fiscals progressives, de manera que hi haja recursos suficients per a 

atendre les necessitats socials: educació, sanitat, treball, etc.  

 

- Portar a la pràctica la aconfessionalitat que proclama la Constitució  acabant amb 

els privilegis econòmics de l’Església Catòlica i les seues ingerències en els drets i en 

les vides de totes nosaltres. Són els seus membres els qui han de finançar-la i obeir 

els seus preceptes, si és que volen fer-ho, no la resta de la ciutadania. 

 

- Reduir la jornada laboral sense reduir drets i fomentar el repartiment equitatiu del 

treballs –remunerats o no- entre totes i tots.  

 

- Que l’Estat assumesca el paper de garant dels drets de la ciutadania i que 

mitjançant mesures legals i impositives obligue la banca, les grans empreses i els 

poder financers a respondre davant la crisi per ells generada.  

 



- Que l’Estat i tots els agents socials assumesquen la responsabilitat que els pertoca 

per tal de garantir a dones –i persones que així es defineixen- una vida plena sense 

violències, amb pressupostos i mesures reals per a la seua correcta consecució i en 

diàleg real amb col·lectius i organitzacions feministes.  

- Que no es modifique la llei de Salut Reproductiva per a limitar, encara més, l’accés 

a la interrupció de l’embaràs i a l’anticoncepció d’urgència, i amb això la nostra 

capacitat de decidir sobre el propi cos. 

 

Per a això, donem SUPORT  a la concentració que tindrà lloc el proper 10 de febrer 

de 2012, a las 19.30 en la Plaza de la Muntanyeta d'Alacant. 

 

 

Assemblea de Dones d'Elx 

 


