Manifest Xirivella 14 d'Abril
El 14 d'Abril commemorem els 85 anys de la proclamació de la II República, el primer règim democràtic de la
nostra història que va instaurar un Estat de Dret amb una constitució reconeguda com la primera carta magna
democràtica d'Espanya. Una constitució en sintonia amb els moviments democràtics i regeneradors que
inspiraven els textos d'altres països del nostre entorn i que situava a Espanya al capdavant de la Igualtat,
Llibertat, Justícia i Fraternitat.
El colp d'estat franquista va trencar l'evolució social i cultural dels espanyols i les espanyoles, conduint-nos a una
dictadura i anys de forta repressió. Una vegada més condemnem enèrgicament la mort de milers i milers
d'espanyols i espanyoles, víctimes de la irracionalitat i dels fanatismes viscuts durant la guerra civil.
Hui manifestem la intenció per ajudar a recuperar la memòria i situar la II República en el lloc que li pertoca en la
història, a pesar dels intents permanents per menysprear aquella època.
República és sinònim de recuperació de drets i llibertats per situar la ciutadania en el centre de l'acció política i
econòmica del país.
República és sinònim de regeneració de la vida política i social, unint les diferents forces polítiques i els
col·lectius ciutadans que treballen per la justícia i igualtat.
República és sinònim de recerca i investigació, d'informació, d'educació, de cultura com a únic i veritable eix de
riquesa, prosperitat i coneixement de les societats.
República és sinònim de reconeixement del paper protagonista de les dones en l'evolució social, en la
dinamització de l'economia, en la modernització de les institucions.
República és sinònim de resposta en positiu, la resposta il·lusionant, la manera democràtica de
constitucionalitzar la justícia social i el repartiment equitatiu de la riquesa.
És el moment de reconéixer allò que ens pot ser útil per trobar una eixida digna a la situació perversa que molts
ciutadans i ciutadanes viuen en l'actualitat, víctimes d'un sistema, el capitalista, del qual patim diàriament la seua
injustícia social i econòmica.
Per això, volem caminar cap a la III República i manifestem la nostra intenció d'ajudar a posar les bases d'un nou
model d'Estat federal per tal de superar l'actual sistema socialment ineficient i econòmicament ineficaç.
La III República ha de reconéixer els Drets Humans com a forma d'avançar cap a la plena ocupació, amb
reducció de la jornada laboral i repartiment del temps de treball, amb desenvolupament sostenible, amb protecció
social plena i fiscalitat progressiva.
Pl. de la Concòrdia, 6
46950 Xirivella
Telèfon 963 135 050
Fax 963 703 179

www.xirivella.es

La III República ha d'apostar per la democràcia radical i participativa en l'àmbit polític, econòmic i cultural. Ha de
promoure la llibertat d'informació, el pluralisme i la independència dels professionals com a eina per empoderar la
ciutadania.
La III República ha d'inspirar-se en els valors de l'humanisme laic, que s'assenta en el principi de llibertat
absoluta de consciència, derogant el concordat subscrit amb el Vaticà fa tres dècades i apostant per una
educació pública laica, sense presència prioritària de cap religió.
La III República ha de superar el model de l'Espanya de les autonomies per a convertir-se en un model federal
republicà, on els territoris gaudiran d'igualtat i es potenciarà la solidaritat entre ells, apostant per la
comarcalització.
La III República ha de coexistir amb una altre model europeu, construït en base al respecte a la sobirania dels
estats integrants, més solidari i just.
L'Ajuntament de Xirivella, segons acord plenari, manifesta la seua intenció de formar part de la Xarxa espanyola i
valenciana de Municipis per la Tercera República i convertir-se, per tant, en institució promotora en favor de la
instauració de la República com a forma política de l'Estat.

Xirivella, 14 d'abril de 2016.

