
#ARAGONENEUROPA 
Aragón ye una d’as nazionalidaz d’Europa e ha de tener boz propia 
en a UE e partezipazión en a presa de dezisions. Queremos que 
Aragón siga tratato por a UE conforme á ra suya situazión reyal 
de desequilibrio territorial, abiellamiento y espoblazión e de 
perlaticamiento d’a reobredura d’o Canfrán, que güei día sigue 
estando inorata.  
 

#RESCATEMPERSONAS 
Anem a rescatar persones. Per a això volem polítiques dotades 
d'inversions per a la creació d'ocupació en una economia al servei de 
les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la 
tolerància zero contra la corrupció, el frau, l'evasió fiscal i els 
paradisos fiscals. Estem en contra de la subvenció per la subvenció si 
no va acompanyada de polítiques.  
 

#DEMOCRACIAREAL 
Volem obrir un nou procés constituent europeu, cap a una Europa 
de les Persones i dels Pobles més democràtica i transparent. Volem 
més poder per al Parlament Europeu, la institució amb més 
legitimitat ciutadana dins de les institucions europees. Volem 
transparència en el funcionament de la UE, i que estigui al servei de 
la ciutadania. 
 

#SOLIDARITAT 
Reclamem una nova Carta dels Drets Socials per garantir educació, 
sanitat, justícia i medi ambient per a tots/es, incloses les persones 
migrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i 
reclamem l'obertura d'un debat europeu sobre la renda bàsica de 
ciutadania. 
 

#EUROPADELSPOBLES 
Promovem el respecte i suport de la UE a la diversitat cultural i 
lingüística dels pobles europeus, incloent les minories i nacions 
sense Estat. Rebutgem la retallada a la seva autonomia i decisions 
democràtiques i reclamem la participació real i efectiva de les unitats 
subestatales en la presa de decisions europees  
 

 
#ESTATSOCIALEUROPEU 
Reclamem el dret a una renda bàsica digna per a totes les 
persones. Política social pública, laica, gratuïta, participativa i amb 
accés a uns serveis socials universals. Per un Pacte Social Europeu 
de garanties a les persones que prevalgui sobre l'insolidari model 
neoliberal actual.  
 
#DRETS 
Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les 
persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem 
defensar i conquistar igualtat de drets per a les dones i per als 
col·lectius marginats siguin LGTB+, persones majors, amb diversitat 
funcional, etc. L'Europa que volem defensa també els drets digitals, la 
neutralitat i privadesa de la xarxa.  
 
#ECONOMÍAVERDA 
Apostem per la transició ecològica de l'economia (New Deal Verd) 
cap a un altre model productiu i de consum basat en l'economia 
social, sostenible i del ben comú, és a dir una prosperitat compartida. 
Finançarem la creació d'ocupacions verdes i decents, a més de 
R+D+i, amb una reforma fiscal que taxi abans de res els recursos i 
els capitals. 
 
#JOVESAMBFUTUR 
Una Europa que de resposta i horitzons de futur als anhels vitals de 
la seva generació millor preparada i no la condemni a la diàspora, 
que de solucions al drama de l'atur juvenil amb una dotació de fons 
suficients a la Garantia Juvenil Europea i les polítiques 
d'emancipació. 
 
#NODEVEMNOPAGUEM 
Exigim una auditoria pública i ciutadana del deute, que permeti 
avaluar la part il·legítima de la mateixa i repudiï el seu pagament. 
Lluitem per una nova governança econòmica de la UE, la 
democratització del Banc Central Europeu i una harmonització fiscal 
europea. Proposem una taxa a les transaccions financeres 
internacionals per evitar l'especulació i finançar la solidaritat 
internacional. 
 



 
#EUROPASOSTENIBLE 
Proposem un nou model energètic europeu, lliure d'energies fòssils 
i nuclear, sense *fracking i basat en les energies renovables i 
l'autosuficiència. Lluitem per una Europa a l'avantguarda contra el 
canvi climàtic, garant del respecte a la biodiversitat, el benestar 
animal, la nova cultura de l'aigua i amb polítiques agrícoles i 
pesqueres ambiental i socialment justes. 
 
#FRATERNITATGLOBAL 
Volem convertir a la UE en una veu internacional forta i unitària en la 
defensa de la solidaritat, la llibertat i els drets humans, 
l'eradicació de la pobresa i la dignificació de la migració interna i 
externa. Hem de reduir la despesa militar i promoure la seguretat 
humana i la promoció de la pau. 
 
#ECONOMÍADELBECOMÚ 
Recolzem a l'activitat productiva que aporta els béns i serveis amb els 
quals se sosté la societat. L'economia ha de finançar degudament 
l'estat del benestar abans de satisfer l'ànim de lucre. Demanem la 
fi dels oligopolis de l'energia i les telecomunicacions: o competència 
real o nacionalització. 
 
#DONESILLIBERTAT 
Volem sancions per a Estats i empreses que no assegurin la igualtat 
salarial i professional entre homes i dones. Harmonització, 
conciliació i garanties laborals per els qui tinguin nens, ancians o 
dependents al seu càrrec. Recuperar els drets sexuals i 
reproductius de les dones. Pla Europeu contra la violència 
masclista: prevenció, atenció, assistència, protecció, recuperació i 
reparació a les víctimes. 
 
#NO HI HA PA PER TANT XORIÇO 
Proposem una Fiscalia europea que promogui l'acció de la Justícia 
europea i assumeixi la lluita contra el frau, la corrupció i l'evasió fiscal. 
Ha d'establir-se un estricte control de les vinculacions dels 
governants i parlamentaris amb interessos empresarials, abans, 
durant i després de l'exercici del seu càrrec. 
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