Manifest 9 d’octubre
A Aigües Som País Valencià i volem una terra més justa i més igualitària
Hui eixim al carrer i ocupem la plaça del poble per commemorar el naixement del poble
valencià. En aquest dia, ens agrada fer memòria col·lectiva per parlar de futur. Som i
serem País Valencià perquè estimem un patrimoni compartit: la llengua, la cultura,
l’educació, el territori, la igualtat, els drets, la identitat i la justícia social. Avançarem
com a societat més justa i més igualitària sempre que comptem amb els ciutadans i
ciutadanes, amb tots, independentment que visquem en una gran ciutat o en un
poble xicotet com Aigües.

Igualtat d’Oportunitats
Ens sumem a la reivindicació del moviment contra l'Espanya Buida que exigeix un
Pacte d'Estat que acabe amb les desigualtats territorials al Estat i també a les
comarques del País Valencià.
A nivell més comarcal demandem un tracte i un finançament més just als pobles
xicotets que veiem malgrat els esforços que fem com no comptem amb les mateixa
igualtat d'oportunitats que la resta dels ciutadans pel mer fet de viure en un entorn
rural.
Això no pot continuar passant convertint a la ciutadania en valencians de primera i
de segona.

Aturem el masclisme
El nombre de víctimes de violència de gènere en la Comunitat Valenciana va
augmentar en 2018, un 14,3 per cent més que en 2017, segons l'Estadística de
Violència Domèstica i Violència de Gènere publicada per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE)

Hem de fer front als atacs violents contra les dones i els menors, amb democràcia i
més democràcia però també amb justícia, lleis i educació. L’any passat i aquest,
milers de valencianes i valencians van eixir al carrer per a cridar ben alt NI UNA
MENYS nosaltres i nosaltres des d'Aigües cridem JA N'HI HA PROU!!
Hem d’eixir al carrer i reivindicar els nostres drets de forma pacífica. Ferm
sí, contundents sí però sempre de manera pacífica.

Cultura en Valencià
La posada en marxa de la ràdio i la televisió pública de les valencianes i els
valencians ens ha fet recuperar un valor cultural i lingüístic potent. Ens agrada que
ÀPunt ens parle en valencià.
Agraïm els esforços de l'Ajuntament per fer que a Aigües tinguem la millor oferta
cultural però també ens agradaria que en la programació cultural d'Aigües es tinga
en compte a la cultura valenciana, teatre, conferències, cinema i altres activitats.
Aigües som Cultura, també en valencià

Educació
Defensem el dret de l’alumnat a aprendre valencià en tot el País Valencià. Les bones
pràctiques docents evidencien que l’ensenyament en valencià és sinònim de qualitat
educativa. El plurilingüisme comença amb el valencià. I ser plurilingües comença per
respectar l’educació de totes les valencianes i tots els valencians. Per això mateix,
cal protegir i potenciar el valencià dins d’un marc plurilingüe que reconega la
importància de la llengua amb la qual opinem, pensem i entenem el món. Una
llengua que estimem per què sabem que «qui perd els orígens, perd
identitat» i no volem perdre més.

Drets lingüístics
La ciutadania té el dret de ser atesa en valencià. Les treballadores i els treballadors
de la funció pública haurien de garantir aquest dret i utilitzar amb fluïdesa i rigor el
valencià i el castellà, les dues llengües oficials al País Valencià. Ens agrada quan en
entrar a l'Ajuntament sentim Bon dia! i si ho trie poder continuar parlant en valencià
amb el funcionari, la funcionària, el regidor o regidora.

