
      

                 TROBADA MUNICIPALISTA CONTRA EL CETA, TTIP i TISA
                Per la defensa de la sobirania local i el principi de subsidiarietat

La  Plataforma  contra  el  TTIP  Mallorca,  organitza  per  al  dia  29  d'abril  a  Inca,  una  trobada 
municipalista per mostrar els perills que té per a la democràcia local, la recent aprovació per part 
del Parlament Europeu del tractat CETA i la ratificació urgent del mateix que pretén el govern del 
PP,  tal com ja ho ha presentat al Congrés dels Diputats.

El  tractat  del CETA entre la  Unió Europea i  Canadà,  està basat  en la  filosofia  dels anomenats 
“tractats de nova generació”.  Amb altres paraules, tractats que suposadament són comercials, però 
que negocien molts d'altres aspectes, com són rebaixes de drets laborals, reduccions de proteccions 
mediambientals,  oblit  de  les  normes  de  precaució  alimentàries,  restricció  dels  serveis  públics, 
impediments  a possibles  re-municipalitzacions  de serveis,  obstaculització a  la  contractació amb 
clàusules socials, bloquejar la protecció adequada del producte local...

Sota l'excusa de llevar barreres a la lliure competència, es minen drets legals reconeguts en les 
pròpies  constitucions  dels  estats,  es  trepitgen  competències  de  les  autonomies,  s'anorreen  les 
capacitats democràtiques de les entitats locals... I per tal de fer complir aquestes agressions, es creen 
uns tribunals especials d'arbitratge per sancionar a les administracions públiques que vulguin saltar-
se les restriccions imposades.

Tan sols la pressió de les opinions públiques mobilitzades ha fet destapar el secretisme amb què fins 
ara eren duites les negociacions.  La Plataforma contra el  TTIP de Mallorca ha contribuït  en la 
mesura de les seves possibilitats a aquesta tasca. Però ara estam en un moment cabdal per intentar 
aturar la primera agressió important que suposa el CETA: que les forces polítiques que a l'estat 
espanyol recolzen aquest nou atac de les polítiques econòmiques neoliberals, vegin que hi ha una 
oposició ferma i un rebuig clar a aquesta manera d’aprovar a tota pressa, sense una informació 
suficient i  sense un debat cívic clar i  transparent,  un tractat  que ens pot afectar seriosament al 
present  i  futur  de  les  nostres  vides.  Per  aquest  motiu  és  molt  important  ajuntar  les  veus  dels 
representats locals; que el seu testimoniatge il·lustri a la ciutadania dels municipis que la signatura 
d'aquest tractat és també una agressió a la democràcia i a la sobirania local. 

Per això convidam a tots els representants locals a debatre i a informar-se sobre el que suposa el  
CETA com a restricció de l'autonomia municipal. A unir esforços contra el perill que suposa. A 
exigir que la veu dels municipis també sigui escoltada. A reclamar que deixin d'esquarterar cada cop 
més, el sentit profund de la paraula DEMOCRÀCIA.  

VINE EL DISSABTE 29 D'ABRIL A PARTIR DE LES 10h AL MUSEU DEL CALÇAT 
D'INCA.

PLATAFORMA  NOALTTIP  MALLORCA

A efectes de poder organitzar millor la trobada, vos pregam confirmeu la vostra assistència abans 
del  dijous 27 d'abril  al  correu  noalttipmallorca@gmail.com o al  telèfon 630164965 de Josep 
Valero.
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