
MANIFEST PER LA DIGNITAT DE LES TERRES DE L’EBRE 
 
Els últims anys hem vist com el maltractament a les Terres de l'Ebre ha anat en augment.                 
La llista de greuges que estem patint al nostre territori no para de créixer: abocaments               
tòxics, massificació eòlica descontrolada, carreteres en molt mal estat, xarxa de           
comunicacions terrestres completament desfasada, transvasaments hidrològics      
malintencionats, projectes d’ abocadors nuclears, plataformes privades petrolíferes        
abandonades que paguem entre tots, una gestió sanitària completament deficient,          
especulació agrària, diàspora dels nostres joves en busca d'un futur que aquí es             
contempla gairebé impossible... I així podem estar hores i hores. La gota que ha fet               
vessar el got dels ebrencs és la més que segura desaparició de la platja del Trabucador                
que ve acompanyada d'una regressió deltaica que no te visos de ser remediada a curt               
termini.  
 
En este context, els últims temps hem assistit a una proliferació important de plataformes              
populars que lluiten les seues pròpies batalles. Parcs eòlics, millora dels trens,            
arranjament de carreteres... Tot un conjunt de persones, ebrenques i ebrencs, que han             
decidit agafar la paella pel mànec davant la inoperància d'una classe política que, lluny de               
solucionar tots els problemes citats anteriorment, no han fet sinó enganyar i embolicar "la              
troca" amb promeses que no s'han arribat a complir.  
La lluita continua, i avui més que mai és necessari la unió de tots natros per tal de revertir                   
estos problemes que fan malbé lo terreno i ens dificulten la vida amb escreix.  
 
Davant d'això, un conjunt de persones, de procedències vàries i interessos diversos, ens             
hem unit per formar Dignitat Popular Ebrenca, un moviment aglutinador de totes estes             
realitats comentades que pretén posar al mateix sac totes les reivindicacions per tal que              
s'actue d'una vegada i ens tornen, a tots natros, allò que ens pertoca: la capacitat de viure                 
de forma digna una vida plena a les Terres de l'Ebre.  
 
Dignitat Popular Ebrenca no entén d’”ismes” ni interessos particulars. Dignitat Popular           
Ebrenca vol la unió de totes les persones del territori per tal de revertir este procés                
neoliberal en el qual estem immersos des de fa anys i que atenta malmetent tot allò que                 
hem forjat amb la suor del nostre treball i dedicació.  
  
És per això que fem una crida, ben alta, clara i concisa, a totes les associacions,                
plataformes, organitzacions i persones per tal d'unir-nos i lluitar amb tota la força possible              
una batalla que mai hem tingut perduda però que està acabant en lo nostre territori i el                 
farà desaparèixer tal i com el coneixem. Ens hem d'unir d'una vegada per totes i reclamar                
ben alt i ben fort el reconeixement i la dignitat de les Terres de l'Ebre i la seua gent.  
 
Amunt ebrenques i ebrencs!  
El cap ben alt i la mirada fixa! 
Per la dignitat de les Terres de l’Ebre i els seus habitants! 
 

DIGNITAT POPULAR EBRENCA 
segueix-nos a Twitter: @DignitatPopular  

segueix-nos a Facebook: Dignitat Ebrenca 
email: dignitatpopular@gmail.com 


