
ELS DIPUTATS ATAQUEN LA DEMOCRÀCIA… DEFENSEM-LA!

El 20 de juliol els diputats del Parlament comencen l’aprovació definitiva de les retallades en 
Sanitat i Educació, amb greus conseqüències per a la ciutadania.

AQUESTES RETALLADES SÓN ANTIDEMOCRÀTIQUES:

Perquè només un 22% dels electors catalans van votar a CiU a les eleccions autonòmiques,
Perquè les retallades no figuraven al programa electoral de cap partit polític,
Perquè són “exigències” de la Unió Europea, del Banc Central Europeu, del FMI, que MAI VAN 
SER ELEGITS PEL POBLE,
Perquè el dèficit públic prové de polítiques que el poble no va escollir: rescat dels bancs amb diners 
públics, baixada d’impostos als més rics…

DIMECRES 20 DE JULIOL:
MANIFESTACIÓ

A LES 19H A PL. CATALUNYA

ATUREM LES RETALLADES!
DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS!

Signa contra les retallades:
http://acampadabcn.wordpress.com/
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LOS DIPUTADOS ATACAN LA DEMOCRACIA… ¡DEFENDÁMOSLA!

El 20 de julio los diputados del Parlament empiezan la aprobación definitiva de los recortes 
en Sanidad y Educación, con graves consecuencias para la ciudadanía.

ESTOS RECORTES SON ANTIDEMOCRÁTICOS:

Porqué solo un 22% de los electores catalanes votaron a CiU en les elecciones autonómicas,
Porqué los recortes no figuraban en el programa electoral de ningún partido político,
Porqué son “exigencias” de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del FMI, que NUNCA
FUERON ELEGIDOS POR EL PUEBLO,
Porqué el déficit público proviene de políticas que el pueblo no escogió: rescate de los bancos con
dinero público, bajada de impuestos a los más ricos…

MIÉRCOLES 20 DE JULIO:
MANIFESTACIÓN

A LAS 19H A PL. CATALUNYA

¡PAREMOS LOS RECORTES!
¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!

Firma contra los recortes:
http://acampadabcn.wordpress.com/
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