
1. Els sindicats d' han fet públic que, si realment hi hagués voluntat política, es podrien recuperar 100.000 milions
d'euros en quatre anys.

2. La , que promou una banca social i solidària, està creixent de manera accelerada (www.bancaetica.cat).

3. és una eina que ens ajuda a aconseguir coses impossibles d'imaginar temps enrere.

4. Cada vegada hi ha més iniciatives que impulsen un que estengui la democràcia al camp de l'economia i que situï la
satisfacció de les necessitats humanes i ambientals al centre de les seves prioritats organitzatives:

Proposta de renda bàsica.
Foment del cooperativisme (cooperatives de consum, xarxes d'intercanvi, etc.).
Decreixement o adquirir la consciència que l'abundància no ens farà ser més feliços.
L'economia participativa, l'economia del bé comú, etc.
Potenciació de les quatres R (Reduir, Reutilitzar, Reparar, Reciclar) i el consum de béns locals.

De segur que al teu entorn hi ha alguna cooperativa de consum i algun banc del temps, informa-te'n!

inspectors d'hisenda

banca ètica

Internet

nou sistema polític

i t'envia el millor regal en temps de crisi i incertesa:
informació i arguments contra el conformisme

bones festes

Cada vegada que sentis dir que vivim en el millor sistema
possible, recorda que, a Catalunya:

1. El 20,4% de la població viu sota el (1.500.000 persones).

2. Des del 2008 s'ha triplicat el nombre de persones que reben (103.925 persones el 2010).

3. Cada mes 588 famílies són .

4. Més de 600.000 persones són a l'atur, i la és del 40%.

5. En els països de l’OCDE la s’ha disparat i és la més elevada des de fa més de 30 anys.AEspanya
el 10% de la població més rica guanya 11 vegades més diners que el 10% de la població més pobra.

6.A la Unió Europea només Letònia, Lituània i Romania tenen una major que Espanya.

llindar de pobresa

ajuda dels bancs d'aliments

expulsades de casa seva

taxa d'atur juvenil

diferència en ingressos entre rics i pobres

desigualtat

Cada vegada que sentis dir als qui ens governen que no
hi ha diners per a sanitat i educació, recorda que:

1. El a Catalunya és de 16.000 milions d'euros anuals:

- Sis vegades més que l'estalvi que han suposat les retallades del govern de la Generalitat (2.700 milions d'euros).
-Aquest frau correspon al 23% del PIB català, mentre que la mitjana europea és del 13%.
- El 72% del frau fiscal es concentra en les grans fortunes i les grans empreses.

2. El frau fiscal té molts noms i cognoms, per exemple:

ha estat condemnat a 6 anys de presó per defraudar 13 milions d'euros a Hisenda.
La està sent investigada per Hisenda i s'ha vist obligada a pagar 200 milions d'euros per regularitzar el patrimoni d'un compte
bancari a Suïssa.

, pare de l'actual president de la Generalitat, Artur Mas, tenia un compte opac a Liechtenstein amb 823.262 euros. Era
beneficiari del compte, el 2002, el mateixArtur Mas fill, aleshores conseller d'Economia i Finances de la Generalitat.

3. Catalunya té un PIB per capita que és un 117% de la mitjana de la UE-15, i la seva és del 79,7% de la UE-15 (i
baixant...). En canvi, els ingressos fiscals sobre el PIB a la UE són de mitjana del 44%, però a Catalunya, només del 32%.

4. Els l deuen a Hisenda i a la Seguretat Social en aquests moments més de 900 milions d'euros, que, en comptes d'embargar-se,
s'estan "negociant".

frau fiscal

Josep Lluís Nuñez
família Botín
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despesa pública sanitària

clubs de futbo

Cada vegada que sentis dir que no hi ha alternatives,
recorda que:

15-Mdel                   et desitja unes

http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/
assembleasarria@gmail.com
http://www.facebook.com/assembleasarriasantgervasi

contacte:
facebook:

L'Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi

No volem canviar el govern, volem canviar el sistema
Volem una democràcia econòmica i política real!

Fonts d'informació: Taula d'Entitats del Tercer Sector Social (www.tercersector.cat), Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics (OCDE),Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Intersindical-CSC, Setmanari La Directa, La Vanguardia,
Eurostat, Observatori Social, Rebelión.


