
LA TEVA CLIENTELA ET DEMANA
QUE EL 29 DE MARÇ ABAIXIS LA PERSIANA

29 DE MARÇ. VAGA SOCIAL. VAGA DEL 99%.

El dia 29 de març moltes persones anirem a la vaga. Persones amb les que tractes cada dia.

Persones que comprem al teu comerç o que contractem els teus serveis. Persones que

treballem o que estem a l'atur, persones jubilades, joves que no coneixen un treball estable ni

un sou de quatre xifres, persones immigrades o no.

Hem vist com es degraden les nostres escoles i instituts, hem vist com es congelen les

pensions o es neguen les ajudes a la gent més necessitada. Hem vist com tanquen quiròfans i

ambulatoris, com obliden i abandonen les universitats i les escoles bressol. Veiem ara com,

amb la reforma laboral, ens obliguen a triar entre l'atur o el treball sense drets ni garanties. Si

aquesta reforma prospera, ens podran abaixar fàcilment el sou, i acomiadar-nos encara més

fàcilment.

No anirem a la vaga per gust o per fer la punyeta. Hi anirem perquè no volem condemnar-nos a

una existència en precari. per fer-nos sentir.

Ningú millor que tu sap com n'és de dura aquesta crisi. Molt probablement has vist durant

aquests anys que fas menys caixa. Hauràs patit més d'un cop per pagar les factures i rebuts.

Hauràs vist com tanca més d'una botiga veïna.

També hauràs conegut de prop, potser en carn pròpia, de les teves filles o nets o bé per

parents o amistats, el que és l'angoixa de la precarietat i l'atur.

. Ens impedeix els nostres projectes de vida. Ens nega el futur.

. Perquè amb treballs precaris, amb sous precaris o directament a l'atur, ja

no podem comprar a la teva botiga, consumir al teu bar o restaurant, o contractar els teus

serveis.

Així que, , el dia 29 de març ajuda'ns, ajuda't. Fem-nos veure, fem-

nos sentir. Per molt que perdis tancant un dia, molt més es perdrà si no ens en sortim.

Persones com tu.

I si és així, com podrem ser la teva clientela?

No ens han deixat altra sortida

A nosaltres ens afecta

A tu també t'afecta

t'ho demanem si us plau
Abaixa la

persiana un dia per no haver-la d'abaixar per sempre.

PEL DRET A L'EXISTÈNCIA: VAGA DEL 99%

29M: VAGA SOCIAL, VAGA DEL 99%

La reforma laboral, les retallades en la despesa pública i social, els rescats als bancs amb

diner públic, la onada de desnonaments, anteposar la reducció del dèficit públic als drets de

la ciutadania, son intolerables imposicions de l'1% de la societat al 99% restant.

Volem un futur pel 99% i això passa per garantir la nostra existència al marge dels interessos

de l'1% i de les institucions que el defensen. Obrim entre tos i totes un procés constituent

europeu per conquistar els nostres drets i crear institucions genuïnament democràtiques

que vetllin per l'interès comú.

El 29 de març anem a la vaga. Una vaga del 99%. No només contra la reforma laboral, sinó

contra un programa que pretén destruir els nostres drets i eliminar d'arrel la possibilitat

d'una societat democràtica que governi l'economia i garanteixi les condicions per una vida

digna.

Amb el fi de garantir el dret a la existència del 99%, exigim:

1.- Retirada de la Reforma Laboral.

2.- Dació en pagament retroactiva del deute hipotecari. Creació d'un parc d'habitatges de

lloguer social.

3.- Renda Bàsica universal a totes les ciutadanes i ciutadans pel sol fet de ser-ho.

4.- No a les retallades de la despesa pública, no a la privatització dels serveis públics.

Educació i sanitat públiques i de qualitat.

5.- Ni un euro més per rescatar els bancs. No pagarem el deute il·legítim creat per aquells

que van provocar la crisi. Control públic dels bancs rescatats.

6.- Reforma fiscal que permeti distribuir de forma justa la riquesa que produim entre tots i

totes.

Més informació a:
http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/

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

@sarriastgervasi

contacte:
facebook:
twitter:

I el 29M dóna suport a la vaga social: RUTA DEL 99% per Sarrià i St. Gervasi

i a la tarda MANIFESTACIÓ al centre de la ciutat.

9.30 h   a Sarrià (pl. Consell de la Vila) i St. Gervasi (pl. Frederic Soler)
11 h    trobada a pl.Molina per anar a la pl. Catalunya
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