
LA TEVA CLIENTELA ET DEMANA
QUE EL 14 DE NOVEMBRE ABAIXIS LA PERSIANA

El 14 de novembre 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. Amb la nova
reforma laboral, ens han obligat a triar entre l'atur o el treball sense drets ni garanties, ens
poden abaixar més fàcilment el sou, i acomiadar-nos encara més fàcilment. I malgrat tot això,

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. Deus haver patit més d'un cop per pagar les factures els
rebuts. Deus haver vist com tanca més d'una botiga veïna.

També deus haver conegut de prop, potser en carn pròpia, de les teves filles o néts 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 14 de novembre 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.

volem seguir sent la teva clientela.

No ens han deixat altra sortida

A nosaltres tot això 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%

La reforma laboral, les retallades en la despesa pública i social, els rescats als bancs amb
diner públic, l' onada de desnonaments, anteposar la reducció del dèficit públic als drets de
la ciutadania, són imposicions intolerables de l'1% de la societat al 99% restant.

Volem un futur per al 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 tots i totes un procés constituent
europeu per conquistar els nostres drets i crear institucions genuïnament democràtiques
que vetllin per l'interès comú.

El 14 de novembre anem a la vaga. Una vaga del 99%. Contra els que volen destruir els
nostres drets i eliminar d'arrel la possibilitat d'existència 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%, anem a la vaga:

I el 14N dóna suport a la VAGA GENERAL SOCIAL

MANIFESTACIÓ  Jardinets de Gràcia - pl. Catalunya

8.30 h   Piquet informatiu:

trobada amb Marea Groga a Ensenyament (Via Augusta, 202)

14-N V GAGA ENERAL OCIALS

Si tens treballadors a càrrec teu i comparteixes les raons per fer vaga, t'animem que els
informis que poden deixar de treballar el dia de la vaga lliurement, ja que és el seu dret.

COMITÈ DE VAGA UNITARI - SARRIÀ-ST. GERVASI

18 h
10.30 h

a Sarrià i St. Gervasi

a Sarrià (pl. Consell de la Vila) i St. Gervasi (pl. Frederic Soler)

Perquè no volem pagar el deute: contra la dictadura de la UE, l'FMI i la banca (la
Troika) ni volem donar un euro més per rescatar els bancs. No pagarem el deute
il·legítim creat per aquells que van provocar la crisi.

Per aturar les retallades i les privatitzacions de CiU i del PP: educació i sanitat
públiques i de qualitat.

Pel repartiment del treball i de la riquesa: no a la reforma laboral i de les pensions.

Per demanar una renda bàsica universal a totes les ciutadanes i ciutadans pel sol fet
de ser-ho.

Per exigir la dació en pagament retroactiva del deute hipotecari i creació d'un parc
d'habitatges de lloguer social.

Volem una reforma fiscal que permeti distribuir de forma justa la riquesa que
produim entre tots i totes.

PER LLUITAR PEL NOSTRE FUTUR LLIUREMENT I SENSE REPRESSIÓ

14-N V GAGA ENERAL OCIALS
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I el 14N dóna suport a la VAGA GENERAL SOCIAL

14-N V GAGA ENERAL OCIALS
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a Sarrià i St. Gervasi

EL 14N TAMBÉ ESTÀ CONVOCADA UNA VAGA DE CONSUM

El 14N, REBEL·LA'T fes VAGA DE CONSUM, fes VAGA SOCIAL

Les retallades de drets per a totes les persones, especialment les més desfavorides, no
poden deixar-nos indiferents. El fruit del treball de generacions se'ns escorre entre els dits
sense que, pel que sembla, puguem fer-ne res.

Els representants de la casta política i empresarial, de la banca, del capital financer,
els comentaristes de l'actualitat i els economistes insisteixen a assenyalar el mercat com
una espècie de déu que marca les lleis que regeixen la vida.

Però qui és el mercat, sinó les grans concentracions de poder i capital ( bancs, multinacionals,
fons d' inversió i grans fortunes)? És a dir, especuladors que juguen amb els nostres diners i
les nostres vides per al seu enriquiment personal. No obstant això: què seria del mercat si
ningú no consumís ni produís per a ell?

- Perquè el consumisme és l'estil de vida propi d'aquest sistema injust, que ens explota,
espolia els recursos dels països empobrits, genera insatisfacció permanent, no cobreix les
nostres necessitats i posa en perill la mateixa continuïtat de la vida al planeta.

- Per boicotejar a la banca, les multinacionals i les grans empreses per ser les primeres
culpables d'aquesta crisi

- Perquè és necessari donar una resposta als governs i els qui els dirigeixen en l'ombra.

- Perquè el millor complement d'una Vaga General, és una Vaga de Consum, paralitzant el
sector serveis per la via del no consum.

El dia 14 de novembre

. Aquesta vaga és
contra la banca , les multinacionals, els especuladors i els governs que obeeixen
submisament.

dóna suport a la Vaga General i NO COMPRIS RES, ni utilitzis el teu
telèfon, no llencis gasolina, consumeix l'electricitat o el gas imprescindible, no usis el
teu banc, aquest dia que no entri ni una moneda en les seves butxaques
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ESPANYA, ITÀLIA, PORTUGAL, GRÈCIA...
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