
Veïns i veïnes, estem indignades 

Indignades per aquesta crisi que redueix els salaris mentre les empreses 
augmenten els beneficis, en les que els/les directius/ves es pugen el sou mentre 
acomiaden companys/es que passen a engrosar la llista de l'atur.
Aquesta crisi, on els bancs fan fora a la gent de casa seva, per deixar-les buides i 
alhora reben els diners de l'Estat. 

Indignades que es redueixi el pressupost en educació, augmentin les taxes i 
amunteguin; cansades d'una educació elitista. 

Indignades de la privatització de la sanitat, base de la societat solidària. 

Estem farts/es dels/les polítics/ques que protegeixen les empreses i arruïnen a 
les persones i a les famílies; farts/es de queixar-nos desde casa i callar als 
carrers, fartes de la nostra passivitat. 

De manera pacífica i contundent diem No a tanta mentida i tanta corrupció.
Els partits no ens representen, no ens beneficien, ens donen les engrunes del 
sistema capitalista. 

Volem la revolució: 

Una realitat que creem nosaltres mateixos/es sense l'actitud patriarcal i 
manipuladora de l'estat, que fa servir la policia i que compta amb la complicitat 
de la justícia. 

Volem utilitzar la llibertat amb tu i posar fi al sistema que crea pobres i que és 
imposat pels/les rics/ques. 

Portem des del 21 de maig a la plaça de Sants, fent-nos visibles, construïnt de 
forma responsable i solidària, un espai de trobada debat i creació. 

Ens reunim i ens expressem en assemblea cada dijous a les 20h. 

http://acampadasants.wordpress.com
http://facebook.com/AcampadaSants2011
http://twitter.com/acampadasants

Uneix-te a les places
Si no és ara, quant?

Que la revolució tingui el tresor de la teva persona
germà i germana valenta.

Dijous 20h Assemblea
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