
No volem que decideixin per Nosaltres. 

N'estem fartes de retallades laborals i socials sota el pretext de la Crisi.

 

Veient el que fan des del govern Català i Espanyol no podem abaixar el cap. Serveixen als mercats 
financers. Juguen amb les nostres vides amb una frivolitat inquietant. Patètic.

 

Moltes persones s'han quedat al carrer, sense feina, sense casa. I mentrestant, els representants 
institucionals i sindicals, Cándido Méndez i Ignacio Fernández Toxo, fan veure que negocien per 
salvar-nos quan l'únic que estan fent és negociar la seva quota de poder i desmobilitzar als  
treballadors i treballadores. Traïdors!

 

Davant d'això, hem de respondre-hi sense pal·liatius, denunciant aquesta situació i passant a 
l'Acció

 

Són la lluita i l'acció unitàries les que ens permetran encarar amb força un moment històric, on 
amb la nostra acció i determinació haurem de demostrar en quina societat volem viure. La de  
l'explotació i la soledat més salvatges o aquella on mitjançant el repartiment de la riquesa, el treball  
i la solidaritat desenvolupem en llibertat la nostra vida.

 

Aquí estem alliberant un espai pel poble. Una casa de totes per preparar juntes la resposta als atacs 
neoliberals que des de totes les esferes institucionals i financeres ens estan imposant. Des d'aquí  
fem una crida a organitzar-nos, a treballar juntes. Actuar unitàriament des dels pobles, viles, 
barris per organitzar el malestar social, la resignació i la impotència. 

 

Qualsevol victòria ha esdevingut a través de l'Autoorganització. Mai els governs, especuladors i 
empresaris han cedit sense resistència i contrapoder. Treballem i treballarem per organitzar-nos als 
barris, als centres de treball, als centres de formació a través d'assemblees locals. Necessitem  
reconèixer-nos, trobar-nos, actuar, lluitar i construir.

 

S'està gestant una coordinació entre les assemblees populars i socials d'arreu del territori amb el 
sindicalisme combatiu. Continuem treballant en aquest sentit. Volem dir de manera clara i  
contundent: 

 

            Ja n'hi ha prou! Hem decidit prendre partit. Organitzem la resposta!

 

Des d'aquí volem extendre la convocatòria a tota la gent que estigui farta de continuar callant. Que 
la resignació es converteixi en ràbia. Que el 27 de gener sigui un esclat popular contra els abusos  
del poder central i la dictadura dels mercats financers. Entenent que la pujada de la llum, la retallada  
del 5% del sou del funcionariat, la precarietat laboral, la desafecció cap al sistema de partits, la 
manca de recursos en educació i sanitat públiques, el robatori dels mercats financers als més  
vulnerables, la tendència cap a una societat més dèspota i injusta, l'especulació financera, la pèrdua  
de poder adquisitiu de les classes populars són les cares de la mateixa moneda: el capitalisme. I ens  
afecta a totes: assalariats, pensionistes, estudiants, aturats, precàries, desnonades, oblidades. Fins  



aquí hem arribat!

 

Toca responsabilitzar-nos del nostre present per construir el futur.

Per la llibertat, la dignitat i la justícia social el proper 27 de gener totes al carrer i que s'assabentin  
de qui som. Som la gent que amb el seu esforç manté aquest sistema i som la gent que suporta que 
els rics visquin acosta nostra. 

Fartes de callar: organitzem-nos! Juntes ho podem tot!                        

Assemblea de Barcelona  


