ATUREM ELS PRESSUPOSTOS
DE LA MISÈRIA
Desobediència! Juntes Podem!
4 de desembre, Barcelona
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Isabel Chacón: 660. 321. 974
Núria Comerma 646.32.02.26
Marc Casanovas 650. 64. 99. 25

-------------------------------------Què és Juntes Podem?

La plataforma “Juntes Podem”
treballa per a la unitat d'acció de les
lluites socials i sectorials de la ciutat
de Barcelona i rodalies. La plataforma
serveix de
punt de
trobada dels
moviments
socials
feministes,
d'assemblees de barris i associacions de
veïnes i la FAVB, amb les lluites sectorials
com són la defensa de l'educació, la
sanitat, els serveis socials, la cultura, el
territori - entre altres - i amb els
moviments sindicals i polítics de l'esquerra
anticapitalista de la ciutat.
En aquest espai hi
conflueixen
treballadors
i
treballadores,
estudiants,
aturades
i
joves
precàries, defensores
dels drets
socials i dels drets humans a la
ciutat – el dret a l'educació, a la sanitat, a
l'habitatge, en contra de la repressió, del
racisme i de la xenofòbia,... La plataforma, que neix a partir de
la preparació de la manifestació del 23 de
febrer "Fem-los fora. Juntes podem",
pretén ser el punt de trobada de
confluència de totes les lluites a
Barcelona i alhora ser l'òrgan de
treball
per a
defensar-nos
de l'ofensiva capitalista de la Troika
i dels governs català i espanyol.

És per això que el passat 23 de
febrer vàrem iniciar el nostre camí amb
una manifestació amb més de 60.000
persones demostrant així que la unió dels
moviments socials i anticapitalistes és
cada vegada més forta a la ciutat i no ens
pensem rendir.
Des de aleshores la plataforma
“Juntes Podem” treballa en fer un
front comú contra l'aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de
Catalunya
per
al
2014 i
dels
pressupostos dels centres de treball i
de formació. Uns pressupostos que una
vegada més simplement significaran més
atur, més desigualtat i més retallades per
poder pagar un deute que no és nostre, un
deute il·legítim que el poble català no té el
deure de pagar.

-------------------------------------Qui dóna suport?
La plataforma “Juntes Podem”
està
formada
per
diferents
plataformes sectorials, associacions,
entitats, sindicats i partits que
treballen en el seu dia a dia pels
drets socials i contra les retallades a
la ciutat de Barcelona. Aquest espais
són:

Candidatura d'Unitat Popular de Barcelona
Confederació General del Treball
Intersindical Alternativa de Catalunya
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

Plataformes sectorials:
Plataforma Unitària en
Universitat Pública

Sindicats i partits:

Defensa de

Feministes Indignades
Assemblea de personal interí i substitut
Ateneu Rebel

la USTEC - STEs
Revolta Global – Esquerra Anticapitalista
TACEE Catalunya – Sindicat dels tècnics
audiovisuals
Entitats i organitzacions:

Marea Roja – Cultura en Lluita

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona

Assemblea Groga

Endavant
–
Organització
d'Alliberament Nacional

Plataforma SOS Cultura
Marea Pública LH (L'Hospitalet)
Assemblea La Verneda – Sant Martí

Plataforma Ciutadana Auditoria del Deute
(PCAD)
STOP Bales de Goma

STOP Acomiadaments a Telèfonica -Marcos Rereguarda en Moviment.
Readmissió
Solidària contra la repressió.
Plataforma 8 Octubre

Socialista

Plataforma

Ojo con tu Ojo – Stop Bales de Goma

Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris
En Lluita
de Catalunya
Assemblea Sàrria – Sant Gervasi
Coordinadora Interzones
Assemblea 15M Sants / Les Corts
Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample
Assemblea de la vila de Gràcia

Ecologistes en Acció de Catalunya
Papers i Drets per Tothom
Tanquem els CIE's

Lluita Internacionalista

-------------------------------------Roda de premsa
Dia: Dimarts, 19 de novembre
Hora: 19:45 hores
Lloc: Sortida FFCC d’Avinguda Tibidabo
Intervindran: una membre de la campanya Aturem els Pressupostos
de la Misèria, desobediència! de Juntes Podem

-------------------------------------4D Jornada de lluita i manifestació a les 18hr. cap el
Parlament
Jornada de lluita i manifestació cap el Parlament: “Aturem els pressupostos de
la misèria, desobediència!”
Dia: 4 de desembre de 2013
Hora: 18:00 hores
Inici: Foment del Treball, Via Laietana 32
Final: al Parlament
Blog
amb
més
informació:
http://desobeimelspressupostos.wordpress.com
Cartell i calendari :
http://desobeimelspressupostos.wordpress.com/2013/11/14/calendari-dedesobediencia-als-pressupostos-i-a-les-politiques-de-la-miseria/

-------------------------------------Manifest
41.640 persones desnonades, 44.890
acomiadades, 1.648.200 aturades, un terç
de la població en situació de pobresa,
200.000 treballadores de la llar sense
drets, més de 2.000 persones migrades als
CIE's,... i la llista és llarga, molt llarga per a
la societat catalana. Però en els propers
mesos només sentirem parlar d'ajustament
pressupostari,
de
reestructuració
de
l'administració púbica, de dèficit, deute,
sanejament, rescat... N'estem fartes!
Una vegada més, des dels moviments
socials, plataformes unitàries, entitats
veïnals, col·lectius i sindicats; en definitiva,
nosaltres, totes juntes, diem prou a les
seves retallades, a la seva austeritat i a les
seves reestructuracions. I ho diem a les
persones que estan a la Generalitat i que
volen aprovar, de nou, uns pressupostos
d'injustícies i de retallades; ho diem al
Govern espanyol, que ens vol fer pagar el
seu deute i el de les seves multinacionals; i
ho diem a la Merkel i a la Unió Europea;
que nosaltres no som culpables de la seva
crisi sinó simplement som les seves
víctimes.
I és per això que des de fa mesos que
estem treballant per
canviar aquesta
situació; ho fem denunciant dia rere dia les
injustícies dels CIE's, ho fem lluitant contra
el Fraking arreu del territori català, ho fem
denunciant la reforma de l'avortament, ho
fem aturant els desnonaments i alliberant
nous espais per a persones desnonades,
però
també ho fem als centres escolars
i sanitaris.
Però avui ho fem tothom unit, ho fem
a través de la campanya “Aturem els
pressupostos
de
la
misèria,
desobediència!” i ho fem nosaltres perquè
sabem que
els pressupostos no són
simplement xifres inabastables, sinó que
són les nostres condicions de vida, són la
nostra salut, la nostra educació, la nostra
cultura.

Perquè
amb
pressupostos
de
la
presentats al Parlamen t:

aquests
misèria

*Deute
Paguem els seus beneficis: Amb els diners de les retallades,
s'han pagat més de 3.000 milions d'€ anuals com a interessos
del deute, mentre que la banca privada obté beneficis a
través d’ajudes publiques i finançament barat. El seu deute
contra els nostres drets, els seus beneficis contra la nostra
sanitat, educació, cultura o pensions.
*Espoli i destrucció dels drets del poble català
Ens venem els béns comuns: el govern preveu ingresar
800 milions d'€ per venda del patrimoni públic i anuncia la
venda de 14.000 habitatges socials de l’INCASÒL. Ja
ens hem venut béns comuns com l'aigua -ATLL, AGBAR-,
autopistes, empreses municipals rendibles, transport públic,
aparcaments.
*Privatitzacions, externalitzacions i corrupció
Retallen per privatitzar, privatitzen per enriquir-se.
1.500
milions
d’ingressos
per privatitzacions
i
concessions, que afavoriran més portes giratòries, més
opacitat, més corrupció i més pèrdua de control sobre fons
públics. En temps de crisi, la facturació de la multinacional
sanitària CAPIO s'ha duplicat gràcies a la contractació de
serveis sanitaris amb la Generalitat. Ens treuen professores i
beques menjador per destinar diners públics a escoles
privades i concertades que segreguen les estudiants per
sexe.
*Desobeïm
Paguem les de sempre. Consolidació de les polítiques
d'auteritat; portem retallades acumulades de sanitat en un
20% respecte al 2011, 10% en educació i 14% en protecció
social. Ens fan pagar la seva crisi amb desprotecció i amb
atacs a les llibertats polítiques i als drets sexuals i
reproductius. Les dones assumim el treball invisibilitzat de
les retallades, el treball domèstic i de cures. Contra
l'ofensiva patriarcal i capitalista, també, desobediència
feminista.

Perquè el deute no és nostre,
perquè la crisi no és culpa nostra; ha
arribat l'hora d'alçar-nos
i respondre,
respondre cada dia, des dels carrers i les
places, des dels llocs de feina, des dels
centres educatius i sanitaris, des de la
cultura... des de tots els espais possibles.
Perquè només si ho fem juntes, podrem.
Estem fartes de sentir que no hi ha
diners, que no hi ha alternatives, i que tot
plegat és una mena de fatalitat bíblica; no.

-------------------------------------Manifest
El que s’ha ensorrat és un model econòmic
parasitari, depredador i insostenible. És per
això que el sistema capitalista, representat
per la UE, pel Govern espanyol o per la
Generalitat de Catalunya, ens vol fer pagar
el seu deute, però ho tenim clar, nosaltres:
s'ha acabat pagar el beure a la Troika, s'ha
acabat pagar el seu deute!
Tampoc perdem la memòria, a l’estiu
de 2011, d’esquenes al poble i amb el
suport dels nostres actuals governants, fou
aprovada una reforma constitucional que
donava prioritat al pagament del deute
financer per damunt de qualsevol altra
partida pressupostària. Avui som aquí per
dir que les nostres vides valen molt més
que els seus beneficis, siguin de La Caixa,
Telefónica o Agbar. I seguim tibant el fil, no
podem oblidar tampoc els 26.000 milions
d'euros frau de fiscal estimat arreu dels
Països Catalans. Quants llits d’hospital
tancats representa tot plegat? Quantes
beques universitàries? Quantes ajudes
socials o quantes inversions públiques? I
tant que hi ha diners! El que manca és la
voluntat política d’anar a buscar-los allà on
són. Cal destruir el frau fiscal, recuperar
l’impost de successions i fer que pagui més
qui més té!

alternativa que passa per no pagar el seu
deute i la seva crisi.
Tenim força raons per no confiar en la
bona disposició del Govern, ni en la
gosadia d’aquest Parlament. No faltarà qui
us dirà que, en aquestes condicions, no hi
ha res a fer. No els escolteu. A una
determinada edat es té present que Franco
va morir al llit, però la seva dictadura va
morir al carrer. Els més joves ja heu vist un
11 de setembre que ha remogut les
plaques tectòniques del règim heretat de la
transició. Fins i tot l’actual configuració de
forces polítiques porta la petja de l’última
vaga general. Des d’una mobilització social
sostinguda podem canviar moltes coses,
generar
alternatives,
modificar
profundament
el
panorama
polític,
permetre el sorgiment de nous subjectes...
Aquesta lluita
només comença. Hi
tornarem. Els pressupostos de 2014 no
seran un tràmit, ni un arranjament a
esquenes del poble. Hi tornarem.

La primera condició de qualsevol
avenç, però, és la nostra unitat. Juntes i
junts podem. Això no és un eslògan per
concloure una manifestació: és una presa
de consciència. No hem vingut a fer
retòrica, sinó a escriure la nostra la pròpia
I és que
d’això va el debat història, a prendre les regnes del nostre destí.
pressupostari: del conflicte d’interessos
entre les necessitats de la majoria social i
els privilegis de poca gent. El seu deute
Aturarem els pressupostos
contra els nostres drets, els seus beneficis
de la misèria,
contra la nostra sanitat, educació, cultura o
desobediència!
pensions. Però si es pensaven que
claudicaríem, una
vegada més
s'han
equivocat. Perquè n'estem fartes, perquè
hem perdut la por i perquè juntes podem!
La dignitat vencerà!

Juntes Podem!
Hi ha un altre camí possible. Un camí
que passa per plantar cara: a Madrid i als
dictats de la troika, sí. Però igualment als
poders financers, als lobbys i als grans
rendistes de
casa nostra. És una

-------------------------------------Carta presentada als i les diputades del
Parlament de Catalunya
Il·lustres diputats i diputades del
Parlament de Catalunya,
Fa temps que aquesta institució que vostès
integren ha deixat de representar els interessos
de la majoria del poble de Catalunya. Un
sistema polític que converteix la representació
parlamentària en una qüestió de diners, que
converteix el vot en una mercaderia
difícilment pot ser qualificat de democràtic.
Vostès no representen ni defensen els
interessos de la majoria dels catalans i
catalanes però, en canvi, decideixen sobre la
vida de la majoria del poble. Fa anys que han
decidit obeir les elits econòmiques i
empitjorar la vida d’aquells que utilitzen i
volen una escola pública de qualitat, d’aquells
que pateixen l’exclusió del daltabaix
capitalista, dels usuaris i treballadores de la
sanitat pública, d’aquelles que es veuen
obligades a assumir el treball domèstic,
d’aquells que estan a l’atur i dels que encara
treballen i de tots aquells estafats per la banca.
Fa temps que han decidit posar-se al costat
dels qui més tenen i ignorar a la majoria del
poble que fa funcionar la societat. Prefereixen
pagar els interessos del deute que no mantenir
quiròfans oberts. Escullen complir els límits
de dèficit enlloc de garantir el benestar de la
gent gran. Entre les persones i el deute, trien
vostès el deute. Un deute derivat de
l’especulació financera, duta a terme amb
diners públics del BCE, un deute del tot
il·legítim i que compleix a la perfecció els
requisits per a ser considerat un deute odiós.
Davant els interessos del poble escullen
vostès el deute, empitjorant la vida de la
majoria pel 2014 amb uns nous pressupostos
de la misèria.

El veritable dipositari de la sobirania no és
cap altre que el poble. Vostès poden
posicionar-se al costat dels interessos de la
majoria del poble o bé poden vendre’s al
millor postor. A diferència del que vostès
mateixos diuen, vostès sí que tenen la
capacitat d’escollir. Poden votar a favor d’uns
pressupostos per a l’any 2014 que aguditzaran
les pitjors conseqüències de les retallades:
desmantellament del sistema sanitari públic,
pitjor sistema educatiu, majors índexs de
pobresa, més desnutrició infantil, paràlisi de la
recerca i la investigació, reducció de
l’esperança de vida, agenollar-se davant els
creditors internacionals i renunciar a qualsevol
intent d’exercici de sobirania. O també poden,
per contra, fer un exercici de dignitat i de
sobirania rebutjant els pressupostos. De vostès
depèn. Desobeir el Govern Català. Desobeir
l’Estat Espanyol. Desobeir la Unió Europea.
Desobeir el capitalisme, fer front a les
polítiques neoliberals que imposen la misèria
arreu. Si escullen la primera opció, només
aprofundiran en la traïció als interessos del
poble, aquest poble al que diuen representar, i
les traïcions, com remarcava una víctima
grega de la crisi abans de treure’s la vida
davant del Parlament, solen pagar-se. De
vostès depèn: dignitat i sobirania o traïció i
misèria. Només cal que rebutgin els
pressupostos.

