
 

        

PROU RETALLADES! 

    
Des de l’esclat de la crisi el 2007 fins ara, aquesta s’ha anat fent més 
persistent i profunda. Ara, el 2011, tots els governants parlen 
d’ajustaments pressupostaris, retallades socials i fons de rescat. 

 

No podem acceptar ni acceptarem resignadament les mesures que 
volen imposar-nos i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades 
fiscals. L’eliminació d’impostos executada pel Govern només beneficia 
els rics i buida el tresor públic.  

 

Per això reclamem: 

• Màxima prioritat a les persones. 

• La salut i l'educació pública, gratuïta i de qualitat. 

• Inversió social com a motor econòmic i de treball. 

• Optimització dels recursos, millor gestió i més eficiència. 

• Prou beneficis fiscals per a qui més té. 

 

Ens manifestem per un model redistributiu que, entre d’altres, prevegi 
un sistema de fiscalitat progressiva, ambiental i solidària. 

 

Manifestació 12 de maig,  
19:30h Plaça Imperial Tàrraco 

 

(18.30 h concentració a la rotonda de la N-340 de Campclar) 
 

Plataforma ciutadana per la defensa dels drets públics 
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