
EN DEFENSA DELS 
SERVEIS PÚBLICS. 
NO A LA SUBMISSIÓ 
DEL SISTEMA POLÍTIC 
AL SECTOR FINANCER
L'article 135.3 de la reforma constitucional consagra que el 
pagament per satisfer els interessos i el capital del deute públic 
gaudeixi de prioritat absoluta. Els impostos recaptats per l'estat 
es destinaran de manera prioritària a pagar un deute que els 
ciutadans no hem contret. Uns impostos amb els quals resultarà 
impossible pagar els uns serveis públics que ja han estat 
retallats: sanitat, educació, serveis socials, transports, etc. 
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PP i PSOE i tots aquells que justifiquen la reforma constitucional 
argumenten que es pot establir un límit al dèficit. Però el límit 
del dèficit ja es troba en el “Pacte d'Estabilitat i Creixement” (1), 
Quines raons s'oculten doncs rere aquesta reforma exprés? 

El veritable objectiu de la reforma es troba en l'article 135.3, 
“Els crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute 
públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos en 
l'estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament 
gaudirà de prioritat absoluta.” (sic.). Els especuladors i la banca 
(els posseïdors majoritaris del deute públic, els qui decideixen 
l'interès que han de pagar-ne els països) es garanteixen així el 
pagament prioritari del deute més els interessos inflats a base 
d'especulació. 

I és per això que es deixaran de pagar les pensions, els sous de 
professors, metges, escombriaires, bombers...es tancaran els 
hospitals públics per convertir-los en privats (més negoci pels 
especuladors), i no hi haurà diners per una educació pública; és 
més, això provocarà el tancament d'aquestes escoles i hospitals 
públics, donat el negoci que suposa la seva privatització, i obli-
garà els ciutadans a un re-pagament en serveis bàsics, com justí-
cia o sanitat. 
 Els especuladors volen garanties que aquesta prioritat de 
pagament es compleixi governi qui governi, tot emparant-se en la 
citada reforma constitucional, i legitimant així, via la seva inclu-
sió a la carta magna, el neoliberalisme i la fi de l'estat del benes-
tar.

Si bé el fons d'aquesta reforma és la fi de l'estat del benestar, la 
forma d'executar-la és la fi de la democràcia. Introduir a la cons-
titució els postulats neoliberals, i no permetre als ciutadans 
participar en la seva decisió, és un cop d'estat encobert del sector 
financer a l'estat espanyol. I els còmplices d'aquest cop d'estat 
són tots aquells que col·laboren activament en la seva execució.

(1) Pacte d'Estabilitat i Creixement. Comissió Europea. 
Assumptes Econòmics i Financers.
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_es.htm

Si vols col·laborar fent difusió d'aquesta acció, entra a 
http://democraciarealjabarcelona.blogspot.com/ 
i imprimeix els teus cartells i octavetes; reparteix-los al teu barri,
institut, facultat o lloc de feina.

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS. 
CONTRA EL REFORMAZO. 

SURT AL CARRER.
BARCELONA, 18 DE SETEMBRE
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