ASSEMBLEA COMARCAL D´INDIGNATS DEL BAIX PENEDÈS

Manifest:

EL POBLE, LA CLAU DEL CANVI
Jornades Alternatives de Lluita

Informem que el proper divendres dia 21 d'octubre tindrà lloc la X Jornada Gresol a l'Auditori
Pau Casals sota el lema "L'empresari: instrument de la reactivació econòmica". A l’acte es
trobaran els màxims representants i defensors del destructor i repressor sistema capitalista.
En representació del podrit sistema polític hi assistiran, entre d’altres, el president de la
Generalitat, Artur Mas, el líder del PP, Mariano Rajoy, i per part del govern de l'Estat espanyol
Alfredo Pérez Rubalcaba o Carme Chacón.
En representació dels màxims poders financers i empresarials hi assistiran el president de
VidaCaixa Grup, Ricard Fornesa, el president d'Abertis, Salvador Alemany, el director d'Agbar
Catalunya, Albert Martínez, i el director general d'Endesa Catalunya, Josep Maria Rovira.
També hi haurà representació dels mal anomenats agents socials, amb la participació de Joan
Carles Gallego, secretari general de CCOO a Catalunya i Josep Maria Álvarez, secretari general
d'UGT a Catalunya.
Entre les tasques que s'han encomanat hi haurà dues taules de debat sota els següents títols:
"Factors de competitivitat empresarial" i "Drets i deures laborals en temps de crisi"
És clar que una cosa no porta a l'altra, ja que estem vivint en primera persona com el sistema
s'està aprofitant de la seva crisi, retallant els drets més bàsics com són la sanitat, l’ensenyament,
l'habitatge, el dret al treball, etc.
També som coneixedors de tots els abusos comesos pels empresaris en aquest temps:
tancaments patronals, acomiadaments, EROs, concursos de creditors (molts d'ells promoguts per
una mala gestió empresarial), etc.
Per la defensa dels serveis públics, contra el sistema polític, contra el servilisme dels "agents
socials" i com a protesta, organitzem unes Jornades Alternatives i de Lluita sota el lema:
EL POBLE, LA CLAU DEL CANVI
Hem de fer-los saber que després de la jornada de lluita internacional del 15 d'octubre això no
s'acaba, que seguirem lluitant i prenent els carrers, ja que l'únic que representen és l’interès del
sistema capitalista, injectant diners públics a la banca i retallant els serveis a la ciutadania, la qual
aporta diners mitjançant impostos no precisament per rescatar els bancs, sinó per tenir un estat al
seu servei. Per això cridem ben fort que
NO ENS REPRESENTEN!
Perquè hi ha milers de raons per passar de la indignació a l'acció, us esperem. Junts podem
canviar la història.
Informació dels actes de les jornades a www.assembleaindignatsbaixpenedes.wordpress.com
A mida que s’afegeixin actes s’anirà actualitzant el web, sigueu atents.

