
CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA OBERTA PER ATURAR ELS PRESSUPOSTOS DE LA MISÈRIA 
DIJOUS 18 DE JULIOL A LES 19H A LA CASA DE LA SOLIDARITAT 

(C/ Vistalegre 15) 

 
Quan s’aprovin els pressupostos de la misèria, tu que faràs? 
Aturem-los, desobediència! 

Nosaltres, les assemblees, plataformes i organitzacions de diferents àmbits, que venim 
treballant plegades a Fem-los fora! Juntes Podem! des del 23 de febrer, convoquem a 
una Assemblea Oberta per tal de plantejar  quin tipus de mobilitzacions durem a 
terme  per fer front als pressupostos antisocials i us cridem a participar-hi per aturar-
los.  

La nostra intenció és fer una crida a treballar plegades per denunciar i revertir aquesta 
situació en la que ens trobem: augment constant de retallades dels drets socials més 
bàsics, de processos de privatització i espoli de béns comuns i de precarització de la 
vida de les persones, procés de saqueig de les classes populars que es veurà agreujat i 
intensificat amb l’aprovació dels pressupostos. Una vegada més els nostres serveis 
públics pagaran les irresponsabilitats, la corrupció i els interessos de polítics, banquers 
i grans empresaris.  

Nosaltres diem NO! Estem convençudes que existeixen alternatives al Capitalisme. 

Cap retallada, cap acomiadament, cap desnonament, cap repressió sense resposta. 

Se'ns plantegen dos possibles escenaris: 
 
      - Que vulguin aprovar uns nous pressupostos 
      - Que es prorroguin els pressupostos actuals 

En l’assemblea del dia 18, volem centrar-nos en la primera de les dues opcions. 
 
DIJOUS 18 DE JULIOL A LES 19H A LA CASA DE LA SOLIDARITAT (C/ Vistalegre 15) 

ORDRE DEL DIA: 

 Quina mobilització volem?  

 Concentració, encerclar, bloqueig, marxa en columnes fins al parlament... 
 

 Convocatòria de Vaga General el dia que s’aprovin els pressupostos? 
 

 Campanya prèvia i post?(propostes) 

 Explicar públicament i popularment als diputats les conseqüències dels 
pressupostos previ i fer-los responsables del patiment si els aproven, escarnis 
desprès als que els hagin votat.. 
  

 Discurs i lema?  (propostes) 

 Lema: Aturem els pressupostos de la misèria, desobediència! 

 Discurs: Conseqüències d'aprovar els pressupostos, no al pagament del deute, 
sobirania popular.. 

 



En els diversos punts hem posat alguns dels exemples que han anat sorgint i que 
estaran a debat a l’Assemblea Oberta amb la resta de propostes que vulgueu portar. Si 
teniu propostes i podeu enviar-les de forma prèvia al correu juntespodem@gmail.com 
ens ajudarà a agilitzar la reunió. Tres dies abans (dilluns 15) penjarem les propostes 
que haguem rebut a la web http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/ per a qui les 
vulgui consultar de forma prèvia.  
 
Ens veiem dijous 18! 
 
Juntes Podem! 
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