SI ENS TOQUEN A UNA,
ENS TOQUEN A TOTES!

NO ENS ATURARAN!

La passada vaga general i social del 29M va mostrar un gran descontentament i malestar de les classes populars envers la situació socio-econòmica que estem vivint. Desenes i desenes de milers de persones vam sortir
als carrers a protestar, no només contra la reforma laboral, sinó també contra
tot el seguit de retallades antisocials, supressió de drets i serveis bàsics a
què ens està duent cada dia el sistema capitalista en què vivim. Sabem que
aquest model de societat no és l'únic possible; és més, sabem que no podem
continuar més malvivint així.

La nostra millor arma
és la solidaritat!
Prou repressió
i brutalitat policíaques!

Però el passat 29M també vam poder veure la ferotge repressió dels
Mossos d'Esquadra, al capdavant dels quals hi ha Felip Puig (CiU). Càrregues indiscriminades, gasos lacrimògens, desenes de detinguts/es, pallisses
al carrer i a les furgonetes, i quatre empresonats. La brutalitat policíaca és la
seva 'oferta de diàleg', la seva manera de gestionar la 'pau social'.

Us convoquem a fer sentir la vostra veu el proper dijous
19 d'abril, a Pl. Orfila: a les 18h, concentració solidària;
18:30h, cassolada; 19h, entrada a l'audiència pública.

A Sant Andreu, aquesta repressió es va saldar en una persona detinguda (imputada per falta de deslluïment de béns immobles, desordres públics
i atemptat a l'autoritat), una persona citada a declarar (desordres públics) i
cinc persones identificades. Com que sabem que la repressió política no busca castigar possibles culpables sinó alliçonar a totes les persones que lluiten,
exigim:

- l'absolució de totes les andreuenques encausades, així com de les desenes
de persones imputades a Barcelona
- la immediata posada en llibertat dels quatre empresonats
- la finalització de la repressió política i de la brutalitat policíaca
- la dimissió de Felip Puig, com a responsable màxim de la repressió
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