
LA BOGERIA REPRESSIVA S’HA DESFERMAT DE NOU!

El Govern de CiU amb el seu “sherif” Puig al capdavant han tornat a detenir 
ahir 29 de maig a 5 companys i companyes que varen participar a la Vaga 
General del passat  29 de març i els acusa de pertànyer a una organització 
criminal.

Què pretenen? Darrera d’aquestes detencions, així com de les multes i de 
les diferents persones encausades que des que es va iniciar la resposta so-
cial, ara fa més d’1 any, per la immensa estafa econòmica i de drets a que 
ens sotmeten amb total impunitat polítics i banquers, pretenen senzillament 
criminalitzar i atemorir a totes les persones que hem dit PROU!

Perquè s’estan utilitzant mètodes neofeixistes per tapar tota la porqueria 
que fan CiU i PP amb la total connivència de la resta de partits i sindicats 
institucionals!

Perquè inculpen persones innocents i volen fer-nos veure que són les cul-
pables d’uns suposats delictes, quan l’ única cosa que volen és tapar-ne 
els seus propis: els d’aquesta colla que ens “desgoverna” i ens retalla per 
garantir els seus robatoris i privilegis!

És per tot això que hem de dir PROU!

VOLEM QUE ES JUTGI EN MAS, PUIG, BOI, MAS COLELL, RIGAU,... 

I ALS SEUS AMICS BANQUERS!

EN DEFENSA DE LA NOSTRA GENT:

LLIBERTAT IMMEDIATA PELS 5 DETINGUTS!

 SOBRESEÏMENT DE TOTES LES CAUSES INVENTADES

PEL GOVERN DE CIU!

MOBILITZEM-NOS JA!!!
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