
27/05/2011 – MANIFESTACIÓ COLÓN  

Després de gairebé dos mesos de lluita, de concentracions, manifestacions, marxes, 

talls de vies, etc ... tot sembla indicar que seguim igual, o pitjor que al principi.  

Ells després d'assegurar que les retallades es posposaven fins després de les eleccions, 

no han parat de retallar tot, tot menys les nostres ales, les nostres ànsies de justícia, de 

lluita, de canvi.  

Nosaltres sense defallir, aquí seguim, no us crèiem, no us creiem i ja no us creurem 

mai. Vosaltres seguiu manipulant que nosaltres seguirem lluitant.  

Aquest manifest no pot distar molt del primer, ja que seguim igual, potser amb els fils, 

de les titelles que pensen que som, a punt de trencar.  

Per descomptat estaran molt agraïts a la complicitat dels mitjans de comunicació, 

especialment de TV3, "la de tots", (més aviat la pagada per Tots) que gràcies a la 

censura exercida, la població, tot i el nostre interès a fer-los arribar la realitat, no s'està 

assabentant del meravellós treball de privatització dels tres pilars del benestar, salut, 

educació i cultura, que està realitzant aquest govern a la dreta de la dreta.  

Doncs bé, creiem que ha arribat el moment de dir prou, prou d'abusos, n'hi ha prou de 

robatoris, n'hi ha prou de mentides, n'hi ha prou de manipulacions, n'hi ha prou 

d'ultratges, n'hi ha prou d'afavorir sempre al més fort i poderós, PROU! al cap i a la fi 

de deixar que governi el món el poder econòmic. Canviem aquest neoliberalisme per 

una política d'esquerres, però d'esquerres reals, no les esquerres viscudes en els últims 

temps.  

És evident que sí que hi ha diners, diners mal gestionat durant anys, per la inutilitat 

d'uns, la incompetència d'altres i la mala llet i avarícia de la majoria, que s'han omplert 

les butxaques a costa dels treballadors.  

"Cal estalviar mil milions en sanitat", ens diuen. Ens prenen per estúpids, a l'anunciar 

poc després que es suprimirà l'impost de successions, que suposen uns 400 milions 

d'euros. (No és que estiguem en contra d'aquesta supressió, ja que és l'única 

comunitat en la qual existeix, però potser no sigui el millor moment).  

Ens prenen per dements si pensen que no ens anem a queixar davant la intenció de 

rebaixar l'IRPF de les rendes superiors a 120.000 euros. És a dir les rendes dels que 

manegen els fils.  

Hisenda som tots? Ens prenen per lobotomizats, si pensen que anem a empassar amb 

això. I on estan els 700 milions que deuen els clubs de futbol a l'Agència Tributària, i on 

hi ha els 7000 milions d'euros d'empreses espanyoles, que es calcula que hi ha en 

paradisos fiscals.  



SANITAT CULTURA I EDUCACIÓ això si que som tots, encara que els pesi.  

On estan els milions d'euros injectats a la banca per rescatar? En crèdits a pimes ja us 

diem que no, ja que aquestes han anat desapareixent al mateix ritme que 

augmentaven els seus ingressos els dirigents dels bancs.  

Cal que els Eurodiputats volin en primera, cal mantenir l'actual pressupost per a la casa 

reial. Són necessaris els compromisos adquirits pel ministeri de defensa, que no 

conforme amb els seus gairebé 8400000000 d'euros de pressupost, preveu una 

inversió en els propers anys per al programa de modernització, de 27000 milions 

d'euros!! Si, si 27.000 MILIONS D'EUROS.  

Doncs bé des indignats davant aquestes insultants xifres no passem per l'adreçador, 

deixem d'estar domesticats. És hora de plantar cara als poders econòmics, als mercats 

financers que promouen aquestes polítiques belicoses. 

Demanem als governants d'aquest país que cessin en aquest esperonar de drets socials 

que estan practicant i demanem a la resta de la població que reaccioni i que no 

segueixin amb el silenci i passivitat de fins ara, convertint-se així en còmplices dels 

drames provocats per les polítiques dels poderosos.  

Drames, com els provocats per les retallades aplicats ja, en sanitat:  

- Disminució de nombre de llits per al mateix nombre d'usuaris.  

- Menys quiròfans disponibles per a la mateixa necessitat d'intervencions  

- Menys serveis d'urgències.  

- Més temps d'espera per realitzar proves diagnòstiques i de prevenció.  

- El pacient es queda sense berenars, sense aigua, se li canvien menys els llençols, no 

es donen productes per a higiene personal ...  

- El personal treballarà en pitjors condicions, afectant directament al pacient.  

En resum amb mil milions menys de pressupost, és evident que la qualitat assistencial 

es veurà afectada, podent arribar a ocasionar danys irreparables, com ja està passant. 

Demanem a tots els presents que no parin en la lluita continua per evitar aquesta 

situació de vulneració de drets socials en una societat avançada.  

Desitjàvem fa poc que el terratrèmol de les seves retallades provoqués del tsunami de 

Indignats, Avui sabem que el tsunami de indignats desbordarà el dic de contenció de 

les seves polítiques neoliberals ofegant així al capitalisme.  

Gràcies per la vostra assistència. 


