
 

#IAIOFLAUTAS                                                                    
#ACCIO27OCT

 
Som de la generació que va lluitar i aconseguir una vida 
millor pels seus fills i filles. Ara estan posant el futur de 
les nostres filles i nétes en perill. Estem orgullosos de la 
resposta social i de l’empenta que estan  mostrant les 
noves generacions en la lluita per una democràcia 
digna d’aquest nom i  per la justícia social, contra els 
banquers i els  polítics còmplices.  Estem al seu costat,  
de sentiment, a les assemblees de barri i també  a 
l’acció. Si volen desqualificar la seva valentia 
anomenant-los “perroflautas”, a nosaltres ens poden  
anomenar “iaioflautas”.  
 
Fem aquesta acció avui 27 octubre en el marc del dia 

d’acció contra els bancs. L’oligarquia financera està  sacrificant les nostres vides per garantir els seus 
beneficis.  La irresponsabilitat de les institucions financeres l’estem pagant la ciutadania, que no parem de 
pagar rescats bancaris. Converteixen els seus forats en deute públic. A sobre especulen i fan benefici 
finançant-lo. Com si fos poca cosa, això  és  l’excusa per acabar amb la sanitat, l’ educació  i tot el que 
queda de l’”Estat de Benestar” i privatitzar els serveis bàsics per fer benefici. 
 
PROU ESPECULACIÓ.  NO A LA SOCIALITZACIÓ DE LES PÈRDUES. RESCAT PER LA 
CIUTADANIA I NO PELS BANCS.  PROU RETALLADES! NO A LA PRIVATITZACIÓ! AQUEST 
DEUTE NO EL PAGUEM!.
 
Els bancs van fer l’agost amb la bombolla immobiliària i ara estan expulsant milers i milers de persones 
desnonades  al carrer.  
 
NI UN DESNONAMENT MÉS. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA JA!.  GARANTIA PEL 
DRET A L’HABITATGE. NO S’ENTÉN, GENT SENSE CASES I CASES SENSE GENT!
 
Els bancs estan ofegant  el petit i mitjà negoci  I les traballedores autònomes, negant el crèdit i deixant 
sense oxígen l’economia productiva. Ens aboquen la depressió econòmica, a l’atur massiu i a la fallida 
de les empreses petites i mitjanes. A sobre, és l’excusa per precaritzar encara més les condicions de les 
treballadores assalariades. 
 
VOLEM UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES!
 
Hem escollit el Banc Santander, perquè ha esdevingut un símbol de l’abús.  Botín, el  seu President, va dir a 
principis d’aquest any:  “Somos claramente ganadores en la reciente crisis económica”, reconeixent que han 
tingut un benefici net de 35.000 milions d’euros els darrers 4 anys.  No han parat d’augmentar els beneficis 
obtinguts en paradisos fiscals ( 248 milions de 8.8476 d’euros en 2008).  Botín té una fortuna  personal de 
1.700 milions d’euros. 
 
PROU FRAU FISCAL DELS RICS! PER UNA FISCALITAT JUSTA! 

 


