
Aquí, com a Egipte,
 resistim fins a la victòria

Aixequem-nos i caminem                                                   Indigna't i crea

 Tots  sabem qui  és  el  nostre  enemic:  la  patronal,  l'estat,  els  dirigents  dels 
sindicats  UGT i  CCOO i  partits  depenents  dels  bancs.  Sabem que  els  mitjans  de 
comunicació treballen en estreta col·laboració amb les institucions oficials, no és cap 
novetat ni hem descobert la Lluna. Tot i així no ens podem permetre oblidar aquestes 
qüestions bàsiques.  Referent a la situació actual no tenim res de nou a aportar, totes 
sabem en quin moment ens  trobem i,  si  més no,  podem intuir  cap on ens estan 
conduint  totes  aquestes  persones  i  institucions  que  ens  oprimeixen  de  forma 
legalitzada les nostres vides.

 El que podem dir i aportar es que nosaltres no hem renunciat a la possibilitat 
de frenar i plantar cara a tota aquesta situació global que ens està matant de forma 
gradual. Potser pensareu que per moltes manifestacions, acampades, concentracions 
i moments puntuals de confrontació directa. Que no tenim res a fer, que tot està 
perdut, que només ens queda  la resignació front aquesta situació, però nosaltres no 
ens creiem aixó. 

SI  PODEM,  ja  és  hora  de  que  diguem  prou  com  a  persones  madures  i 
conscients,  que  no  rebutgem la  nostra  responsabilitat  social  i  col·lectiva. Ara 
podem guanyar l'impossible, el que demà serà la realitat. Les resistències que s'estan 
duent a terme a nivell internacional ens dóna la sensació real que aquesta partida no 
ha acabat sinò que acaba de començar i, per aquest motiu, nosaltres hem decidit 
jugar-la, per la nostra dignitat i responsabilitat.  Us  podríem  comentar  en  aquest 
petit text les mil i unes alternatives per sortir del capitalisme però nosaltres no us 
volem dir el que heu de fer sino convidar-vos a que les contruïm totes plegades, que 
descobriu les que ja existeixen i que en podem crear de noves. 
 
 Per aquests motius i mil més que ens deixem al tinter us convidem a 
que vingueu a Plaça Catalunya des d'ara mateix, que ens coneixem,  

que discutim i que passem a l'acció totes juntes

Juntes ho podem tot.
Tot està per fer encara i tot és possible, que la imaginació sigui el nostre únic fre!

Assamblea a les 22'30h. a Plaça Catalunya (BCN) cada dia!
http://acampadabcn.wordpress.com

acampadabcn@yahoo.es
    #acampadabcn                 #spanishrevolution 

mailto:acampadabcn@yahoo.es
http://acampadabcn.wordpress.com/


Què podem fer doncs?
Diu un refrany que quan el  ramat s'ajuda el  llop se'n va a  

dormir  amb gana.  Ens trobem davant  de  molts  llops:  banquers, 
polítics, inversors, especuladors... molts cops dins nostre adoptem 
també  les  seves  actituds:  egoisme,  competitivitat,  voluntat 
d'enriquir-se fàcilment...  Fa temps que generacions i generacions 
viuen i s'eduquen al compàs del que dicta el televisor, la ràdio i la 
premsa dels  poderosos,  venent-nos productes  i  també formes de 
viure.  Posiblement  han  guanyat  la  batalla  ideològica  i  ens  han 
inculcat certes idees que ens aboquen a la catàstrofe. Cal començar 
per qui tenim més aprop i practicar la solidaritat i la cooperació i 
buscar la gent que ja ha començat!

Només ens queda ajudar-nos uns a les altres!!!
I fer un nou món juntes

Oficines Drets Socials a Barcelona

i Punts d'Informació laboral
La nostra principal eina és l’assessoria gratuïta per a les persones que 

pateixen l’aïllament del seu problema. Es tracta d’un instrument pràctic per 
a orientar-te i donar-te resposta als problemes legals enfront dels abusos 

laborals, d’habitatge … L’ajudaran persones amb coneixements en l’àmbit 
jurídic i social del barri. Però també el nostre espai està obert a la teva 

participació doncs necessitem moltes mans 
Sants: dilluns de 19h a 20h al Centre Social de Sants (Onzinelles, 30) 
Gràcia: dilluns de 19 a 21h a la Barraqueta (Tordera,34).
Nou Barris: dijous de 19 a 21h al Casal 3Voltes Rebel (Argullós, 108). 
Tel:672866444. ods9barris@gmail.com  http://ods9barris.wordpress.com/
Poble Sec: el 1r i el 3r dijous de cada mes, de 18:30h a 20:30h a l'Ateneu Rebel 
(Font Honrada, 32-34). 
Santa Coloma Oficina Drets Socials: dimecres 19'30h. Ateneu Julia 
Romerac/Santa Rosa,18  678.873.923 
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