
JO TAMBÉ ESTAVA AL PARLAMENT... 

I HO TORNARIA A FER 

El dia 31 de març comença el judici contra les 20 persones imputades per l’intent de bloqueig 

del Parlament del 15 de Juny del 2011. Aquell dia s'anaven a iniciar el tràmits per aprovar els 

pressupostos amb el primer paquet de retallades a Catalunya, que va propiciar el tancament 

d'empreses públiques, la privatització de la sanitat, les retallades al sector de la cultura, 

educació, etc. 

La mobilització “Aturem el Parlament” va succeir dues setmanes després del brutal 

desallotjament de la Plaça Catalunya a mans dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra a les 

ordres del que era conseller d'Interior i ara ho és d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. També 

responsable del dispositiu policial que va disparar contra l'ull d'Esther Quintana. 

La criminalització per part de la premsa subvencionada pel Govern i l'escalada repressiva que 

va venir després (judicis contra persones que volien impedir un desnonament al Clot, 

nombroses detencions a les vagues generals, multes absurdes per les persones que es 

manifestaven o per enganxar cartells, etc), va ser i és encara, una resposta planejada per 

procurar frenar l'augment de la indignació i de la força de les protestes populars contra el 

poder polític, econòmic i altres injustícies quotidianes, com el patriarcat i el racisme. 

Durant aquells dies, la gent es va organitzar arreu per construir política des del carrer, com 

moltes seguim fent. La política que volem és assembleària, horitzontal, autogestionada, 

sense representants, és del poble i per al poble, i xoca amb la política institucional que ens 

governa. La qual ha estat protagonista d'un espiral de corrupció i de tenir llaços, sovint 

familiars o personals, amb grans empreses privades que reben encàrrecs d'obres públiques i 

amb els peixos grossos del poder financer. 

Aquell dia érem milers de persones les que vam anar a intentar aturar el Parlament, per 

combatre el drama de tantes vides immerses en la misèria, els acomiadaments per les 

retallades, els suïcidis pels desnonaments, etc. Perquè moltes d'aquestes barbàries s'aproven 

dins dels murs d'aquest edifici. Per aquest motiu estàvem assenyalant els culpables el 15 de 

Juny de 2011 i per això mateix, ho tornaríem a fer sense por, perquè legitimem la nostra 

actuació, i perquè si la gent del carrer, a qui ens afecta tot això, no lluitem, ningú altre ho farà 

per nosaltres. 

Sabem i tenim clar que aquest és un judici polític, una farsa per atemorir a aquelles que 

decideixen plantar cara i actuar contra els responsables de tanta precarietat. De fet, ens 

reafirmem al comprovar que l'acció directa contra els poderosos i generar alternatives de vida 

els molesta, i molt. Per això, i perquè som conscients del poder que podem tenir quan ens 

organitzem, no ens volem doblegar davant les seves intimidacions i fem una crida a estendre 

la solidaritat a aquells i aquelles que pateixen la repressió i la violència quotidiana d'aquest 

sistema econòmic, en les seves infinitats de formes. 

Convoquem manifestació el dia 29 de març a Barcelona a les 

18:30 a Plaça Catalunya. 

SOLIDARITAT AMB TOTES LES REPRESALIADES I AMB AQUELLES QUE LLUITEN!! 

La propera vegada que agafin un helicòpter, que sigui per marxar ben lluny i no tornar a molestar! 


