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CONTrA LeS reTALLADeS  
De LeS PeNSIONS

!
Defensa’t
• Contra les taxes judiCials
• Contra les privatitzaCions
• Contra els expedients  

d’aComiadaments salvatges 
• Contra la manCa de proteCCió  

a la desoCupaCió

17 Danem
Cimera



!anem al Carrer
El 17 de desembre manifesta’t en defensa de l’Estat Social i contra les mesures 
anti socials del Govern que afecten a la immensa majoria de la població.

• valÈnCia: plaÇa de sant agustÍ 
• Castelló: Carrer san luis     
• alaCant: esCalinates de l’ies jorge juan

Contra les retallades de les pensions

La no revaloració de les pensions suposa agreujar encara més la situació ja molt 
difí cil dels pensionistes espanyols a qui en un mateix any se’ls dóna dos pals molt 
durs amb la imposició del repagament dels medicaments i la negati va a actualitzar 
pensions amb la desviació de l’IPC.

Contra les taxes judicials

Aquestes taxes són una  retallada en l’accés al servei públic de la justí cia i un clar retrocés 
de l’Estat de Dret, doncs limita greument i en molts casos deixa fora de les possibilitats 
reals d’accés a la justí cia a amplis col·lecti us socials, sobretot els més vulnerables.

Contra les privatitzacions

Els riscs privati tzadors, més que evidents, de la sanitat, l’educació i els serveis 
públics posen en perill la igualtat en aquest país. El Govern ha decidit que aquests 
serveis bàsics ho siguen únicament per a les classes privilegiades.

Contra els expedients d’acomiadaments salvatges

Multi tud d’empreses privades però, també les públiques, uti litzen la reforma 
laboral imposada pel Govern per a acomiadar de manera salvatge i amb la mínima 
indemnització a milers de treballadors i treballadores.

Contra la manca de protecció a la desocupació

• 1.800.000 persones desocupades no perceben cap ti pus de prestació econòmica.
• 50.000 perceptors perden la seua prestació cada mes.
• La base reguladora de la prestació per desocupació ha sigut reduïda al 50% a 

parti r del sisé mes.

19:00 hores


