
Incompliment de les promeses electorals

Doble llenguatge

Tractes amb PxC

Mas s'aprofita del sentiment sobiranista del poble català

Hipocresia davant de notari

Abans i ara, corrupció

Tractes sistemàtics, interessats i públics amb corruptes i mafiosos

Anul·lació de dues comissions d'investigació

: retrocés de l'atur?; pacte fiscal?; fer més amb menys?

: a Madrid CiU ha votat donant suport al PP fins a 17 Decrets llei, entre els quals, la
reforma laboral, que ha generat encara més atur.

: CiU ha rebut una denúncia per finançar l'activitat del partit xenòfob i a Vic hi ha pactat
perquè no es pengi una estelada a l'Ajuntament! Al Vendrell CiU va estar a punt de governar en coalició amb
PxC.

: recentment ha dit "No ens convé plantejar
les coses en termes d'independència total".

: qui recorda avui que Mas es va comprometre a no segellar una aliança amb
el PPC per governar en la passada legislatura?

: Banca Catalana, 3 %, cas Pretòria, cas Palau (el jutge ha obligat CDC a dipositar una
fiança de 3,2 milions d'euros), ITV, fraus en la sanitat pública...

que destrueixen la terra pel
benefici del totxo: de la Rosa, Adelson (Eurovegas), Bañuelos (Barcelona World)...

, per la convocatòria de les eleccions del 25-N, :

- sobre els escàndols en sanitat (Josep Prat, Ramón Bagó, Xavier Crespo-número 4 a la llista electoral de CiU
per Girona...)

- sobre la fallida de les entitats financeres catalanes i la gestió dels seus directius

Retallades
polítiques antisocials i regressives

privatització dels béns comuns

Criminalització i censura de qualsevol protesta

(sanitat, educació, sous, serveis socials, ajuda al desenvolupament, taxes universitàries...),
(supressió impost de successions i donacions, euro per recepta i

repagament dels medicaments, el govern de CiU es posa com a model de retallades davant del govern del
PP...) i (sanitat, educació, aigua, venda del patrimoni de la Generalitat...)

: moviment 15-M, vaga del 29-M, Plataforma d'Afectats
per les Hipoteques (PAH), ...Cafèambllet

EL LLEGAT DE CiU

AIXÒ ÉS ESTIMAR EL PAíS O CERCAR EL BENEFICI PROPI?

Per una vida digna,
NO VOTIS AQUELLS QUI RETALLEN!

NO VOTIS QUI DEFENSA ELS INTERESSOS D'UNA EXIGUA MINORIA.
VOTA QUI DEFENSA ELS INTERESSOS DE LA IMMENSA MAJORIA.

I DE TOTA AQUESTA DISBAUXA, ALTRES PARTITS
PARLAMENTARIS ACOSTUMEN A SER-NE CÒMPLICES:

En la propera legislatura, quin partit rellançarà les comissions d'investigació anul·lades?

ERC va evitar la compareixença de Mas al Parlament per aclarir el saqueig del Palau. Quin partit
lluitarà per aconseguir-la, després del 25-N?

Durant molts anys la ciutadania ha lluitat per aconseguir avenços
socials i laborals. Avui, amb l'excusa de la crisi, els estan suprimint.
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Incompliment
de les promeses
electorals

Criminalització
i censura de les
protestes

Doble llenguatge:
pactes amb PP,
tractes amb PxC

Abans i ara, corrupció: Banca
Catalana, 3 %, cas Pretòria, cas Palau,
ITV, fraus en la sanitat pública...

Tractes amb corruptes
i mafiosos que destrueixen
la terra pel benefici del totxo

Retallades en l'àmbit social
Polítiques antisocials i regressives

Anul·lació de comissions d'investigació sobre
la corrupció en la sanitat i sobre la fallida de les
entitats financeres i la gestió dels seus directius

Privatització
dels béns comuns

Per una vida digna,
NO VOTIS AQUELLS QUI RETALLEN!

NO VOTIS QUI DEFENSA
ELS INTERESSOS D'UNA EXIGUA MINORIA.

VOTA QUI DEFENSA ELS INTERESSOS
DE LA IMMENSA MAJORIA.


