
¿Por que se atreveron os bancos a seren cobizosos? 

¿Por que llo permitiron os gobernantes? 

¿Son os medios de comunicación os culpables? 

¿É consumismo?¿Unha sociedade anenada? 

¿Apoderouse a impunidade de España? 

¿Son os mozos unha xeración estafada? 

¿Temos medo?  

REACCIONA 

169 Páxinas. 

Reacciona trata de clarificar e canalizala pesadume 

dun sector crecente da sociedade española coa crise 

económica, política e social que estamos a vivir, coa 

crise do sistema. E varios factores están en xogo: a 

nosa estabilidade, o equilibrio global, unha xeración 

de mozos sen futuro e o futuro mesmo. Unha mestura 

singular de especialistas, un comité de sabios, entre 

os que destacan José Luis Sampedro, Federico Mayor 

Zaragoza ou Baltasar Garzón, que nos brinda dez 

respostas con unha idea común: a necesidade de to-

mar postura e actuar, de nos concienciar e espertar 

pois aínda hai esperanza , hai solucións. Unha cida-

danía informada e responsable pode impedilos atrope-

los. Todos con un mesmo rumbo, cun obxectivo cla-

ro: defendela dignidade, a democracia e o ben común. 

Chegou o momento. O primeiro paso é reaccionar. 

 

“A cultura é a mellor revolución. Seguramente por iso os Gobernos mediocres e di-

tatoriais  espántalles a posibilidade dun pobo educado, culto, con preparación, con 

criterio.” 

Javier Pérez de Albéniz 

“Fronte aos perigos que afrontan as nosas sociedades interdependentes é tempo de 

acción, de participación, de non se resignar. É tempo de se mobilizar, de deixar de 

ser espectadores impasibles.Corresponde á comunidade intelectual, artística, cientí-

fica e académica, pero máis aos cidadáns, asumir este novo compromiso. É hora de 

actuar .” 

Stéphane Hessel  
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Fecha del boletín 

 

INFÓRMATE, OPINA, DEBATE, 

CREA A TÚA OPINIÓN 

José Luis Sampedro 

Humanista e economista. 

Federico Mayor Zaragoza 
Doutor en farmacia. Exdirector Xeral 

da UNESCO. 

Baltasar Garzón 
Asesor do Tribunal Penal Interna-

cional de La Haya 

Juan Torres López 

Científico de Attac España. 

Ángels Martínez i Castells 

Doutora en ciencias económicas 

Rosa María Artal 

Xornalista e escritora 

Ignacio Escolar 
Xornalista e blogueiro 

Carlos Martínez 
Presidente de Attac Andalucía 

Javier López Facal 
Filólogo e profesor do CSIC 

Javier Pérez Albéniz 
Xornalista 

Lourdes Lucía 
Avogada e Editora, Fundadora do movemento internacional ATTAC 

AUTORES 

Tamén podes descargar ou ler o libro on-line no seguinte enlace: 

 http://nomesesunblog.files.wordpress.com/2011/05/54771304-reacciona.pdf  

http://nomesesunblog.files.wordpress.com/2011/05/54771304-reacciona.pdf


Gañarse a vida.(Páx.80) 

“Semella unha idiotez –hai tantas cousas neste rodar pola escaleira do monte Niesen do 

que parecen -, pero choras máis cando un tipo de dentadura rutilante e aínda mocasíns  xa 

non te acepta coma camareira dun bar de copas caras, que cando o director do teu xornal 

e colega te manda #alaputacalle preñada de oito meses. E sínteste máis cascuda, e máis 

vella, e chías os dentes, e mecagonatuaputanai chulo de merda, e decátaste de que xa nin 

sequera tes idade para que che pidan unha……..”  

INDIGNÁDEVOS! 
47 Páxinas. 

“Deséxovos a todos, a cada un de vós, que teñades razón para vos indignar. 

Cando algo nos indigna, como a min me indignou o nazismo, tornámonos mili-

tantes, fortes e comprometidos; unímonos a esa corrente da historia, e a gran 

corrente da historia desenvólvese grazas a cada un de nós. E esa corrente en-

camíñase cara una maior xustiza e unha maior liberdade, pero non a liberdade 

incontrolada do raposo no galiñeiro. Eses dereitos, cuxa Declaración Universal 

se redactou en 1948, son universais. Se atopades alguén que non goce deles, 

compadecédeo e axudádeo a acadalos”.  

                                                                                                                          

Stéphane Hessel  

(Berlín 1917-Paris 2013) 

 

Comparte cos lectores a súa intensa experiencia vital: dende a súa nenez en París, en contacto coas vangardas artísticas e ideolóxicas, ata a súa deportación 

aos campos de concentración alemán de Buchenwald e Dora pola súa pertenza ao consello Nacional da Resistencia Francesa, pasando pola súa importante 

contribución á redacción da Declaración Universal dos Dereitos humanos en 1948 a raíz da súa incorporación ao corpo diplomático. Os seus pensamentos 

son tamén una enriquecedora lección de historia contemporánea, filosofía e política, con tintes de literatura e un fondo repouso de rebeldía. 

Entre as súas obras están tamén¡Comprometedevos!(2011), Asmemorias O meu baile co século(2011) e, xunto ao filósofo EdgarMorin, O camiño da espe-

ranza (2012). 

Este libro é a historia en primeira persoa dun desafiuzamento, o de Cristina Fallaras, xorna-

lista, escritora premiada i editora dixital. A súa faciana é a dos novos pobres españois: pro-

fesionais con décadas de experiencia e unha vida laboral as súas costas, con fillos. E hoxe, 

sen recursos económicos, nalgúns casos, para conservar nin sequera o teito. 

Fallarás narra o día a día do proceso de empobrecemento que levou como a centos de miles 

de persoas en España, dende o despido a froito da crise económica ate a notificación de 

desafiuzamento. Ademais denuncia a actuación de bancos, en definitiva, un retrato acedo, 

lúcido e valente da situación española actual. 

Cristina Fallarás 

Zaragoza, 1968 

Cristina Fallarás é xornalista e escritora. Estudou Ciencias da Información na Universidade Autónoma de 

Barcelona, onde segue residindo. Exerceu como xornalista en diversos medios (prensa, radio y TV).  Así 

mesmo participou no proxecto periodístico do diario on line Factual, onde creou a redacción e exerceu de 

subdirectora. Actualmente dirixe Sigueleyendo,un sitio web de libros, lectores e autores. 

Outras publicación son:  La otra Enciclopedia Catalana (Belacqva, 2002); Rupturas (Urano, 2003); No 

acaba la noche (Planeta, 2006), Así murió el poeta Guadalupe(Alianza, 2009), Las niñas perdidas (Roca, 

2011) que ha merecido el Premio L'H Confidencial 2011 y el Premio Hammett 2012, y la 

"nouvelle" Últimos días en el Puesto del Este (DVD, 2011; Salto de Página, 2013), gañadora  do Premio 

Ciudad de Barbastro de Novela Corta. 
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A LA PUTA CALLE  


