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L’ONADA D’INDIGNACIÓ CREIX CADA DIA 

 

Cal continuar amb les accions. 
 
Un cop més les empleades i empleats públics de 
Catalunya, hem tornat a sortir al carrer pels drets de 
tota la ciutadania a uns serveis públics de qualitat i 
per lluitar pels nostres drets laborals. 
 
Hem d’agrair als delegats i delegades sindicals el 
seu tancament en diferents edificis oficials. A la 
Secretària d'Administració i Funció Pública, a la 
Delegació Territorial del Departament 
d’Ensenyament a Barcelona,  a les delegacions del 
Govern als territoris, i a diverses universitats 
públiques. 
                                                      
Hem de dir molt clarament, que nosaltres no 
som els culpables d’aquesta crisi. 
 
• Els culpables estan als consells d’administració 

de la banca i de les grans empreses que van 
enfonsar el sistema financer, els presidents dels 
bancs centrals que no van complir la seva 
funció de vigilància, i els governs que van posar 
els diners de tothom a la seva disposició sense 
contrapartides. 

• Els culpables són aquells que cometen frau 
fiscal. 

• Els culpables són aquells que estan empobrint 
els treballadors i treballadores mentre els seus 
comptes corrents s’omplen. 

• Els culpables són els governs que no estan al 
servei de la seva població, sinó dels que han 
generat la crisi i que gràcies a ella es continuen 
enriquint. 

 
Hem de dir que ni la neu ni el fred aturarà la 
nostra determinació. 
 
• No consentirem que els treballadors i 

treballadores dels serveis públics paguem una 
crisi que no hem provocat nosaltres. 

• No consentirem que es rebaixi el sou dels 
treballadors i treballadores que estiguin de 
baixa per malalties. 

 

 
• No consentirem que a funcionaris interins 

mileuristes se’ls rebaixi la jornada i el salari en 
un 15%. 

• No consentirem que als docents se’ls torni a 
augmentar la jornada i a rebaixar el salari més 
d’un 7%. 

• No consentirem que aquests atacs empitjorin la 
qualitat dels serveis públics per tenir l’excusa 
d’una propera privatització. 

 
Finalment, fem una crida al conjunt dels 
treballadors i treballadores, per dir: 
 
• Que les treballadores i treballadors públics no 

som uns privilegiats. 
• Que la nostra societat necessita més persones 

treballant als serveis públics per equiparar-nos 
als països més desenvolupats d’Europa. 

• Que no ens hem de deixar dividir, ja que la 
classe treballadora està patint els atacs 
independentment de si treballen per a 
l’administració o per a les empreses privades. 

• Que només una classe treballadora unida podrà 
defensar els interessos de la immensa majoria 
de la població. 

 
L’onada d’indignació creix cada dia. Cal 
continuar amb les accions.   
 
Des de CCOO 
animem als 
treballadors a 
participar a les 
següents 
mobilitzacions 
unitàries rebutjant  
l’atac sistemàtic a tots 
els serveis públics i a 
les condicions laborals 
dels seus treballadors 
i treballadores. 
 

 


