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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Al Parlament fa pudor 
 

 

Concentració de delegades i delegats de CCOO 
davant del Parlament de Catalunya 

 
Ahir dia 9, estava previst aprovar el Decret Llei 3/2010 del 
tripartit, la versió catalana de la retallada salarial aprovada 
en Madrid pels socialistes. Els delegats i delegades dels 
sindicats convocants de la Vaga del 8 de juny ens hem 
concentrat davant del Parlament.  
 
Catalunya Radio, la Radio Nacional, carregava contra els 
funcionaris, oblidant el Sr. Fuentes d’on surt el seu sucós 
sou, i s’ensenyaven amb els sindicats. Evidentment per 
ells, la baixada de sou era la justa conseqüència dels 
fastuosos increments salarials anteriors signats pels 
perversos sindicats. Amb la fe del convers, s’han dedicat a 
repetir el discurs de l’eficaç empresari Díaz Ferran, capo de 
la patronal, i de l’Esperança Aguirre, aquella dona tan 
assenyada i equànime, especialment quan parla de 
catalans, funcionaris o sindicalistes.  

 
El mateix dia que la fiscalia presentava una nova querella 
contra el Sr. Millet que esquitxa a l’Honorable Administrador 
de l’Hisenda Pública i a l’Ajuntament de la Casa Nostra.  
 
I si a Casa Nostra passava això, a la Cosa Nostra el Capo 
Berlusconi, exigeix canviar la Constitució ja que, i no és un 
nou acudit, “parla massa dels treballadors i poc dels 
estafadors”. Per ser més precisos l’empresari Berlusconi no 
parla de estafadors, sinó del mercat, o sigui de Madoff, 
Lheman Brothders, i altres de la colla. I diu que cal aprimar 
l’Estat! 
 
El mateix dia que els bancs europeus, aquest mateixos que 
han presentat guanys espectaculars, increments de sous i 
indemnitzacions abusives pels seus capitosts; els mateixos 
que han exigit aquest sacrificis salarials dels treballadors i 
treballadores; aquests poques vergonyes, exigeixen molts 
més diners del Banc Central.  
 
I es tanca el cercle. Les cartes estan repartides i no podem 
deixar que es quedin amb tot. Són els nostres diners els 
que necessiten els bancs. I som l’últim escull per apropiar-
se de tot el que encara gestiona l’Estat. Un immens i sucós 
pastís que volen que passi a mans privades. És això el que 
els molesta dels treballadors i treballadores públics i dels 
sindicats.  
  
A l’arribada al Parlament, ens esperaven els mossos 
(sense les mosses), la pluja i un insuportable pudor de 
claveguera.  
 
Dintre és desenvolupava l’espectacle, aproven el Decret i la 
pesta envaeix la Ciutadella. 

 
 

El Servei Públic és cosa de tots. Defensa’l! 


