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Èxit rotund a la protesta durant la visita inaugural del 
President Montilla a la seu de la Generalitat a Girona 

 

 
Aquest dimecres 16 de juny, 
el President Montilla 
procedia a la inauguració 
oficial de la seu de la 
Generalitat a Girona. CCOO 
ha volgut fer palès el seu 
rebuig a les retallades 
salarials als empleats i 
empleades públiques i la 
resta de mesures contra els 
serveis públics. 
 
Una concentració de més de 
tres cents treballadors i 
treballadores, dels sindicats 
CCOO, majoritàriament, i 
IAC, i també de companyes i 
companys de la federació 
d’activitats diverses de 
CCOO que protestaven per 
l’acomiadament improcedent 
del personal de neteja de 
SSTT, vam protestar durant la visita del President Montilla, de diversos consellers i personalitats 
d’administracions públiques catalanes i gironines. 
 
Entre les mesures adoptades per la visita es van donar instruccions autoritàries i contràries als 
drets de les empleades i empleats públics de l’edifici de Generalitat com: no sortir a esmorzar, ni 
de l’edifici;  restar asseguts al lloc de treball (no fer gestions que impliquin desplaçaments, ni anar 
als wc’s...), amagar les caixes i capses de documentació de la mudança i que encara s’han de 
desembalar, treure de les taules objectes personals (fotos familiars, etc). 
 
En definitiva, festa d’aparador al servei d’una imatge força deteriorada pels últims decrets llei. 
 
CCOO invitada pel president a la celebració de l’acte inaugural ha desistit d’anar-hi,  formalitzant 
la seva protesta.  


