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PERQUÈ FAREM VAGA, MALGRAT EL QUE 
COSTA ARRIBAR A FINAL DE MES 

 
 
Retallada de sous 
 
La retallada de sous ens fa retrocedir 
dècades en quant a millores salarials, és fàcil 
d’imaginar el què costa arrencar una sola 
dècima en les negociacions, i en un no res, 
anys de negociació se’n van en orris. Les 
conseqüències d’aquesta retallada les 
patirem durant molt de temps. 
 
El missatge del capitalisme neoliberal més 
salvatge està calant per tot arreu, gràcies a la 
col·laboració dels mitjans de comunicació 
(ràdio, premsa i televisió) amb un 
bombardeig de falsa informació destinat a 
que la població interioritzi que els drets són 
cars i cal eradicar-los, i que la solució per 
sortir de la crisi està a les nòmines, a les 
pensions i als subsidis, quan el que succeeix 
realment és que volen acabar d’una volada 
amb l’estat de benestar que ha costat tant 
d’aconseguir. L’avarícia d’alguns no té límit, i 
és la causant de la crisi. Hi ha recursos 
suficients per a que tothom visqui dignament, 
però els que s’han apoderat dels recursos no 
ho volen ni entra dins de les seves 
expectatives, i molt menys que les persones 
dependents tinguin ajudes, que existeixin 
unes garanties laborals i estabilitat, tenir dret 
a negociar, a la sanitat, a l’ensenyament 
públic... S’ho volen carregar tot, i que tornem 
a la història dels nostres rebesavis, ja que els 
sectors atacats, els més populars, no poden 
accedir als nivells privats. 
 
 

Desprestigi dels serveis públics, 
negoci a la vista! 
 
També s’està atacant als serveis públics amb 
la caricatura injusta que som cars i ganduls, 
quan tots sabem la sobrecàrrega per manca 
de dimensionament correcte de les plantilles i 
l’acumulació de feina. 
 
CCOO creiem fermament que la titularitat 
pública d’aquests serveis n’abarateix el seu 
cost i garanteix tant la qualitat com la 
objectivitat en la seva aplicació. 
 
Aquest atac té l’objectiu de desprestigiar 
l’empleat públic per argumentar en favor de 
la privatització, però també s’està atacant, de 
la mateixa manera, als disminuïts/des, 
avis/es, aturats/des, usuaris/es de la sanitat 
pública, posant en dubte els seus drets i 
qualificant-los de paràsits.  
 
Amb la privatització dels serveis públics, 
volen aconseguir l’entrada de les empreses 
privades o semipúbliques per treure un 
rendiment econòmic, en escapar del control 
pressupostari del diner públic, que també són 
els nostres impostos.  
 
A nivell internacional es qüestionen drets 
europeus que no tenen a d’altres llocs del 
món, i en comptes d’implantar aquests drets 
per a tothom, es reforça la idea que Europa 
està equivocada. 
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Però tots sabem que la crisi no es va originar 
a Europa sinó als EEUU, on no tenen molts 
d’aquests drets que tenim a Europa, com per 
exemple, la sanitat pública. 
 
La retallada és de sous, drets i de plantilla, i 
CCOO sabem que a la Generalitat no sobra 
gent, en tot cas sobren assessors/es, 
secretaris/es sectorials, directors/es generals 
ficticis... 
 
A la majoria d’unitats existeix una 
sobrecàrrega que repercuteix en l’atenció a 
la ciutadania i en el personal treballador, que 
veiem com els nostres companys/es interins 
són cessats i no es substitueixen jubilacions, 
vacances, baixes per malaltia i permisos. I 
que quedi clar que els responsables són els 
polítics del Govern català, no dels de Madrid, 
a Madrid tenen altres culpes, també molt 
greus. 
 
Amb la Reforma Laboral s’aixeca la 
prohibició que havíem aconseguit, que les 
ETT no actuessin a la Generalitat, això 
precaritzarà encara més l’estabilitat en el lloc 
de treball. 
 
Increment del període per tenir dret a 
una pensió 
 
Quin futur espera a totes les persones que 
no arribin al topall mínim? O que arribin però 
no al requisit per poder cobrar el 100% de la 
base reguladora? 
 
En comptes de promulgar mesures per a 
l’ocupació i l’estabilitat, que produirien més 
cotitzants a la Seguretat Social, es premia 
l’acomiadament, i no oblidem l’amenaça 

d’allargar l’edat de jubilació, cosa que també 
perjudicaria la integració laboral dels joves. 
 
Adéu a la negociació col·lectiva 
 
L’empresari podrà fer i desfer sense cap 
entrebanc i s’obrirà camí a tot tipus d’abusos, 
així com un bloqueig del sistema judicial en 
temes laborals. 
 
L’inicial Decret que ens van fer a la Pública, 
quan teníem signat un acord retributiu molt 
prudent i d’acord amb la situació econòmica, 
és una burla al dret de negociació, que 
després de molts anys de lluita l’EBEP ens 
reconeixia. 
 
Cal una vaga general 
 
Si no ensenyem les dents, demostrarem que 
se’ns pot aplicar de tot sense protestar. No 
caiguem en l’error de pensar que això no va 
amb mi, que som uns privilegiat/des per tenir 
un lloc de treball, i d’altres idees falses que 
es fan córrer pels mitjans de comunicació. El 
2011 amenaça amb més retallades 
retributives, de drets, de sanitat pública, de 
pensions... 
 
CCOO creiem que cal actuar i fer-ho 
col·lectivament. Hem aconseguit aturar la Llei 
de Mesures, que acabava amb el cos de 
Subalterns i retallava molts dret a la 
Generalitat, ha estat una mostra d’acció 
col·lectiva, contundent i majoritària. 
Anteriorment, a nivell europeu, també vam 
aconseguir aturar la directiva de les 65 hores. 
 
En contra del que diuen els mitjans de 
comunicació, les vagues són eficaces, com 
ho va ser, i molt, la de l’any 2002. 

 
La protesta ha de ser massiva per a que causi efecte. 

Actuem 
col·lectivament! 


