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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

QUINA BARRA! 
 

Amb una no en tenen prou, s’han apropiat de les 
quatre! 
 
Ahir, el nostre president va lluir-se al Parlament: va anunciar que el seu govern no cobraria la paga 
extra al desembre!  
I va afegir amb aire de pinxo:  

- ep!, i anteriorment, ja ens vam rebaixar el sou el 15%! 
El nostre president passava per alt algun petit detall: 
 
• La rebaixa del 15% la va decretar el Govern de Madrid i 

l’aplicació a Catalunya la va fer l’anterior executiu. 
• Els alts càrrecs de l’estat, ministres i president inclosos 

no cobren pagues extres. 
• La senyora Esperança Aguirre, els seus consellers i 

alts càrrecs de Madrid, no cobren pagues extres, tal i 
com ha pregonat, i fins i tot escrit amb carmí als 
lavabos de l’Assemblea de Madrid la Senyora 
Comptesa Consort. 

• El lehendakari  i els seus no cobren pagues extres. 
• No hi ha regulació legal de les pagues extres del 

president i consellers de la Generalitat  
• En el pressupost de la Generalitat el salari del president 

figura com un únic concepte, igual que als 
pressupostos de l’Estat. 

• El salari del nostre president és de 144.030,12 €, extres 
apart, i el salari de l’altre, (al que diuen Zapatero), és de 
78.185,04 €, extres igualment apart. 

• Els nostres Honorables consellers també s’omplen les 
butxaques molt més que els ministres del altres. 

 
Ara l’Honorable Mas Colell  ens amenaça, en repartir la despesa entre la resta del personal, 
carregant-se la paga de desembre. Aquesta paga no és un plus, no és un extra, ni un regalet de 
l’amo, és part del nostre sou, pactat, negociat i regulat legalment, i a més és bàsic perquè milers 
de famílies arribin a final d’any. 

 
Com a la vida, a Catalunya també guanya la banca,... i els administradors dels 
nostres diners, siguin de les caixes o del Govern! 
 

DEFENSEM ELS SERVEIS 
PÚBLICS I L’OCUPACIÓ! 


