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AIXÒ NO TOCA!!! 
 

Aquesta va ser una de les frases preferides d’en Jordi Pujol i Soley, 
expresident de la Generalitat, pel que és veu, els companys de la UGT han 
decidit que avui, SI!, però demà, això de la unitat sindical, no toca! 
 
 
Avui anem junts a judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
denunciant la impunitat i la fatxenderia  amb la que actua el Departament  de 
Treball, Afers Socials i Famílies. Demà la UGT convoca als treballadors 
davant del Departament al passeig del Taulat. 
 
 
És evident que CCOO compartim totes i cadascunes de les reivindicacions 
per les què la UGT convoca demà 2 de març, però no entenem que ho 
vulguin fer en solitari. Això no toca! 
 
 
No anirem amb qui no vol la nostra companyia! Però no entenem per què no 
podíem haver convocat avui, davant del TSJC, aprofitant el judici contra el 
Departament.  Hauria tingut tot el sentit del món, ja que la denúncia contra 
Treball, Afers Socials i Famílies és per modificació substancial de condicions 
de treball i retallada salarial, vulnerant la Llei i el dret a la negociació 
col·lectiva. Una més de les seves fatxenderies! 
 
 
Pot ser algú pugui pensar que això de la unitat avui, SI!, però demà no toca!, 
que els draps bruts és netegen en família! 
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