
MANIFEST 19 JULIOL 2012 
 

 
Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, 
 
 
DENUNCIEM 
 
• la política d’aniquilació dels Serveis Pú-

blics que practica el Govern del Partit Popu-
lar   

• la col·laboració vergonyant de Convergèn-
cia i Unió, queixosa per la manca de profun-
ditat d’aquestes destralades 

• l’actitud covard, i complaent, del nostres 
governants davant dels especuladors i els es-
tafadors    

• la política de terra cremada amb les enti-
tats associatives i de defensa d’uns serveis 
públics de tots i per a tots 

• els resultats criminals que tot això compor-
tarà i que ja es podem entreveure allà on les 
destralades s’han fet més evidents: retorn de 
la misèria i de l’assistencialisme, destrucció 
de la convivència, creixement del racisme i el 
feixisme, etc   

Nosaltres, que treballem a les administracions i 
prestem els serveis públics, 
 

MANIFESTEM A L’OPINIÓ PÚBLICA 
 
• que aquestes destralades NO són inevitables  
• que el govern ens roba amb el transvasa-

ment als banquers, de més de 60.000 milions 
d’euros de les butxaques dels treballadors; 
especialment dels empleats públics, dels atu-
rats i dels pensionistes, als quals se’ls tracta 
com a privilegiats mancats d’escrúpols, quan 
no d’autèntica morralla.     

• que els nostres governants menteixen quan 
diu que les retallades ens trauran de la crisi. 
Les mesures d’austeritat salvatge no han cre-
at riquesa enlloc! On són les accions que està 
fent el govern per crear indústria, per crear 
coneixement, per crear activitat econòmica? 

• que hi ha alternatives: cal perseguir als de-
fraudadors, posar fre als especuladors, als 
mercaders i als banquers sense escrúpols. Cal 
empresonar als corruptes. 

CCOO, IAC i UGT, representants dels empleats i les empleades de la Generalitat,  
 
CRIDEM A DEFENSAR I LLUITAR PELS NOSTRES DRETS COM A CIUTADANS I 
COM A EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLIQUES, CADA DIA I A TOT ARREU. 
 

Manifestacions/concentracions,  
dijous 19 de juliol 

 

Barcelona: 19.30h, Ronda Sant Pere cantonada amb plaça Urquinaona. 
Sabadell: 19.00h, plaça Marcet. 
Terrassa: 19.00h, plaça Lluís Companys. 
Girona: 19.30h, plaça de la Independència. 
Tarragona: 19.30h, plaça Imperial Tarraco. 
Tortosa: 18.30h, plaça Barcelona. 
Lleida: 19.30h, davant la Subdelegació del Govern (plaça de la Pau, 1). 
Vic: 19.30h, plaça Major. 

UNITS FEM FORÇA! 
 
 


