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22 de setembre: Gran èxit de la concentració de delegades i delegats a la Plaça Sant Jaume 

Volem el que és nostre 
 

Aprofitar les seves pròpies manifestacions sobre la 
“sortida” de la crisi 

Estem convençuts que les (bones?) notícies econòmi-
ques que pregonen els governs són més actes de propa-
ganda que informació basada en la realitat, ja que 
sabem ―i patim― que l’anomenada “sortida de la crisi” 
es sustenta en una pèrdua de drets i condicions de tre-
ball per les classes treballadores i populars concretades 
en la precarietat labo-
ral, en l’increment de 
matrícules, en la dis-
minució del poder 
adquisitiu i en la bar-
roera insistència en la 
insostenibilitat de la 
sanitat, 
l’ensenyament i els 
serveis socials per tal 
de desballestar el 
minso estat del 
benestar que tenim. 

Però, en la lluita pels 
nostres drets i condi-
cions laborals, hem 
d’aprofitar ―inclús― 
les seves mitges veri-
tats. Per tant, com 
sigui que tant el govern de Madrid com el de la Generali-
tat pregonen a tort i a dret que “s’està sortint de la re-
cessió” i com sigui que ―també, tant l’un com l’altre― 
van assegurar que les retallades que hem patit aquests 
darrers anys eren conjunturals i que, tant aviat com fós 
possible serien revertides, hem de prendre’ls la paraula. 

Concentració a la plaça Sant Jaume 

Per tant, és l’hora de reclamar el que és nostre.  

Per començar, el dimarts, 22 de setembre hem celebrat 
una concentració de delegades i delegats sindicals a la 
plaça Sant Jaume per exigir al govern de la Generalitat 
que  

― ens torni les pagues robades del 2012, 2013 i 2014,   

― apliqui al personal 
de la Generalitat, com 
a mínim, la mateixa 
recuperació dels dies 
d’assumptes propis 
per triennis i els dies 
de vacances per anti-
güitat que ha aprovat 
el govern central per a 
l’AGE. 

El nostre destí a les 
nostres mans 

Companyes i com-
panys: en uns mo-
ments on ja estem 
farts de les mitges pa-
raules, de les prome-
ses de fum, on ―per 

fi― moltes persones creuen cada dia més que la partici-
pació de tothom és l’eina per tal de ser protagonista del 
nostre propi destí, tal com propugnem des de CATAC – 
IAC des de sempre, us donem les gràcies per l’esforç fet i 
us emplacem a iniciar, des de ja, unes mobilitzacions 
sostingudes per recuperar el que és nostre. Volem el que 
és nostre.  
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 



 

Què pensen les candidatures del 27S sobre                              
l’Administració i la Funció Pública 

A banda que cadascú pot llegir el que posen els programes electorals de les diferents candidatures que es presenten 
el 27S, la tarda del dia 22 s’ha celebrat una taula rodona als seus representants. Us fem un resum de les seves respos-
tes (hem ordenat les candidatures per odre alfabètic. Unió Democràtica de Catalunya va excusar la seva absència): 
 

 Candidatura 
d’Unitat popular 

Catalunya Sí que 
es pot 

Ciutadans Junts pel sí Partit Popular 
Partit Socialista 

de Catalunya 

Directiu pú-
blic 

En contra radi-
calment 

És necessari En contra És necessari És necessari 
És necessari. 
Sempre els han 
recolzat 

Tipus de ges-
tió dels ser-
veis públics 

Directa 
No es van defi-
nir 

No contractar 
empreses ex-
ternes 

Externalitzar el 
que faci falta 

Externalitzar el 
que faci falta 

On no s’arriba, 
externalitzar 

Venda de 
patrimoni 

Mal negoci Mal negoci Mal negoci Revisar cas a cas 
Operació ruïno-
sa 

Mal negoci 

Retorn de les 
pagues 

D’acord D’acord D’acord D’acord D’acord D’acord 

Retorn del 
dies 

D’acord D’acord D’acord D’acord D’acord D’acord 

Personal 
eventual 

En contra Reduir-los Treure’ls ? ? 
D’acord. No vo-
len portes gira-
tòries 

Negociació 
col·lectiva 

Respectar els 
pactes 

Exigència de 
bilateralitat. No 
als “decretaços” 

? ? ? ? 

Ensenyament 

ILP : d’acord 
com a punt de 
partida 

Escola pública 
de gestió directa 

ILP: d’acord. 
Nova llei 
d’educació con-
sensuada. 

Escola pública 
de gestió directa 

ILP: No es van 
definir. 

Educació trilin-
güe. 

Concerts: 
d’acord. 

ILP: No es van 
definir 

Si guanyen, pla 
de xoc amb mi-
llores excepcio-
nals.  

Concerts: ? 

ILP: No es van 
definir. 

Concerts: 
d’acord. 

També d’acord 
amb la segrega-
ció. 

ILP:  estan  en 
desacord.  

Concerts: ? 

 

Privatització 
de la sanitat 

Aturar i retirar 
privatitzacions 

Aturar i retirar 
privatitzacions 

? 
Demanen con-
sens sobre les 
privatitzacions 

Coexistència 
entre la sanitat 
pública i privada 

? 

ILP d’educació: Iniciativa Legislativa Popular per defensar una escola pública catalana, laica, inclusiva, gratuïta des de bressol a la 
universitat i democràtica, impulsada per la IAC. 

 

Una impressió que vam tenir: La majoria de les persones representants de les candidatures desconeixien 
què és la Funció Pública i no tenien la suficient preparació sobre els serveis públics. Ens van deixar glaçats.  

Una constatació que vam fer: Molts d’elles van venir a vendre el seu “llibre”.  

Una comprovació que podeu fer vosaltres: Podeu comparar algunes de les respostes sorprenents que do-
nen alguns representants en relació a la seva pràctica com a govern. Podeu retratar la seva demagògia! 

Una verificació que podeu fer vosaltres: També podeu observar que algunes de les respostes sorprenents 
que donen alguns representats no tenen correspondència amb el que manifesten en públic. També podeu 
retratar la seva demagògia! 


