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A qui volen enganyar? 
A veure si ho entenen d’una vegada: No estem disposats a que el marge de negociació que 
ens dóna el govern sigui acordar si primer ens tallen la cama esquerra o la dreta. Tampoc 
estem disposats a acceptar que després de tallar-nos el coll ens posin una tireta. 

Ja n’hi ha prou, 
estem farts del joc 

que entre els uns i els 
altres es porten a cos-
ta de les nostres con-
dicions de treball i dels 
nostres drets.  

No ens és igual que 
part de la responsabili-
tat sigui de “Madrid”, 
però, a veure si 
s’assabenten: tampoc 
ens és igual que el 
govern de la Generali-
tat s’escapoleixi de les 
seves responsabilitats 
amb aquest argument.  

Justament, per la feina que desenvolupem sabem 
de les importants capacitats que té el Sr. Mas, el 
seu equip i els seus escolanets, començant pel Sr. 
Junqueras, per fer i desfer en els comptes. Estem 
farts que es pensin que som una colla de babaus. 

Ja n’hi ha prou, estem farts que ens conside-

rin tontos quan, una i altra vegada, anuncien que 

“analitzaran els supòsits dels 
complements de dedicació es-
pecial” i després continuen no-
menant assessors i inflant la 
nòmina d’alts càrrecs, comissio-
nats i responsables de tota me-
na d’ens amb sous desmesurats. 

Ja n’hi ha prou, estem 
farts, que any rere any, prome-

tin que modernitzaran 
l’Administració, permetran la 
mobilitat, etc, etc, quan no són 
capaços de treure totes les va-
cants a ATRI, quan estem plens 
de comandaments en encàrrec 
en funcions caducats i tothom 
veu com qui “pot” sí que té 
“dret” a mobilitat. 

Ja n’hi ha prou, estem farts que considerin 

que l’Administració és el seu “cortijo” i les emplea-
des i empleats públics els seus jornalers amb els 
que poden enganyar i fer el que vulguin. 

Doncs no, ni som serfs de la gleva ni ens 
deixem enganyar    

Ara ja sabem qui ens enganya, uns, directament i els altres, amb doble llenguatge,  

però no és suficient una satisfacció moral, cal aconseguir quelcom més... 

El dia 20, tothom a la concentració a la Pl. Sant Jaume, 18 h. 
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

• Acord del grup 
de treball de fun-
ció pública de 
l’acord per a la 
transició nacional 

• Paper 
d’oposició d’ERC 

• Propostes del 
govern 


