COP D’ESTAT PRESSUPOSTARI
EL PARLAMENT LIQUIDA 30 ANYS DE
CONQUESTES LABORALS I SOCIALS
El Govern de CiU, amb la col·laboració necessària del
PP, convertirà l’aprovació dels Pressupostos i la Llei
de Mesures fiscals, en el seu 23-f particular.
Aquest Alçament Nacional, no es fa al balcó de la
Generalitat, exigint els drets dels habitants de
Catalunya, sinó al Parlament, arrabassant drets ja
consolidats,
trepitjant, encara més, els dels
treballadors/es públics, i proclamant la fi de la
negociació i dels drets de representació col·lectiva.

d’ocupació pública, l’escandalós índex de
temporalitat, la retallada de sous, especialment
sagnant per a més de 7.000 interins/es, els
acomiadaments,... són els paràmetres sota els quals,
aquest Govern noCiU, vol situar l’ocupació pública.
La degradació del Servei Públic, la conseqüència
volguda d’aquestes mesures.

Aprovant aquesta Llei injusta, aquest Govern noCiU,
amb la col·laboració necessària dels seus aliats
parlamentaris, arrabassa drets de molts, en benefici
d’uns quants.

Però aquest no és l’objectiu últim! La degradació de
la Sanitat o de l’Educació Pública; la conversió dels
drets socials, com la PIRMI, en tómboles de caritat,
porta afegit el desprestigi del Servei Públic, dels
seus empleats/des, i de les organitzacions socials i
sindicals que el defensen.

La brutal rebaixa en les quantitats de la renda mínima
d’inserció, l’eliminació d’aquesta com un dret, la
creació d’un impost sobre els medicaments, o la pujada
dels existents sobre productes energètics, l’aigua o el
transport públic, enfonsen definitivament l’economia
de moltes llars de Catalunya.

Així l’apropiació subvencionada d’aquests serveis
ofegats, trossejats i desprestigiats, serà la
conseqüència lògica. Corporacions especulatives,
amics, lladres i usurers, es preparen per l’ocupació del
devastat solar públic, que passarà a ser el seu immens
negoci privat.

L’eliminació de drets laborals, aconseguits al llarg
dels últims 30 anys, la baixada contínua dels salaris,
i l’anunci que aquests continuaran sempre que ho
considerin necessari, l’eliminació de l’oferta

No ho podem permetre,
JA N’HI HA PROU!

MOBILITZACIONS CONTRA LES RETALLADES DE DRETS
Davant el Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella)
DIMARTS 14 de febrer (19 hores)
- VETLLA PELS NOSTRES DRETS SOCIALS I LABORALS
-

En senyal de dol es prega venir vestit de negre i amb torxes o espelmes.

DIMECRES 15 de febrer
- 8,15 h. Delegats/des sindicals
- Lliurament de l’esquela que anuncia la fi dels nostres drets socials i laborals als
parlamentaris que podrien evitar aquestes retallades.

- 17,30 hores
• CONCENTRACIÓ TREBALLADORS/RES PÚBLICS

N’ESTEM FARTS, JA N’HI HA PROU!

Vine!!

