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Som gent pacífica i no ens agrada 

cridar, però cal dir prou!!! 

Considerem que la lluita pels nostres drets i la millora de les condicions laborals està lligada a la lluita per 

una societat més justa i solidària. En aquest número considerem que complim —mínimament— amb el deu-

re d’haver de dir prou, i ho fem aprofitant uns articles publicats per la Intersindical Valenciana, sindicat amb 

qui mantenim relacions. 

Voltors... 

CATAC - IAC considera que les declaracions del pre-
sident de la CEOE sobre les persones aturades i el 
funcionariat posen en evidència la seva catadura 
moral i la seva intenció de fer negoci a costa de la 
situació que pateix una part important de la pobla-
ció. 

Rosell és un com els 
voltors que volen 
treure profit del pa-
timent de la població. 
La crisi no l’han gene-
rada les persones 
aturades ni el perso-
nal empleat públic. El 
deute que tenim és 
deute privat trans-
format en deute pú-
blic pel govern del PP 
amb la finalitat 
d’afavorir la banca i 
les grans empreses.  

Els responsables de la situació social i econòmica 
són alguns empresaris, banquers, especuladors i 
altres que han guanyat diners a cabassos a costa 

del treball i de la vida de joves, dones, homes, im-
migrants… de llevar-li una part de la pensió a les 
persones jubilades, de reduir les prestacions per 
desocupació o, fins i tot, de deixar sense vivenda a 
milers de famílies.  

Alguns d’aquests em-
presaris no han estat 
molt lluny de Rosell, de 
fet l’anterior president 
de la CEOE està imputat 
per alçament de bens, 
insolvència punible i 
blanqueig de capitals. 
Malgrat això, el senyor 
Rosell encara no ha fet 
cap declaració sobre el 
seu predecessor en el 
càrrec ni sobre la seva 
responsabilitat de fer al 
carrer milers de treba-

lladors i treballadores. 

El President de la CEOE és com els voltors que vo-
len treure profit del patiment de la població i fer 
caixa a costa dels serveis públics i de les prestaci-
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ons socials. El seu objectiu és la reducció del sector 
públic, la seva privatització i externalització, i 
l’acomiadament de milers de persones que hi tre-
ballen per tal que algunes empreses ocupen aquest 
espai i facin negoci de la sanitat, l’educació... 

Les persones aturades haurien de cobrar una pres-
tació digna, superior a la que cobren, i poder acce-
dir a un lloc de treball digne i estable. És una 
immoralitat dir que no volen trobar treball.  

A l’estat espanyol hi ha menys persones treballant 
al sector públic (personal funcionari i personal la-
boral) que als països del nostre entorn. Falten per-
sones per treballar en educació, sanitat, prevenció, 
dependència, administració pública, justícia, vigi-
lància….  

Per altra part, el personal del sector públic* treba-
lla de valent als seus llocs de treball, passa controls 

de tot tipus, ha accedit mitjançant processos selec-
tius transparents, viu del seu salari, no de sobre-
sous ni de subvencions, i té un reconeixement 
social alt, no com els dirigents de la patronal espa-
nyola. Aquest personal és la garantia de 
l’objectivitat, la transparència i la independència de 
les administracions públiques cosa que li molesta al 
senyor Rosell i a tota la seva tropa. 

Finalment, CATAC - IAC considera que aquest se-
nyor hauria de presentar la seva dimissió immedia-
tament i demanar disculpes públiques a totes les 
persones que ha ofès amb les seves declaracions. 

*Excepte les excepcions de rigor.  

 

... i rates 

Els treballadores i treballadors que vivim del nostre 
treball, no dels sobres, sobresous o corrupteles, 
hem vist com els nostres salaris s’han reduït entre 
el 20 i el 30%, o al zero per cent per anar a la llista 
de l’atur o tenir una pres-
tació o subsidi per deso-
cupació amb què és difícil 
poder viure. Tampoc te-
nim unes bones perspecti-
ves per al nostre futur. La 
reforma de les pensions 
anunciada per Mariano 
Rajoy suposarà que mal-
viurem quan deixen el mercat laboral. 

El futur de molts joves és inexistent. O se’n van a 
l’estranger a treballar per “minijobs” o engreixaran 
les llistes del 57% de joves aturats. Uns joves que 
són els millors preparats de la història com reco-
neixen els mateixos que els exploten, els deixen al 
carrer o sense possibilitat d’estudiar per l’augment 
de les taxes i la reducció de les beques.  

Pensionistes, persones nouvingudes, dones, joves, 
homes, persones discapacitades… totes i tots es-
tem veient com perdem drets, prestacions, 
il·lusions… mentre alguns es beneficien de 
l’empobriment de la població. Una mal dita “crisi” 
que ha servit com excusa per desposseir la majoria 
de la població i per mantenir, o augmentar, els 
guanys de banquers, d’especuladors, de corrup-
tes… No és una “crisi”, és el fonament del model 

capitalista, de les polítiques neoliberals, sobre el  
que per exemple saben molt a l’Amèrica Llatina i 
aquí estem aprenent a marxes forçades.  

Reformes laborals i de 
pensions; externalitzaci-
ons o privatitzacions dels 
serveis públics; supressió 
d’ajudes a: menjadors 
escolars, llibres de text, 
persones discapacitades, 
persones dependents, 
dones, joves, immigrants 

o d’altres són eines dels capitalistes, dels podero-
sos, per pauperizar la societat.  

Ara, hem conegut que, a més de totes aquestes 
mesures, algunes persones, alguns polítics, han 
utilitzat els recursos públics, i privats, per enriquir-
se, per mantenir-se en els poder, per pagar favors. 

Per això cal que se’n vagin, deixin el govern, donin 
explicacions públiques, tornin tot el que han furtat, 
i que responguin davant dels tribunals de justícia. 
La majoria de la població, el 99%, volem una altra 
política i altres polítics servidors de l’interès gene-
ral i no de la minoria de sempre.  

I, si no se’n van, cal organitzar la lluita, la resistèn-
cia, la revolta, per articular una majoria social, sin-
dical i política que els faci fora i que sigui capaç de 
posar en marxa unes polítiques del poble per al 
poble, de totes i tots per a totes i tots. 

T’han passat aquest CATACCRAC en paper?  

Vols rebre’l per correu? 

Envia’ns la teva adreça electrònica i el rebràs  

puntua lment  


