
 
 

AIXÒ S'HA D'ACABAR  
 

Davant l'agressió directa i desafiant de l'administ ració,  que intenta un cop més 
aprofitar-se de les circumstàncies faltant als seus compromisos i al respecte als seus 
treballadors, hem de mobilitzar-nos de nou amb força per defensar  els nostres 
companys de l’àmbit penitenciari, tractament i cos general.   

No ens podem permetre una divisió alimentada des de sempre per l'administració, que ens 
afebleix com col·lectiu i que han fet servir tàcticament per manipular-nos  
al seu gust. La política del divideix i guanyaràs s’ha d'acabar  i ara hem de ser més 
llestos i aprofitar l'oportunitat de demostrar que som un col·lectiu fort i un exemple a seguir. 
Un cop més, hem de marcar el camí a la resta de la funció pública. El treballador té la seva 
força en la unió i el suport dels uns als altres. Un a un no som gran cosa però units som 
una veu incontenible a la qual han de respectar i e scoltar .  

Cal deixar clara l'administració que sol·licitar la signatura d'un acord és alguna cosa més 
que la simplicitat de l'acte en si. Han de recordar que implica un pacte de no agressió, que 
implica pau per ambdues parts i no punyalades per l'esquena per veure si esgarrapen uns 
euros més. Si volen pau que la fomentin i ens deixin tranquils . Nosaltres volem complir, 
assumint un compromís de majors retallades que a la resta de la funció pública. Així ho va 
manifestar la plantilla en referèndum i s'ha de respectar, han de respectar les regles del joc 
i donar la cara per un acord, que donarà estabilitat i tranquil·litat a les nostres presons. 

Aquest dilluns, dia 27 de febrer , hem d'acudir davant del Parlament de Catalunya  a les 
15:30 perquè ens escoltin i aturar aquesta i futures agressions. Han de veure'ns a tots 
units, perquè la por la tinguin ells i no nosaltres.  

. 
 

Units som més forts i arribarem més lluny.  
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