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PATRIOTES 
 
 
La passada setmana, la Diputació de Barcelona, a la vista dels diferents pronunciaments judicials 
en favor del pagament dels 44 dies de paga extraordinària meritats l'any 2012, va acordar amb les 
organitzacions sindicals el pagament a tots els seus empleats de les quantitats corresponents, 
sense necessitat que es plantegessin noves reclamacions. L'esmentat pagament es realitzarà 
probablement, segons la mateixa Diputació, durant el mes de febrer o març de l'any vinent. 
 
Així mateix, la Comunitat Autònoma de Castella Lleó, governada pel mateix partit que va 
establir la retallada (bé, a Catalunya, com no, la nostra dreta, els de Convergència i Unió, se li 
varen avançar uns quants mesos), el PP, ha decidit també retornar a tots els seus empleats la part 
de paga extraordinària indegudament retallada. La devolució es farà, segons la mateixa 
Comunitat, "en el termini més breu possible". 
 
Entretant, aquí, tot i les moltes sentències que ja han sortit, continuen fent-se l'orni, i és que, el 
govern "dels millors" com ha quedat demostrat, és el govern dels millors morosos, dels millors 
malpagadors, dels millors "administradors" en el sentit de "ad manus traere", és a dir, endur-se 
quelcom amb les mans (després d'haver-les ficat a la butxaca de tercers, és clar). 
 
La cosa li surt prou a compte a la patuleia governant en aquet país. Es financen a costa dels seus 
empleats i sense pagar cap interès. Amb el que s'estalvien amb nosaltres, poden pagar els 
interessos dels més de 8.000 milions d'euros que li deuen a La Caixa. 
 
No és pas, aquesta l'única forma com els financem. Amb els diners dels nostres plans de 
pensions, sí aquells que ens varen obligar a subscriure a costa de fer-nos perdre poder adquisitiu 
en les nostre nòmines, ens varen fer comprar-li un edifici a la pròpia Generalitat (Doctor Roux 
80-86) per 14.000.000 €, que varen sortir, com diem, dels diners que tenim "dipositats" en el 
nostre Fons de Pensions (La Caixa, un cop més). Tant era que el Reglament del Fons prohibís 
invertir en immobles (ja que es considerava, encertadament, ruïnós), es va modificar el reglament 
i tant contents. 
 



En fi, si hi ha patriotes en aquest país, som els empleats de la Generalitat. Amb les nostres 
nòmines, financem el Govern, amb els nostres fons de pensions, financem el Govern, amb els 
nostres impostos (que no retornen en forma de serveis) financem el Govern, amb els sobrepreus 
que paguem per tot (aigua, autopistes, gas, combustible, serveis bancaris,...) financem el 
Govern,... perdó, La Caixa, és a dir, ja ho havíem dit bé, el Govern (o no és aquella qui el posa?). 
 
Potser comença a ser hora que els "patriotes" de veritat comencem a desfer-nos dels 
"vendepatrias" del "tres al cuarto". Esmolem ben bé el vot. Pot ser no és fàcil saber a qui votar, si 
és que hi ha algú, però resulta fàcil saber contra qui votar. Dues-centes mil famílies, com a 
mínim som quatre-cents mil vots. Certament, no som pocs. 
 

 
 


