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3. No n’hi ha prou amb retallar, cal humiliar

El recurs fàcil, està en la butxaca del treballador públic, el Govern ara, ja ha agafat la 
directa:

Francesc Homs (portaveu del Govern): “Toquen la dependència, el transport públic i la  
política ocupacional i no el sou dels funcionaris”, (03.04.12)

Cap comentari però del sou dels banquers i presidents de consells d’administració, de 
les dietes, comissions, sous i cotxes oficials dels polítics, del Rei, els seus viatges i les 
seves caceres per matar  un dels animals més nobles d’Àfrica, de la tributació de les 
grans empreses, que no arriba al 18%, quan un treballador amb una base liquidable de 
17.000 euros paga a un tipus del 24,75% (vegeu butlletins anteriors). 

No, tot això que s’han carregat, precisament, els que ara assenyalen els funcionaris: la 
dependència, el transport públic i la política laboral (amb la reforma més reaccionària 
des  de  que  existeix  la  democràcia,  recolzada  de  forma  entusiasta  pel  partit  al  que 
pertany aquest senyor) , per no citar la sanitat, l’educació o els serveis socials, si algú ho 
ha  de  pagar,  han  de  ser  els  funcionaris,  com,  amb  intenció  despectiva,  ens  solen 
anomenar a tots els treballadors del sector públic.
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Al butlletí  anterior  havíem vist  que tot  i  la  corrupció  i  el  malbaratament  de  recursos 
públics  així  com  l’afavoriment  dels  més  poderosos,  els  treballadors  públics  hem  de 
suportar com, els responsables de tot plegat, amb una cara dura d’antologia, ens fiquen la 
ma a la butxaca per tapar els seus excessos.
Tanmateix,  no  en  tenen  prou,  tendenciosament  contraposen  les  nostres  legítimes 
retribucions  a les retallades socials per, a continuació, senyalar-nos com a insolidaris.
Com això tampoc és suficient ens humilien amb comentaris despectius, agafant exemples 
aïllats, que es donen en qualsevol sector, i els generalitzen a la totalitat del col·lectiu. 



4. La vella, i deplorable, tècnica d’agafar un exemple aïllat i generalitzar-lo a tot 
un col·lectiu amb la finalitat de desacreditar-lo.

Però amb això no n’hi ha prou, al treballador públic cal humiliar-lo periòdicament, per 
això, altres, de la mateixa corda, també des de les institucions, no tenen problemes a dir 
el que pensen:

Antonio  Beteta  (secretari  d’Estat  d’Administracions  Públiques):  "Los  funcionarios  
deben  de  olvidarse  del  cafelito  y  de  leer  el  periódico  y  ser  más  productivos,  con  
responsabilidad y humildad." (12.04.07).

Els  funcionaris  però,  ni  prenen el  “cafelito”  ni  llegeixen el  diari  en hores de feina. 
Agafar les excepcions per convertir-les en norma amb la finalitat de desacreditar algú és 
ben fàcil:

- La Fundació de CDC “Trias Fargas” va rebre diners del Palau de la Música, com 
també ho va fer el dirigent, també de CDC, Àngel Colom1.

- Indultats dos delinqüents (condemnats i processats) vinculats a Unió2.

- Jordi Planasdemunt antic  alt càrrec de CiU i antic director de l’Institut Català de 
Finances, processat i condemnat a presó per emetre pagarés d’empresa falsos3.

- El Coordinador de la Diputació de Barcelona (CiU), Josep Maria Matas destituït 
(el  24  de  febrer)  per  irregularitats  comeses  amb  l’Associació  Catalana  de 
Municipis  (vinculada  també  a  CiU).  La  fiscalia  ha  obert  diligències.  El  seu 
substitut, Josep Tous (CiU) detingut per la presumpta participació en una trama 
d’adjudicacions il·legals d’estacions d’ITV4.

Ergo.......

Uns (CIU) i altres (PP) però, no semblen tenir la mateixa sensibilitat social quan actuen 
en defensa dels seus:

5. Per a algunes coses però, sí que serveixen les gestions fetes a Madrid

Llegim al diari El País del dia 12.04.12:

El gobierno salva de la cárcel  (indulta) a un ex alto cargo de Unió (condemnat a 4,5 
anys per malversació de cabals públics) y a un empresario (també d’Unió i condemnat a 
més  de  dos  anys)  (Tot  i  l’informe  en  contra  del  fiscal  i  de  la  mateixa  Audiència 
Nacional).

1 http://elpais.com/elpais/2009/10/02/actualidad/1254471419_850215.html 
2 http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/gobierno-exalto-cargo-unio-condenado-corrupcion-
1538561 
3 http://elpais.com/diario/1996/05/16/espana/832197609_850215.html 
4 http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120326/54277857327/cinco-detenidos-barcelona-relacionados-
caso-campeon.html 
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Podríem  continuar  amb  la  propera  retallada  que  ja  ens  comencen  a  anunciar  als 
treballadors  de  la  Generalitat,  sota  l’excusa  que  Madrid  no  paga  uns  diners  que, 
teòricament (de tenir alguna base la pretensió, que aquestes son figues d’un altre paner) 
haurien d’anar destinats  a infraestructures i que, per tant,  res tenen a veure amb les 
minses retribucions dels treballadors públics de la Generalitat. 

Bé,  no  ens  volem allargar  més.  En els  propers  butlletins  us  farem un  inventari  de 
greuges, de retallades, que, com a mínim, us servirà per a prendre consciència de la 
usurpació de drets de la que hem estat objecte  per part dels “timoners” que porten el 
comandament d’aquesta nau a la deriva.


