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Sr. Rajoy: no som l’excusa, és la seva excusa 
 

Sr. Rajoy: no creiem que hagi suspès (per organisme interposat i 
desprestigiat ―el Tribunal Constitucional―) el “procés participatiu” 
del 9 de novembre perquè li preocupi el que ens pugui passar a les 
treballadores i treballadors públiques. No li preocupa quan ens eli-
mina la paga de l’any 2012, ni quan escanya les finances de la Gene-
ralitat i els dos governs, de comú acord implícit, ens eliminen les 
pagues del 2013 i 2014 i envien a la pobresa, literalment, a milers de 
persones interines. 

Tampoc l’interessa explorar cap de les vies alternatives que les orga-
nitzacions socials i sindicats alternatius proposem per quadrar els 
comptes de les administracions. Ni llui-
ta contra el frau fiscal ni l’impost per les 
grans fortunes. 

Sr. Rajoy: només li interessa el servei 
públic i el personal per eliminar serveis i 
privatitzar els que puguin beneficiar als 
seus amics del BBVA, Santander o em-
preses especialitzades en treure suc 
dels pressupostos, ja que la impossibili-
tat de fer determinades tasques, degut 
a la manca de personal que vostè pro-
voca en no convocar oposicions, omple 
el BOE de contractes per als seus amics. 
En tot moment ha seguit el seu guió, de forma impassible, sense 
pensar en el patiment que les seves mesures generaven en la socie-
tat en general i en el col·lectiu de personal de les administracions en 
particular. 

Sr. Rajoy: ha devaluat l’educació mitjançant una llei regressiva i favo-
rable a entitats que discriminen als alumnes per sexe i per capacitat 
econòmica. Vostè ofega l’escola pública amb la minva pressupostària 
mentre ofereix milions a les escoles religioses (catòliques, per des-
comptat). Ha degradat la sanitat pública (copiant-la de Catalunya en 
gran mesura) per tal d’incrementar el negoci sanitari privat. 

Sr. Rajoy: vostè té por de la consulta,                                     
perquè té por de l’endemà 

Sr. Rajoy: estem farts d’aguantar la seva demagògia en negar els 
drets de la ciutadania de Catalunya, oposant-los a uns suposats drets 
del poble espanyol. A veure quan s’adona que estem al segle XXI i 
comprèn que hi ha drets personals i col·lectius, com a societat, i que 
els súbdits de l’imperi ja no existeixen. 

Sr. Rajoy: hem suportat la seva demagògia d’una Constitució immu-
table quan (amb el suport del PSOE i CiU) l’ha reformat per donar 
prioritat al pagament del deute. 

Sr. Rajoy: hem suportat la seva demagògia vers la corrupció quan el 
primer acte del seu govern va ser indultar polítics de CiU. 

Sr. Rajoy: durant aquests anys, quan ha trinxat la sanitat, l’educació, 
les polítiques socials, en definitiva, l’estat que diu defensar, ha reite-
rat que hi havia un guió i que tenia molt clar cap a on anava. Ara no 
ens vulgui fer creure que provocar la suspensió de la consulta (i el 
procés participatiu) és per defensar-nos. Fins ara no ha donat cap 
mostra que l’importéssim gaire. 

No aconseguirà prohibir-nos exercir els                                 
drets civils i polítics  

Sr. Rajoy: no ens ho empassem. No ens empassem que la decisió del 
Tribunal Constitucional l’hagi provo-
cat pel nostre bé. És una excusa de 
mal pagador. Ara en defensa... quina 
barra! 

Sr. Rajoy: les treballadores i treballa-
dors públiques hem aguantat moltes 
retallades i les ciutadanes i ciutadans 
patim cada dia els seus atacs contra 
els serveis públics, però no li accep-
tem la maledicència ni la indecència 
de posar-nos com a excusa. 

Sr. Rajoy: CATAC–IAC ha manifestat 
que està per defensar el dret a deci-

dir, independentment del que cada persona lliurement desitgi votar, 
perquè considerem que el dret a l’autodeterminació és exigible en 
una societat democràtica, i farem tot el possible per exercir-ho. 
També exigim decidir que la gestió dels serveis públics no permeti 
negocis impúdics i corruptes de l’administració amb empreses vincu-
lades a persones del seu partit o d’altres. 

CATAC – IAC defensarà, legalment i sindicalment,                    
a tot el personal de les administracions que                         

tingui qualsevol problema arran                                                  
del “procés participatiu” del 9N 

Sr. Rajoy: CATAC–IAC defensarà, legalment i sindicalment, a tots els 
funcionaris i funcionàries que, a l’igual què qualsevol ciutadà, treba-
llen(m) voluntàriament per tal que la societat catalana pugui decidir 
democràticament el seu futur, tant pel que fa pel dia 9 de novembre, 
com en el futur. Vostè no aconseguirà prohibir-nos els drets civils.  

Sr. Rajoy: No acceptem la seva manipulació (tampoc la del Sr. Mas). 
Sàpiga que som moltes persones a les administracions (inclosa l’AGE 
a Catalunya) que estem disposades a lluitar efectivament pels nos-
tres drets, tots els drets, absolutament tots i, per tant, per la consul-
ta. 

Sr. Rajoy: En política hi ha coses pitjors que els crims: els errors, i 
vostè ja n’ha comès massa.  
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