ELS AGENTS RURALS ENS MOBILITZEM!
Esquerra Republicana de Catalunya ha TRAÏT als Agents Rurals.
Lluny queda la signatura amb la consellera Jordà el desembre passat… Lluny queda l’acord de
Govern de la Generalitat (acord de tots els consellers i el president l’abril d’enguany) sobre
obtenir un bon coeficient reductor d’edat de jubilació dels Agents Rurals... Al final tot era teatre,
mentida, una falsedat que té nom i cognoms, des de la consellera Teresa Jordà, el director
general dels agents rurals, Marc Costa, el conseller d'Interior, que tot i demanar-li hora ni ens
va contestar, tots els consellers del Govern que va aprovar fer el necessari per aconseguir la
Jubilació Anticipada dels Agents Rurals, i el M. Hble. president Aragonès com a cap del
Govern i màxim responsable del compromís envers nosaltres.
L’acord a Madrid per la jubilació anticipada del cos de mossos d'esquadra signat per Esquerra
Republicana, PSOE i UNIDAS PODEMOS, en nom de Catalunya, ha exclòs als Agents Rurals,
que també estava inclosa a la proposta inicial. Recordem que els Agents Rurals, com a cos
d’emergències, fa anys que reivindiquem aquesta mesura. Diferents canals de TV i diaris
digitals de l’Estat donaven per bo que s’havia signat també pels Agents Rurals, fins i tot TV3 ho
deia... Tot era mentida!
La realitat és que sense cap mirament ens han oblidat perquè realment mai han tingut voluntat,
així queda palès i sense cap explicació. Com pot ser que ho aconsegueixin per a un cos de
20.000 efectius com mossos d’esquadra i no puguin fer-ho amb menys de 500 membres que té
actualment el Cos d’Agents Rurals? Una evident falta de ganes.
EL Govern d'ERC menysprea als Agents Rurals i a tot el poble de Catalunya en incomplir els
Acords de Govern. EL govern va pactar amb el Cos d'agents Rurals promoure la jubilació
anticipada d'un cos totalment envellit, amb una mitjana d’edat de gairebé 55 anys. Hem estat
pacients i fins i tot benèvols, hem confiat en un nou president de la Generalitat que prometia
nova política i noves formes. Un president que parlava de País. Un president que ens ha fallat i
enganyat.
Els 5 sindicats dels agents rurals comencem les mobilitzacions.
Demà divendres 26 de novembre a les 12:00 hores anirem una representació de
delegades i delegats dels 5 Sindicats a la seu d’Esquerra Republicana (carrer Calàbria,
166 de Barcelona) a mostrar el rebuig a aquells que ens enganyen... Això només serà el
començament perquè AMB ELS AGENTS RURALS NO ES JUGA!!
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