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Diccionari abreujat de termes                        
utilitzats en els darrers anys 

 

3 per cent Tema que tothom coneix i ningú explica. 

20.000 Quantitat en euros que tenim assignats el personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat en cas de defun-
ció o invalidesa per accident menys una persona. 

600.000 Quantitat en euros que té assignada el president de 
la Generalitat en cas de defunció o invalidesa per accident. 
El president val 30 vegades més que qualsevol treballador 
de la Generalitat. 

A la puta calle diuen cada vegada que desnonen, doncs, això 
fem nosaltres però mobilitzant-nos. 

Abocadors fiscals Territoris on els delinqüents poderosos de 
tota mena amaguen les seves fortunes. 

Abusos de poder Conjunt d’actuacions discrecionals que 
obstaculitzen el gaudi de drets. Es donen tant a nivell indi-
vidual, amb un ús abusiu de les “necessitats de servei”, 
com a nivell col·lectiu, amb la utilització esbiaixada de la 
capacitat reglamentària. Un exemple n’és l’incompliment 
de terminis de temps de tota mena, des del compliment de 
sentències fins al continu endarreriment de convocatòries. 

Amiguisme, tot i que no existeix ni com a conte, significa 
afavorir a algú sense haver passat cap procés de selecció ni 
tan sols haver demostrat la seva vàlua, sols pel fet de ser 
conegut o haver de retornar favors polítics i/o personals en 
persones d’alt rang. 

Arbitrarietat Capacitat d’interpretar la normativa de Funció 
Pública de diferents maneres i causant diferències entre els 
mateixos treballadors/es públics, sense cap mena de crite-
ri. 

Assemblees Forma de participació democràtica dels tre-
balladors per debatre i prendre decisions. CATAC–IAC 
considera que és l’expressió més important de la lluita 
sindical. 

Assessor-a  Especialista únic en coneixement d’una certa 
matèria. De vegades poden confluir amb amiguisme i/o 
compromís partidista i no tenir res a veure en la necessitat 
extrema de conèixer o ésser expert en matèries concretes. 

ATRI Sistema de transmissió de les consignes i ordres dels 
alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. Serveix 

principalment per donar aparença legal a decisions de no-
menaments ja preses. Com a efectes colaterals també 
s’utilitza per determinats tràmits burocràtics. 

 Bárcenas Gutiérrez, Luis [a] El Puto Amo Persona paradig-
màtica d’un estil de corrupció que combina arruïnar el tre-
sor públic amb el seu propi enriquiment. Aquest estil es 
denomina “mesetari”. 

Carrera professional Tipus especial de contes per a grans, 
inclòs a l’EBEP i a les normes pròpies de la Generalitat i 
d’altres administracions. Aquests contes poden generar a 
les persones que se’ls creuen problemes d’ansietat, frus-
tració. Altrament a les que no se’ls creuen els provoquen 
decepció, desànim. 

Concentracions Tipus de protesta dels treballadors consis-
tent en una trobada en un lloc concret, generalment, a la 
seu d’un govern o un centre de treball per donar a conèixer 
el malestar i fer expressió de les reivindicacions.  

Concerts  Transferència de rendes de la societat a particulars 
que exploten determinats serveis públics. És un tipus de 
transferència que allunya la capacitat col·lectiva de fiscalit-
zació i que comporta greuges comparatius, ja que acostu-
men a anar acompanyats de pagaments per part de les 
persones que fan ús d’aquests serveis públics concertats. El 
govern actual de la Generalitat és molt partidari d’aquesta 
mena de transferències, ja que també poden comportar un 
alt grau de poder i altes possibilitats de corrupció. 
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Concessions Transferència de rendes de la societat a particu-
lars per mitja de les administracions. L’exemple més desta-
cat són les autopistes. Els beneficiaris d’aquestes 
concessions acostumen a tenir una gran influència política, 
com es va demostrar amb el toc d’atenció que el Sr. Fainé 
va fer al Sr. Junqueras durant la campanya Stop Peatges. 

Conte Veure carrera professional→, nomenaments a dit→, 
amiguisme→, negociació→. 

Coratge, intel·ligència, força i humor Quatre ele-
ments imprescindibles en la lluita sindical i social 
(veure vinyeta) 

Corbyn, Jeremy Socialdemòcrata bri-
tànic que, per fi, s’ha donat compte 
que fer-li el joc polític al capitalisme 
és un suïcidi. 

Corrupció econòmica Delicte de con-
traprestació econòmica estès entre 
determinats tipus de polítics i par-
tits, consistent en lucrar-se priva-
dament dels diners públics, gràcies, 
principalment, a la violació de les 
normes en la contractació de ser-
veis. 

Corrupció institucional  1 Delicte sen-
se contraprestació econòmica con-
sistent en obviar els principis, les 
normes i els criteris en el nomena-
ment de determinats llocs, per, mit-
jançant, frau de llei, col·locar a 
l’amic, al conegut o, fins i tot, a una 
persona que, amb bona fe, es pensa 
que és millor, però impedeix la lliure concurrència de can-
didats. 2 Una forma de violència estructural→. 

Crisi 1 Paraula que serveix per descriure una realitat que 
amaga una estafa social→, així com una gestió perversa de 
tots els governs. 2 Situació que serveix per incrementar les 
desigualtats socials. 3 Situació que alguns governs afronten 
amb subterfugis, com envoltar-se en la bandera i jugar 
amb els sentiments “patris”.  

Dedicació exclusiva La prolongació de jornada dels nostres 
comandaments per tenir disponibilitat total vers la feina, 
per cert molt ben pagada, és el famós 11% per 2,5 hores 
setmanals. Això, que era una retallada→ , a hores d’ara, 
encara no s’ha acabat de fer. Per segons quines coses sa-
ben anar molt ràpids i per algunes no tan banals, però que 
toquen directament als seus fidels representants,  no han 
estat gaire diligents. 

Delegat –ada sindical  1 Persona que exerceix la represen-
tació del personal per defensar els drets i els interessos 
de tothom. En l’actualitat la tasca s’ha tornat molt feixu-
ga i, sovint, incompresa, necessitant-se de noves incor-
poracions. 2 Persona que rep hòsties virtuals→ en grau 
superior al normal 

Diàleg 1 Allò que sempre s’ha de produir per arribar a 
acords, en pro de la bonhomia  i del respecte. Sempre hem 

trobat un front negatiu a totes aquelles propostes que, des 
de la part social demanàvem, sense massa o cap explicació 
contundent, només per l’abús de poder i la prepotència 
administrativa. 2 Acció i paraula que no es troba al diccio-
nari que utilitzen al sí del govern de la Generalitat vers els 
empleats públics. 3 Acció i paraula que no es troba al dicci-
onari que utilitza el govern estatal vers Catalunya. 

Dietes Remuneració econòmica especial destinada a dotar 
algunes activitats que requereixen una dedicació especial. 
Sovint encobreix un esforç i es premia de forma encoberta 

i  periòdica 

Dignitat Nucli central de la Declara-
ció Universal dels Drets Humans. És 
un concepte integrador de drets 
personals i socials que implica el 
reconeixement de la vàlua de les 
persones. Quan es percep de forma 
negativa, és quan sorgeix la de-
manda de la mateixa. 

Directiu públic-a → mercenari-ària. 

Diuen, diuen, diuen... Frase impú-
dica pronunciada per un personat-
ge impúdic i impune (pel moment).  

Embut (Llei de l’)  1 Una de les 
principals lleis d’exercici de la vio-
lència estructural→. 2 A 
l’administració consisteix, princi-
palment, en que el govern, si la llei 
és al seu favor, cal aplicar-la inexo-
rablement. Si la llei beneficia al tre-
ballador, el govern s’inventa tot 
tipus d’excuses per no complir-la.  

Empleat -ada públic Col·lectiu de treballadors i treballado-
res de les administracions, clar exemple de com deter-
minades actuacions criminals que han portat a greus 
problemes econòmics i socials (estafa social→) no són 
pagades pels delinqüents que les han provocat (ban-
quers, polítics sense escrúpols, elits extractives, etc.), si-
nó que són suportades pels treballadors i treballadores i 
les classes populars. El cost que els empleats públics es-
tem pagant es concreta en retallades de tota mena. La 
resistència a assumir aquest cost no ha estat tot l’eficaç, 
però a llarg termini s’està articulant un compromís social 
que permetrà, alhora, la defensa dels serveis públics 
amb unes condicions de treball dignes pels empleats 
públics. 

Escoles de negocis Veritable exemple que el nom no fa la 
cosa (com la cadena del wàter, que diem però existeix). En 
realitat són un grup de persones que formen part de les 
elits extractives que han estat culpables de l’anomenada 
crisi→. A més, i en la cerca de nínxols de negoci, volen mo-
delar la funció pública, però com consideren que els sous a 
les administracions no son prou alts, volen implantar la fi-
gura del mercenari→. Es consideren molt perilloses, ja que 
l’experiència de moltes empreses per on han passat és que 



únicament els interessa el seu propi interès que posen per 
sobre dels de les organitzacions en les que treballen. 

Estafa social 1 Veritable descripció de la crisi. Consisteix en 
convèncer als ciutadans que l’actual estat del benestar és 
insostenible. 2 També, al contrari, una estafa social consis-
teix a fer sostenible allò que, d’acord amb les pròpies lleis 
del mercat, seria insostenible, com la majoria del bancs. 

Estat del benestar 1 Sistema social complex que juxtaposa 
l’estat de dret social i democràtic amb un acord tàcit entre 
les classes socials per evitar les confrontacions, gràcies a 
concessions mútues, d’una banda la de no qüestionar el 
sistema de producció capitalista i, d’altra, l’acceptació de la 
producció de béns socials fóra del mercat i que ha modifi-
cat l’estructura social clàssica de “burgesos i proletaris”. 2 
Vulgarment, estructures estatals destinades a la producció 
de béns socials. Actualment estan qüestionades per consi-
derar que creen ineficiències en el sistema capitalista. Veu-
re estafa social→ 

Funcionari -ària Veure empleat públic→  

Hòsties (virtuals) Cops rebuts simbòlicament a tort i dret 
sense saber d’on venen o, com diria David Fernández, sa-
bem molt bé d’on venen.  

Iniciatives Legislatives Populars Sistema previst per tal que 
la ciutadania presenti propostes legislatives. CATAC–IAC ha 
participat en la de renta garantida ciutadana, de pobresa 
energètica, la d’educació i la d’habitatge. Considerem que 
és un model de participació ciutadana important, pel que 
significa de conscienciació i mobilització envers qüestions 
cabdals de la societat. 

Interí -ina Tipus de funcionari que ha patit les penúries 
descrites a empleat públic→ en grau superior. 

“Jordi Pujol” Nom previst per l’aeroport del Prat a la mort de 
Pujol i Soley, Jordi→ (Aeroport de Barcelona/El Prat/Jordi 
Pujol). En aquests moments aquesta proposta està atura-
da, però és possible que es reactivi en qualsevol moment. 

Lo siento, no lo volveré a hacer más Frase impúdica pronun-
ciada per un personatge impúdic i impune (pel moment) 

Marxes per la dignitat Conjunt d’actuacions consistents 
en caminades pel territori per mostrar el malestar que 
provoquen les polítiques neoliberals. El lema de les ma-
teixes han estat Pa, treball i sostre. CATAC–IAC està 
compromesa amb les mateixes com a organitzadora.   

Mercenari-ària 1 Persona sense escrúpols que només obeeix 
a qui li paga. 2 Aplicat a l’administració, son aquelles per-
sones per a les quals el seu objectiu és complir únicament 
els interessos del que l’ha nomenat, encara que aquests in-
teressos estiguin en contradicció amb els interessos gene-
rals i els dels serveis públics. 

Moviments als centres de treball / Esmorzars als centres 
Moments reivindicatius i visuals que expressen la discon-
formitat i el malestar per les decisions del govern en matè-
ria laboral i econòmica. Acompanyades de mostres 
imaginatives, com vestits de negre, han representat una 
unitat dels treballadors i treballadores per les nostres rei-
vindicacions de forma sistemàtica. 

Negociació 1 Procediment per arribar a acords. 2 A 
l’administració un dels subterfugis per colar violència es-
tructural→. 

Nomenaments (a dit) Tot i que, teòricament, no existeix ni 
com a conte, és un procés realment existent pel qual els 
principis de mèrits i capacitats son substituïts pels principis 
d’amiguisme, nepotisme i corrupció. 

Núñez i Navarro, Josep Lluís Persona paradigmàtica afavorit 
(ell i altres) per una estranya pràctica que es fa en el De-
partament de Justícia, consistent a donar beneficis peni-
tenciaris que posteriorment son anul·lats pels jutges de 
vigilància penitenciària. Es creu que aquestes actuacions 
administratives de favor a determinats delinqüents són de-
gudes a la pressió (violència estructural→) que alts càrrecs 
polítics exerceixen sobre els equips de tractament dels 
centres penitenciaris que estan compostos per una majoria 
de personal interí. 

Oferta pública És aquella que dóna llum a les places publi-
ques i que s’hauria de fer cada any. Ara, i no se’ns escapa, 
han tret l’anunci d’unes places mínimes d’alguns col·lectius 
que ja eren del tot necessàries, però , en època electoral i 
sense calendari previst. Per tant, és tota una enumeració 
d’intencions. Esperem que prengui forma i s’agendin al ca-
lendari les dates de les proves de selecció.  

Ofertes de treball a ATRI 1 Juguesca per entretenir el perso-
nal. 2 Sistema sense cap mena de transparència→ pel qual 
s’ofereixen únicament alguns llocs de treball, sense cap ga-
rantia que siguin coberts, per la persona amb més mèrits i 
capacitats, ja que  ―generalment― hi ha una persona pre-
determinada per ocupar-ho, escollida a dit.  

Pagues Quantitat que s’abona com a part del sou i dividit en 
14 parts al llarg de l’any. El govern del Sr. Mas, com són 
l’equip dels millors, i pioners en tot allò que afecta negati-
vament al treballador públic, no només ens van treure la 
14a paga de l’any 2012 com a la resta dels empleats pú-
blics, sinó que, amb persistència ens va sostraure les dels 
anys 2013 i 2014, tot i que, en l’àmbit local i a les Diputaci-
ons de Catalunya no els va ser retirada. 

Paradisos fiscals  Abocadors fiscals→. 

Poder (detall de) A vegades per saber qui té el poder, per 
conèixer qui mana de veritat, no calen grans explicacions, 
serveixen detalls. Quan la “crisi” grega, quatre delinqüents 
des d’un despatx van mostrar el seu poder obligant a la UE 
a reunions urgents dels ministres d’economia per tal que 
prenguessin decisions immediates. Ara, amb la problemàti-
ca dels refugiats, resulta expressiu que centenars de milers 
de persones no tenen cap poder per aconseguir reunions 
urgents i decisions ràpides de la UE. Quina vergonya aliena! 

Privatitzacions Transferència de rendes consistent en 
l’expulsió del catàleg de serveis públics d’alguns d’ells sen-
se cap justificació social. Aquesta eliminació implica que les 
persones amb menys rendes tinguin que fer un esforç més 
gran per tenir accés a dits serveis, constrenyent la seva ca-
pacitat econòmica. Com sigui que l’expulsió del catàleg fe-
ta a corre-cuita pot implicar mobilitzacions socials en 
contra, les privatitzacions es fan de forma sibil·lina, mitjan-



çant la instauració de sistemes complementaris dels serveis 
públics, com els plans de pensions, o mitjançant passos 
previs com poden ser els concerts→ o les concessions→. 

Propietat recíproca Criteri dialèctic que implica que un de-
terminat argument utilitzat per defensar una posició té la 
mateix força, tant si és a favor o en contra. La violació 
d’aquest criteri és una de les principals normes de conduc-
ta en qualsevol negociació. Per exemple, l’argument “s’ha 
complir la llei” s’esgrimeix amb contundència si afavoreix i 
es considera una nimietat si és en contra. Aquests tipus de 
violació de la propietat recíproca és dóna en cascada. El 
govern estatal exigeix el compliment de la llei davant Cata-
lunya, quan l’incompleix sistemàticament, i el govern de la 
Generalitat la maneja contundentment davant la represen-
tació sindical quan l’interessa i la menysprea quan li va en 
contra. 

Productivitat Sistema totalment subjectiu que, gràcies a 
l’esforç sindical, es va anar modelant, i que va ser suprimit 
com a una retallada més. Existeix el greu perill que torni 
d’una forma encara pitjor, amb la qual cosa, hem d’estar 
amatents. 

Pujol i Soley, Jordi 1 Persona paradigmàtica d’un estil de cor-
rupció que combina arruïnar el tresor públic amb el cinis-
me polític. Aquest estil es denomina llevantí. 2 Polític 
espanyol, responsable, conjuntament amb altres, de la via-
bilitat i estabilitat de l’anomenada “Transició”. 

Rajoy Brei, Mariano Amic d’”El Puto Amo”. Veure Bárcenas 
Gutiérrez, Luis→ 

Reforma (de l’Administració) 1 Procés dual, pel qual,  a nivell 
teòric es propugna una administració més eficaç, transpa-
rent i alineada amb les necessitats de la societat, i que a 
nivell pràctic consisteix en modificar el que calgui per tal 
que el poder polític de torn incrementi la  seva capacitat 
hegemònica mitjançant el repartiment de favors a escoles 
de negocis, concessionaris i connivència amb empreses 
emparentades amb  alts càrrecs del govern. 2 Parany amb 
el que els diferents i successius governs ―estatals, nacio-
nals i locals― enganyen als empleats i empleades públics i 
els seus representants de manera continuada prometent 
professionalitat i respecte als drets, quan en realitat úni-
cament aspiren a degradar la funció pública per tal 
d’ampliar el nínxol de negocis a tot els que es pugui dels 
serveis públics, en benefici d’uns pocs (veure final de 
l’accepció 1).   

Retallades Mesura aplicable en època d’estafa social→. Ha 
estat utilitzada per minvar sous, rebaixar el 15% del sou al 
personal interí, eliminar dies de lliure disposició, del FAS, 
dels tiquets menjador, penalitzar baixes per IT, vacances. 
Han esmolat ben bé les tisores i han fet el que han pogut i 
més, sent pioners en moltes d’elles. 

Resignació  1 Sentiment al que estem acostumats a tenir, un 
cop s’ha sofert el menyspreu per part dels superiors polí-
tics. 2 Estat d‘impotència davant l’administració i davant 
l’administrat, ja que l’administració ha posat per inope-

rants i creadors de les mancances als dròpols dels funcio-
naris 3 Situació que, una vegada s’ha comprès la seva raó, 
es transforma en indignació. 

Sentències  Escrits de caire jurídic que resolen conflictes. De 
vegades se’n fa cas omís o se’n retarda la implantació de la 
cosa jutjada en pro d’interessos de l’administració  

Suïssa, Andorra, Liechtenstein, etc. Abocadors fiscals→ 
que persones com Bárcenas→, Pujol→ i altres s’estimen 
més que el seu país. 

Transferència de rendes Sistema de regles pel qual les admi-
nistracions distribueixen els ingressos fiscals. A l’Estat del 
benestar aquesta transferència és produeix, teòricament, 
des de les rendes altes a les baixes, mitjançant un conjunt 
de sistemes de protecció social. En l’actualitat s’ha trencat 
aquests tipus de distribució, i ara es dóna a l’inrevés. 
L’exemple més clar ha estat, a nivell de l’Estat espanyol, el 
rescat dels bancs i caixes. Pel que a l’administració, hi ha 

un subsistema de transferència de rendes consistent en 
concessions→, concerts→ i privatitzacions→. 

Transparència / Opacitat Forma de treball que hauria de ser 
normal en els serveis públics. La manca de la mateixa està 
intentant ser utilitzada pels governs per dir-nos ara que 
canviaran. Res més lluny de la realitat. Un exemple molt 
concret: el govern de la Generalitat, per mitjà de la Direc-
ció General de Funció Pública es nega sistemàticament a 
fer pública la relació de llocs ocupats en comissió de ser-
veis i en funcions que han exhaurit en escreix el temps pre-
vist per aquests tipus d’ocupació provisional. 

Violència estructural Dels tres tipus de violència (física, es-
tructural i cultural) aquesta consisteix en el conjunt 
d’accions de caràcter institucional destinades a impedir la 
satisfacció de les necessitats i, concretament i justament, 
en la negació de les mateixes. És difícil de detectar, ja que 
s’emmascara per la part que l’exerceix com a “conflicte”. 
Les accions més evidents, en el nostre àmbit, de la violèn-
cia estructural són els abusos de poder→, la corrupció ins-
titucional→ i la violació de la propietat recíproca→. 

Vermut de Nadal Espectacle d’arrel cristiana consistent en 
fer veure que tothom és igual, amb copets a l’esquena i 
discurs propagandístic inclòs. Suprimit arran de la crisi→, 
en molts llocs s’ha substituït per un espai de trobada entre 
companyes i companys, molt allunyat de l’esperit paterna-
lista que tenia quan era organitzat per la “superioritat”. 

 


