
 

OPERARIAS Y OPERARIOS DE SERVICIOS... ¡EN LUCHA! 

HUELGA (PARO PARCIAL) 

jueves, 26 de abril, de 11.00h a 15.00h 

a las 11.30h todas y todos a CAN SERRA! 

ya hemos escuchado bastante, AHORA NOS ESCUCHARAN ELLOS 

 

Compañeras y compañeros: 

Estamos hartos de que nos mangoneen, nos infravaloren, que nos utilicen 

para todo. El día 26 de abril nos plantamos para decir BASTA a todos los 

agravios comparativos con el resto de los colectivos. Nosotros, los P.A., los 

de abajo. Tras muchos años de agachar la cabeza es hora de que se nos 

reconozca, que ni siquiera tenemos posibilidad alguna de promoción, un 

sueldo ridículo, que además para llegar a cobrar semejante ridiculez tenemos 

que trabajar fines de semana y festivos, tenenemos funciones que no nos 

corresponden porque son de otros colectivos y que nos obligan a 

desempeñar. Y nosotros decimos: ¡Derechos para todos y todas! ¡Los P.A. de 

la Diputación también existimos! Por todo esto BASTA. Es hora de que se 

sienten y nos escuchen. El día 26 vamos al paro, pero si no nos empiezan a 

hacer caso habrá tantas de estas como haga falta. 

 

Adelante con la huelga. ¡Solo la lucha paga! 

COL·LECTIU P.A./OPERÀRIES DE SERVEIS 

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

  



 

OPERÀRIES I OPERARIS DE SERVEIS... EN LLUITA! 

VAGA (ATURADA PARCIAL) 

dijous, 26 d'abril, d'11.00h a 15.00h 

a les 11.30 tothom a CAN SERRA 

ja els hem sentit prou, ARA ENS ESCOLTARAN ELLS 

 

Companyes i companys: 

Estem farts que ens manipulin, ens infravalorin, que ens utilitzin per a tot. El 

dia 26 d'abril ens plantem per a dir PROU a totes els greuges comparatius 

amb la resta dels col·lectius. Nosaltres, els P.A., els de baix. Després de molts 

anys d'acotar el cap és hora que se'ns reconegui, que ni tant sols tenim cap 

possibilitat de promoció, un sou ridícul, que a més per arribar a cobrar 

aquesta ridiculesa hem de treballar caps de setmana i festius, tenim funcions 

que no ens corresponen perquè són d'altres col·lectius i ens obliguen a 

realitzar-les. I nosaltres diem: Drets per a tots i totes! Els P.A. de la Diputació 

també existim! Per tot això PROU. És hora que seguin i ens escoltim. El dia 26 

ens aturem, però si no ens comencen a fer cas hi haurà tantes d'aquestes 

com calgui. 

 

Endavant amb la vaga. Només la lluita paga! 
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