
 

CONCENTRACIÓN EN CAN SERRA 

JUEVES 28 DE JUNIO, A LAS 11.30H 

Compañeras y compañeros, 

Después de la manifestación del pasado día 12 de junio, las operarias y 

operarios de servicio de la Diputación seguimos en lucha. Nos sentimos 

fuertes, unidas y empoderadas. Y no pararemos hasta conseguir nuestros 

objetivos, por la dignidad de nuestro colectivo. Se ha visto que el único 

lenguaje que la Dipu entiende es el del conflicto. Lo comprobamos con el 

preaviso de huelga parcial del 28 de abril, que es lo que provocó que 

finalmente accedieran, tras muchos meses, a hablar de las condiciones de los 

P.A. Pero no basta con hablar, queremos avances reales, llevamos ya mucho 

tiempo, muchos años, esperando. Nuestras reivindicaciones están claras, y 

nuestra disposición a luchar por ellas, también. La pelota está en el tejado 

de la Diputación, pero no nos quedaremos de brazos cruzados esperando a 

ver qué pasa con ella. Os convocamos a todas y a todos a la 

CONCENTRACIÓN que haremos el jueves día 28 de junio delante de CAN 

SERRA a las 11.30h con motivo de la celebración del Pleno mensual de la 

Dipu. Tenemos que estar todos y todas ese día, para que esos señores 

políticos encorbatados nos escuchen, a nosotros, a los de abajo, y presionar 

por la consecución de los derechos que nos pertenencen. ¡Que no falte 

nadie!  

¡OPERARIAS Y OPERARIOS DE SERVICIO EN LUCHA! 

¡JUNTAS LO CONSEGUIREMOS! 

COL·LECTIU P.A./OPERÀRIES DE SERVEIS 

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

  



 

CONCENTRACIÓ A CAN SERRA 

DIJOUS 28 DE JUNY, A LES 11.30H 

Companyes i companys, 

Després de la manifestació del passat dia 12 de juny, les operàries i operaris 

de serveis de la Diputació seguim en lluita. Ens sentim fortes, unides i 

empoderades. I no pararem fins a aconseguir els nostres objectius, per la 

dignitat del nostre col·lectiu. S’ha vist que l’únic llenguatge que entén la 

Dipu és el del conflicte. Ho vam comprovar amb el preavís de vaga parcial del 

28 d’abril, que és el que va provocar que, finalment, accedissin, després de 

molts mesos, a parlar de les condicions dels P.A. Però parlant no n’hi ha 

prou, volem avenços reals, portem molt de temps, molts anys, esperant. Les 

nostres reivindicacions estan clares, i la nostra disposició a lluitar per les 

mateixes, també. La pilota està a la teulada de la Diputació, però no ens 

quedarem amb els braços creuats esperant a veure què passa amb aquesta. 

Us convoquem a totes i tots a la CONCENTRACIÓ que farem el dijous 28 de 

juny davant CAN SERRA a les 11.30h amb motiu de la celebració del Ple 

mensual de la Dipu. Hem de ser-hi tots i totes aquell dia, per a que aquests 

senyors polítics amb corbata ens escoltin, a nosaltres, als de baix, i 

pressionar per la consecució dels drets que ens pertanyen. Que no hi falti 

ningú! 

OPERÀRIES I OPERARIS DE SERVEIS EN LLUITA! 

JUNTES HO ACONSEGUIREM! 

COL·LECTIU P.A./OPERÀRIES DE SERVEIS 

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 


