
 

CAP INTERINA AL CARRER! MANIFESTACIÓ EL 2 D'OCTUBRE A BARCELONA 

Companyes, companys, 

Us informem que el proper dissabte 2 d'octubre, a les 17h, hi ha convocada una MANIFESTACIÓ a 

Barcelona amb el lema "CAP INTERINA AL CARRER!". Aquesta tindrà inici davant la Delegació del 

Govern espanyol (C/Mallorca amb Roger de Llúria). Es tracta d'una convocatòria unitària de les 

diverses plataformes i col·lectius d'interines i temporals en abús de temporalitat d'arreu de Catalunya, 

i dels sindicats que hi donem suport.  

Com sabeu, el projecte de llei de l'anomenat "Icetazo" està actualment en tramitació parlamentària, 

després de la seva convalidació inicial, es troba en fase d'esmenes, i totes les mobilitzacions i accions 

de pressió que es facin ara en el decurs d'aquest procés són molt importants, per a intentar 

aconseguir que el resultat legislatiu que s’acabi derivant de tot plegat s'aproximi el màxim possible al 

que estableix la jurisprudència europea en relació a l'abús de temporalitat. Per a aconseguir, doncs, 

obtenir la solució justa i digna per al personal interí de la Diputació i de totes les administracions que 

portem tant de temps reclamant. 

Us recordem la nostra posició contrària a l'Icetazo, que vam difondre en un comunicat el proppassat 

14 de juliol, dies abans de la convalidació inicial del mateix (aquí: https://bit.ly/36QvbH1). I us copiem 

també l'enllaç d’un article publicat recentment, el 8 de setembre, d’un company de la nostra Secció 

Sindical, sobre el mateix i sobre el conflicte al voltant de l'abús de temporalitat a les administracions 

públiques, que potser serà del vostre interès (aquí: https://bit.ly/3knK9vu). 

Des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona FEM UNA CRIDA A TOTHOM A 

PARTICIPAR A LA MANIFESTACIÓ DEL 2 D'OCTUBRE, i us animem també a fer el màxim de difusió de 

la convocatòria en els vostres cercles, i amb les companyes als vostres centres de treball. Esperem ser 

moltes aquell dia als carrer de Barcelona. Cal que el col·lectiu d’interines i temporals en abús faci una 

demostració de la seva força, i estem segures que entre totes la farem. No hi pot faltar ningú. 

En aquest enllaç (https://bit.ly/3AB8vrf) us podreu descarregar el cartell editat pel Sindicat 

d'Administració Pública de Barcelona de la CGT amb motiu d'aquesta manifestació, així com també els 

cartells unitaris de la convocatòria, tant en PNG com en PDF. Feu-los córrer! 

CONTRA L'ICETAZO, PER UNA SOLUCIÓ JUSTA I DIGNA PER AL PERSONAL INTERÍ! 

EL 2 D'OCTUBRE DEMOSTREM LA NOSTRA FORÇA, TOTHOM A LA MANIFESTACIÓ! 

Salut 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

27 de setembre del 2021 
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