
CRITS ALS PARLAMENTARIS 

Els sindicats protesten davant el Parlament 
per la retallada dels pressupostos  
Els delegats sindicals acusen el Govern de trencar les negociacions i rebaixar la qualitat dels serveis
públics 

Algunes desenes de delegats dels sindicats UGT, CCOO i IAC protesten davant el Parlament contra les noves retallades 
anunciades pel Govern d'Artur Mas, que afecten els treballadors públics, coincidint amb la presentació a l'hemicicle del projecte 
de pressupostos de la Generalitat per al 2011. Els manifestants han entregat al Parlament una petició per reunir-se amb 
representants del Govern per explicar-los el seu malestar amb els pressupostos i plantejar alternatives. 

La coordinadora de l'Àrea Pública de CCOO, Josefina Pujol, ha explicat que la indignació dels funcionaris es deu al fet que 

consideren aquests pressupostos un "atemptat" contra els seus llocs de treball, i ha reivindicat que no estan disposats a pagar 
la crisi quan no l'han provocat. En la mateixa línia, Ricardo Rodilla (IAC) ha justificat "l'acte simbòlic de protesta" per considerar 

que la proposta del conseller disminueix la qualitat dels serveis públics de què disfruten els catalans. 

Es tracta d'una de les protestes més concorregudes de totes les que s'han convocat davant la Cambra catalana des que CiU 

governa la Generalitat, i en aquesta ocasió s'hi han sumat treballadors públics del sector educatiu, sanitari i fins i tot dels Mossos 

d'Esquadra a través del sindicat SME-CCOO. Els manifestants han rebut amb crits de "fora" tots els diputats que han accedit al 

Parlament, sense fer distinció entre grups parlamentaris. 

Incidents davant la tanca 

Alguns, com la portaveu parlamentària d'ERC, Anna Simó, i el secretari general d'ICV, Joan Herrera, que ha estat molt crític amb 

les retallades i amb els pressupostos, que no recolzarà, s'han acostat a intercanviar impressions amb els manifestants, però tampoc 

s'han salvat dels crits i xiulets. 

La protesta ha transcorregut amb molt soroll però de forma pacífica, a excepció d'un moment de tensió quan alguns concentrats 

han saltat la tanca situada davant el Parlament, encara que els Mossos d'Esquadra els han impedit seguir. A més de xiulets i crits 

de "fora", els manifestants han demanat diverses vegades la dimissió del president de la Generalitat, Artur Mas, i han portat 

pancartes en què es podien llegir consignes com No als acomiadaments del sector públic i Govern noCiU. 

Dimarts, 31 de maig de 2011
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