
   

         DORMIM DAVANT DE CASA DEL PRESIDENT PER 

DEMANAR UN SOSTRE A VIELHA 
 

Ahir per la nit els sindicats CAT, SME-

CCOO i SPC, acompanyats d’uns quants 

companys compromesos i farts dels 

incompliments sistemàtics d’aquest govern 

(particularment del Departament d’ 

Interior), van concentrar-se a les 22:00h al 

domicili del Molt Hble. President de la 

Generalitat per fer extensiu el nostre rebuig 

per les retallades imposades al CME. 

La intenció era dormir al ras davant la seva porta perquè cada cop que accedís o 

sortís del seu domicili recordés que des del 4/02/2013 dos companys dormen al ras a 

Vielha al no poder fer front a la despesa d’un segon habitatge com a conseqüència d’haver 

vist el nostre sou retallat un 30%. 

Al voltant de les 01:45’ arribava al seu domicili i vàrem poder tenir una conversa on 

es va parlar d’aquest tema. Davant la sorpresa que li va causar que dos mesos després 

de que el Parlament aprovés un manament (sense cap vot en contra) que instava al 

Govern a donar una solució al problema, va preguntar si ho havíem parlat amb l’ Hble. 

Conseller Espadaler (!!!). Com a resposta, li vam fer saber de la manca de diàleg amb l’ 

Hble Conseller d’ Interior, a la qual cosa ens va preguntar si ho havíem intentat amb el 

director Manel Prat (!!!) i se li va transmetre la mateixa resposta, és a dir, l’ actual 

Departament d’ Interior ignora no només al CME sinó al propi Parlament de 

Catalunya. 

Així mateix, se li va dir que era indigne tenir a agents del cos de mossos en aquesta 

situació justament quan el fet responsable eren les retallades fetes pel seu govern i que 

ell com a màxima autoritat d’aquest govern podia agilitzar que es donés una solució.  

Així es va comprometre a fer-ho i un cop obtingut el seu compromís personal vàrem 

considerar oportú desconvocar la dormida a l’espera d’una solució ràpida.  

Esperem no haver de tornar a recordar al Molt Hble que tot segueix igual tornant a 

convocar una dormida al ras altre cop. Us mantindrem informant en quan tinguem 

noticies. 
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