
 

                    MMMMOSSOS EN LLUITA (XVIII): OSSOS EN LLUITA (XVIII): OSSOS EN LLUITA (XVIII): OSSOS EN LLUITA (XVIII):     

                                        CONCENTRACIÓ CONCENTRACIÓ CONCENTRACIÓ CONCENTRACIÓ CONTRA L’APROVACIÓ CONTRA L’APROVACIÓ CONTRA L’APROVACIÓ CONTRA L’APROVACIÓ 

DELS PRESSUPOSTOS!DELS PRESSUPOSTOS!DELS PRESSUPOSTOS!DELS PRESSUPOSTOS!    

El proper 15 de febrer, el Parlament de Catalunya El proper 15 de febrer, el Parlament de Catalunya El proper 15 de febrer, el Parlament de Catalunya El proper 15 de febrer, el Parlament de Catalunya 

aprovarà els pressupostos de la Generalitat per l’any aprovarà els pressupostos de la Generalitat per l’any aprovarà els pressupostos de la Generalitat per l’any aprovarà els pressupostos de la Generalitat per l’any 

2012, amb els vots favorables del PP i CiU.2012, amb els vots favorables del PP i CiU.2012, amb els vots favorables del PP i CiU.2012, amb els vots favorables del PP i CiU.    

És per això qÉs per això qÉs per això qÉs per això que des de la Plataforma Intersindicalue des de la Plataforma Intersindicalue des de la Plataforma Intersindicalue des de la Plataforma Intersindical        

CONVOQUEM a TOT EL COLCONVOQUEM a TOT EL COLCONVOQUEM a TOT EL COLCONVOQUEM a TOT EL COL·LECTIU.LECTIU.LECTIU.LECTIU.    

CONCENTRACIÓ 15 DE FEBRER 

HORA: 17:30h 

LLOC: PARLAMENT DE CATALUNYA    

La lluita continua i aquest és un acte més, amb el qual La lluita continua i aquest és un acte més, amb el qual La lluita continua i aquest és un acte més, amb el qual La lluita continua i aquest és un acte més, amb el qual 

demostrarem el nostre desacord contra aquestes demostrarem el nostre desacord contra aquestes demostrarem el nostre desacord contra aquestes demostrarem el nostre desacord contra aquestes 

retallades!retallades!retallades!retallades!    

TaTaTaTanmateix us informem que els delegats sindicals ens nmateix us informem que els delegats sindicals ens nmateix us informem que els delegats sindicals ens nmateix us informem que els delegats sindicals ens 

concentrarem també el mateix dia a les 08:15 hores.concentrarem també el mateix dia a les 08:15 hores.concentrarem també el mateix dia a les 08:15 hores.concentrarem també el mateix dia a les 08:15 hores.    

JJJJUNTS UNTS UNTS UNTS SOM MÉS FORTS!SOM MÉS FORTS!SOM MÉS FORTS!SOM MÉS FORTS!        


