
 

LA LLUITA CONTINUA
Ahir les treballadores i els treballadors de la funció pública vàrem 
demostrar una vegada més la força d'un col·lectiu que 
contínuament els seus drets laborals 
i ha patit injustament retallades 
salarials.  
 
El col·lectiu de moss@s vàrem ser 
partícips en l'èxit d'assistència de la 
manifestació d'ahir on ens vam 
manifestar centenars de companys i 
companyes per reivindicar la nostra 
disconformitat a l'aprovació d'una 
llei de pressupostos que 
crisi a les treballadores i 
treballadors públics.    
 
Les accions continuen;
davant de la comissaria de les Corts 

  Mossos en lluita!!!
SALUT! 

LA LLUITA CONTINUA
Ahir les treballadores i els treballadors de la funció pública vàrem 
demostrar una vegada més la força d'un col·lectiu que 

els seus drets laborals 
i ha patit injustament retallades 

El col·lectiu de moss@s vàrem ser 
partícips en l'èxit d'assistència de la 
manifestació d'ahir on ens vam 

de companys i 
companyes per reivindicar la nostra 

mitat a l'aprovació d'una 
que fa pagar la 

crisi a les treballadores i 
 

ntinuen; demà dia 20 a les 16:30 h. 
davant de la comissaria de les Corts   on es durà a terme la primera 

reunió de negociació amb 
l'Administració.
companys/es que no pugueu 
assistir a l'acte de 
concentració principal us 
animem a fer concentracions 
de com a màxim 20 persones 
davant les comissaries com a 
forma de suport a les nostres 
reivindicacions.             

 

Mossos en lluita!!!

LA LLUITA CONTINUA 
Ahir les treballadores i els treballadors de la funció pública vàrem 
demostrar una vegada més la força d'un col·lectiu que se li ha vulnerat 

demà dia 20 a les 16:30 h. concentració 
es durà a terme la primera 

de negociació amb 
l'Administració. Els 
companys/es que no pugueu 
assistir a l'acte de 
concentració principal us 
animem a fer concentracions 
de com a màxim 20 persones 
davant les comissaries com a 
forma de suport a les nostres 
reivindicacions.                    

Mossos en lluita!!! 


