
ADÉU AL Q5 
He llegit les propostes  que vol fer l'Administració amb el nostre quadrant i m'he quedat 

al·lucinat. Companys, si ens imposen això ja és el final. 

L'única cosa bona és que ens computin 8'5 hores cada dia de dilluns a divendres, com es feia fa 

anys. Amb aquest canvi el romanent baixaria fins a "només"  unes 50 hores però vistes les 

altres propostes crec que tothom preferirà continuar com estem ara mateix i que no toquin res 

de res. 

Que et donin festa obligatòria per així generar noves hores de romanent  és pervers. Amb el 

que ens costa gastar tot el romanent, a partir d'ara  sempre tindrem  romanent, no l'acabarem 

mai perquè sempre ens podran fer generar noves hores a canvi de jornades de festa que no 

hem demanat. 

Un altre canvi: a partir d'ara podrem treballar 9 dies seguits de forma obligatòria. També 

tindrem menys caps de setmana de festa al mes. I el canvi de planificació el podran fer només 

10 dies abans del propi canvi, no com ara que era deu dies abans d'acabar el mes. 

Dubto que imposin tots aquests abusos. Faran com sempre, aplicaran només la meitat i encara 

haurem de pensar que hem tingut "sort" i que els sindicats han aconseguit parar la meitat de 

les imposicions. És increïble. Per què sempre anem a pitjor? De què serveixen els sindicats? En 

pocs anys hem patit una retallada brutal (pèrdua de les places de Torn, uns 6.000 EUR nets 

menys a l'any, pèrdua d'AP, pèrdua de vacances, increment del romanent, pèrdua dels tickets-

restaurant, desaparició del FAS, etc, etc, etc). Fins on hem d'arribar per tal que el Cos es planti? 

Quins canvis més han pensat? Crec que podrien retallar-nos el sou un 50%, reduir les vacances 

de 180 hores a 100. I la bossa d'AP que passi de 33'5 a 8 hores. Total, ningú farà res. 

Al final han aconseguit el que fins fa poc era del tot inacceptable. Però ara continuen, no es 

cansen mai de retallar-nos drets. I mentrestant nosaltres sense fotre res, només 

manifestacions ridícules i concentracions absurdes amb xiulets i actes impresentables com 

parlar només en castellà o manifestar-se amb banderes espanyoles i cantant el "viva espanya". 

Si volem que ens facin cas hem d'emprendre accions d'altres tipus, fins i tot violentes: baixes 

massives, cotxes pintats i comissaries amb pancartes com fan els bombers, negativa a multar, 

ulleres de fusta les 24h., etc. 

Quan hi ha eleccions sindicals? Tots aquells que us veu vendre per un clauer, un codi penal o 

un pack-policial-de-tot-a-100 i a canvi veu regalar el vostre vot al sindicat majoritari que ara 

signarà tot això, si teniu dignitat, no torneu a votar a cap sindicat que vengui coses i faci regals. 

Els sindicats no són botigues! 

 

Un cremat de la 8a 


