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Tenim una bona i una mala notícia. La dolenta és que els secretaris 
generals de CCOO i UGT de Catalunya tenen la vergonya de pre-
tendre venir al barri a donar una xerrada. La bona és que no els hi 
pensem permetre. Sabem que, com nosaltres, molta gent està farta 
del menyspreu constant de qui té el Poder. Sempre són altres perso-
nes les que estan decidint sobre tot allò que ens afecta, sempre són 
aquestes altres les que parlen per nosaltres. Però ja ens n’hem cansat, 
ningú –i diem ningú– pot representar-nos. Ningú, millor que nosal-
tres mateixes, pot saber que ens convé. Per tant, no deixarem que a 
sobre vinguin a riure’s de nosaltres a la nostra cara.

I què té a veure CCOO i UGT en tot això? Un representant sindi-
cal té més en comú amb un altre representant empresarial que amb 
aquella gent a la que representa. Això és una obvietat, però encara hi 
ha gent que continua confi ant en aquests trepes. Els seus interessos 
no són els nostres. Què podem tenir en comú nosaltres que ens tro-
bem entre l’espasa del treball i la paret de l’atur amb algú que viu de 
les milionàries subvencions que rep el seu sindicat? Amb cada Pacte 
de la Moncloa que donen suport, amb cada Reforma Laboral a la 
que fan veure que s’oposen, amb cada ERO que signen, amb cada 
subvenció que cobren, amb cada vaga que intenten evitar, amb cada 
una de les seves accions ens demostren de part de qui estan.

I encara pretenen venir a parlar! A parlar de què?

Nosaltres no tenim cap intenció d’escoltar-los, no tenim cap in-
tenció de dialogar res amb aquells que considerem responsables de 
les nostres misèries. No volem parlar, no volem escoltar-los, volem 
que els hi caigui la cara de vergonya, volem veure’ls fugir amb la cua 
entre les cames.

Hem d’aconseguir que aquest dia sigui nostre i no d’aquells que 
volen parlar per nosaltres. Encara que no tens gaire estima a CCOO 
i UGT potser no t’acaba de convèncer aquesta convocatòria. És pos-
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sible que et serveixi saber que nosaltres no som de cap sindicat, partit 
ni organització. De fet, som gent fotuda, com tu, que hem decidit 
organitzar-nos per intentar plantar cara a aquests hipòcrites.

Que estiguin fent lleis que empitjoren les nostres condicions de 
vida i, per tant, milloren la dels capitalistes, és un refl ex de l’aïllament, 
la insolidaritat i el cadascú-a-les-seves-coses que regnen a peu de 
carrer. Fins que no canviem aquesta situació aquí baix, l’únic que 
podem esperar és que els de dalt ens continuïn fotent. 

De nosaltres depèn, de ningú més.

Donem-los la benvinguda 
que es mereixen!
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