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ALACANT  CASTELLÓ  VALÈNCIA

NO A LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PÚBLICS
DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL

Els treballadors i les treballadores de l’Educació, la Sanitat, la Justícia 
i  els  Serveis  Públics  ens responsabilitzem cada dia de prestar una 
atenció digna i de qualitat a les persones usuàries d’aquests serveis: 
ciutadania  en  general,  alumnat,  les  persones  malaltes,  ancianes  i 
amb diversitat funcional. Continuem lluitant per tots i cadascun dels 
drets bàsics i comuns que, amb molt d’esforç i al llarg de dècades, 
ens ha procurat l’Estat del Benestar. 

El Govern Valencià pretén, per a compensar el balafiament, l’abús de 
poder  i  una  nefasta  gestió  dels  recursos  de  la  nostra  Comunitat, 
retallar drets i serveis i reduir personal amb acomiadaments massius, 
com les quatre mil persones del sector públic que volen deixar en el 
carrer.

Amb això, el Consell està propiciant, per tant, una deficient qualitat 
en l’educació i el futur dels nostres fills i filles, una atenció deficitària 
en els  serveis  sanitaris  i  en l’atenció a les persones majors i  amb 
diversitat  funcional,  així  com  ralentir  totes  les  gestions 
administratives que aquests serveis comporten. 

En gener i febrer, enormes manifestacions de centenars de milers de 
persones  a  Alacant,  Castelló  i  València  van  reclamar  del  Consell 
l’aturada d’eixa política de retallades en els serveis públics imposada 
de forma indiscriminada i la derogació del Decret-llei 1/2012.

També en febrer, es van presentar més de 97.000 signatures que es 
van arreplegar en contra del DL 1/2012, pel cessament del conseller 
Vela i en suport del personal interí afectat per les retallades.

Aquestes  accions,  i  desenes  de  tancaments,  centenars  de 
concentracions  i  moltes  altres  accions,  van  obligar  el  Consell  a 
presentar una proposta de mesures, clarament insuficient, que va ser 
rebutjada en referèndum el passat dia 10 de maig per més de 60.000 
persones empleades públiques.

En educació s’han realitzat tres jornades de vaga el 16, 17 i 22 de 
maig,  aquesta  última  en  tots  els  sectors  de  l’ensenyament, 
universitari i no universitari.

Hem d’agrair,  també,  a  les  desenes  d‘ajuntaments  valencians  que 
han  aprovat  mocions  en  suport  a  les  reivindicacions  que  hui  ens 
uneixen: la defensa dels serveis públics, l’oposició a les retallades i 



l’exigència de responsabilitat a qui ens ha conduït a esta situació.

Aquest Govern Valencià ens resta serveis, ens puja els impostos, ens 
tracta com ciutadans i  ciutadanes de segona,  per súbdits,  però no 
persegueix  el  frau.  Ni  tan  sols  persegueix  el  més  proper,  el  que 
existeix entre els seus propis responsables polítics

Continua  invertint  en  grans  esdeveniments  que  no  produeixen 
beneficis  a  quasi  ningú,  i  segueix  mantenint  en  alts  càrrecs  a 
persones imputades judicialment.  I,  a més,  continuen mantenint el 
mateix nombre d'alts càrrecs i els seus elevats salaris.

I  continua  amb  les  retallades.  Nosaltres  continuarem  convocant 
mobilitzacions, ja programades en el sector sanitari i en preparació en 
la resta de sectors, on continuen les concentracions dels dijous.

PER TOT AIXÒ:
Si et sents una persona maltractada i lesionada en les teues 
condicions de treball en l’Administració, 
si penses que pots estar a punt de perdre el teu treball, 
si estàs en l’atur, 
si creus que cal parar la prepotència, la intolerància i el menyspreu 
cap a tots i totes nosaltres; 
si et sents enganyada, estafada i robada pels governants, 
si penses que el Govern Valencià adopta mesures abusives i 
dictatorials, 
i si consideres que les persones usuàries i treballadores no hem de 
pagar la seua pèssima gestió amb el nostre treball i els nostres 
Serveis Públics…. 

No et resignes, 
no et mossegues la llengua, 
no et guardes la ràbia i la indignació, 
trau el teu coratge i dignitat i alça la teua veu, 
perquè totes i tots junts seguim reivindicant el nostre dret a 
l'Educació Pública, la Sanitat Pública, l'atenció a la 
Dependència, els Serveis Públics i una Justícia igual per a tots 
i totes. 

EXIGIM AQUESTS DRETS I 
EXIGIM LA DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL.


