
#MareaPublicaLH
Per una coordinació de les lluites i una oposició ferma i àmplia 

contra els plans d'empobriment social i econòmic

1a Trobada d'Emplead@s Públiques de la ciutat de l'Hospitalet, 
i oberta a tota la ciutadania:

DINAR  DE  NADAL NEGRE
DIMECRES 19 DE DESEMBRE A LES 15H,

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
Els empleats i empleades públiques de la ciutat de l'Hospitalet: funcionaris, laborals, 
interins i tothom a punt de ser acomiadat el 31/12... així com totes aquelles persones 
afectades per les retallades i/o l'eliminació de la Paga Extra de Nadal...
Ens trobem a la Plaça de l’Ajuntament per dinar plegades compartint les nostres diferents 
problemàtiques laborals i socials:

- Els companys del SOC ens explicaran que a 31/12 s’acomiada a 300 treballadors 
(47 interins i 253 orientadors), dels quals 12 són de L’Hospitalet, afectant el gruix a les 
Oficines de Treball de BCN, L’H i Baix Llobregat, allà on hi ha altíssims índex d’atur... 
- Altres treballadores afectades per acomiadaments: ECOM, CEMFO, Servei  Mediació...
- Altres col·lectius ens explicaran...

La trobada té els objectius de: 1- Manifestar la nostra indignació per les retallades, 
2- Solidaritzar-nos amb els companys i companyes acomiadades dels diferents sectors, 
3- Concretar la UNITAT D’ACCIÓ entre el funcionariat, treballador@s, organitzacions i 
col·lectius de la ciutat.

Porteu-vos:
1- Entrepà sota el braç, aigua...
2- Samarretes negres... en contra de les retallades.
3- Pancartes en contra de les retallades.
4- Si es volen cantar Nadales protesta: porteu lletra + Pandereta, simbomba, Barretina del 
Cagatió... i tot allò que faci molt de soroll, ens hem de fer sentir!!
5- Decoració reivindicativa per a l’Arbre de Nadal de la Plaça de l’Ajuntament.

JUNT@S HO PODEM TOT!!

AJUDA'NS AMB LA DIFUSIÓ!!  #MareaPublicaLH 

Un dinar reivindicatiu 
a la Plaça de l'Ajuntament
a les 15h, dels empleats i 

empleades públiques 
de tots els sectors!!

I més...


