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Companys i companyes, 
 
El primer que us hem de dir des del Comitè Intercentres és que ens sentim molt orgullosos de ser treballadors 
d’aquesta companyia. Des que als “éssers superiors” se’ls va ocórrer plantejar un projecte adreçat a acomiadar 
primer, desvincular després i ara qualificar com a “excedent” a 200 de nosaltres, la resposta dels treballadors i 
treballadores ha estat sorprenent. Estem tots i totes junts reivindicant el nostre dret al treball, així com el nostre 
dret a prestar un servei de qualitat a la nostra comunitat.  
 
Gràcies, una vegada més, pel vostre suport i implicació en totes les mobilitzacions que us estem proposant. 
 
Respecte de la nota publicada avui a la intranet per la direcció, només us direm que la resposta a les seves 
sinistres intencions, la varem intentar publicar ahir dijous al voltant de les 14h, però aquesta direcció tant 
“dialogant” la va segrestar durant més de 5 hores amb l’objectiu d’evitar, i el que clarament no van aconseguir, 
el vostre suport i implicació contra una colla de directius prepotents i incapaços de negociar “cara a cara” amb 
els representants legítims dels treballadors. Respecte d’aquesta actuació de la direcció, el Comitè Intercentres 
vol deixar de manifest que es veu en la necessitat de dur a terme una investigació, per tal que se’n derivin les 
conseqüències oportunes i per tal que, d’una vegada per totes, els quedi clar als nostres directius que la 
intranet és NOSTRA, ÉS DE TOTS I TOTES i, en cap cas, no pot ser una eina només adreçada al servei de 
propaganda de la direcció de l’empresa. Tanmateix, és curiós que per una banda la direcció insisteixi en el 
diàleg i per l’altra es dediqui a segrestar publicacions del comitè intercentres (“a Dios rogando y con el mazo 
dando”). 
 
Igualment, heu de saber que, un cop acabada i dissolta la concentració, el servei de seguretat de la Torre 
Agbar ens va impedir l’accés a l’esmentada Torre a diversos Representants del Treballadors, ja que havíem de 
deixar el material de la manifestació i recollir els nostres efectes personals. Aquesta actitud, una vegada més, 
deixa ben palès el nivell de respecte que tenen els nostres directius cap als Representants dels Treballadors. 
 
Respecte dels assistents a la manifestació: Senyors directius, AHIR ENS VÀREM MANIFESTAR MÉS DE MIL 
TREBALLADORS I TREBALLADORES. Realment, si aquesta direcció ha fet el seu famós, però encara 
desconegut, projecte amb el mateix rigor, que Déu ens guardi. Ja no saben ni contar! 
 
Un cop més, gràcies a tots i a totes pel vostre suport i implicació. Només des d’aquest compromís i amb la 
unitat ferma de totes les seccions sindicals de la SGAB podrem aconseguir que aquesta direcció reconegui 
que ha fet un projecte “amb els peus” i, per tant, un projecte IMPRESENTABLE. 
 
Finalment, us volem convocar a tots i totes a la Festa de l’Aigua del proper diumenge 21. De ben segur que 
tornarem a ser tots i totes allà, reivindicant cívicament el nostre dret al treball i el nostre dret a prestar un servei 
públic de qualitat. Allà hi serem tots i totes a partir de les 11h, veniu amb família i amics, “quants més siguem, 
de ben segur, més riurem”. 
 
 

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA 
 

CAP ACOMIADAMENT, NI DESVINCULACIÓ, NI EXCEDENT 
 

A AIGÜES DE BARCELONA! 




