
GANDULS, LENTS, INEFICIENTS, CARS,  
OBSOLETS, DEFICITARIS...

L L E I D A
A S S E M B L E A
en Defensa dels Serveis Públics

PROU FER NEGOCI AMB EL QUE ÉS  
DE TOTS I TOTES!!!

Molts són els adjectius despectius amb els quals ens hem acostumat 
a desqualificar els serveis públics i als seus treballadors/es. La realitat 
és que durant dècades, aquests serveis —raquítics en comparació amb 
altres països del nostre entorn—, han estat l’únic intent d’emmascarar 
part de les conseqüències d’aquest capitalisme depredador. Amb l’excu-
sa de la crisis econòmica la Paeria ha engegat unes privatitzacions de 
serveis que ens semblen totalment inacceptables. Un exemple més del 
robatori generalitzat que estem patint per part dels nostres polítics en 
benefici  d’empreses privades d’amics, familiars i coneguts.

Les privatitzacions del servei d’aigües, l’enllumenat de la ciutat, el 
transport públic urbà, la gestió de les zones blaves, la xarxa semafòrica 
i els radars, els menjadors de les escoles bressol, l’atenció domiciliària, 
el consorci sanitari... Aquests són alguns dels exemples de pèrdua de 
drets i qualitat de vida que estem patint a Lleida, arribant a casos ex-
trems (com el tall del subministrament d’aigua a algunes famílies) que 
esdevenen exemples sagnants del que provoquen les privatitzacions i 
que cal aturar i revertir pel bé de la ciutadania.
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