COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI EN
GENERAL
Barcelona, 28 de novembre de 2017

El Sindicat del Taxi de Catalunya STAC secunda la manifestació de protesta i l’aturada de 24h que el
sector del taxi farà el dia de demà 29 de novembre del 2017 a Madrid, i fa una crida a tots els seus
afiliats i afiliades a secundar-la i acudir massivament a Madrid a manifestar el nostre total rebuig a la
liberalització encoberta que pretén realitzar el govern de l’Estat emparant-se en unes resolucions
judicials que a dia d’avui tothom dona per resoltes.
Nosaltres no hem creat el problema.
Els diferents governs, des de l’any 2009, ens han estat enganyant.
Som més de 70.000 famílies a tot l’estat que veiem perillar el nostre futur.
Hem vist com el sector ha anat cremant cartutxos durant l’últim any però ara som a la recta final, les
sentències de la passada setmana ens diuen que el futur és a la volta de la cantonada.
No és hora de dividir el sector ni de buscar protagonismes, és hora de treballar, demostrar la nostra
força i el total convenciment que hem i podem solucionar aquesta situació.
No podem permetre que l’engany dels governants i el benefici d’unes multinacionals que tan sols
miren el seu interès econòmic desmonti un servei amb més de 100 anys d’història.
Molts companys i companyes ho poden perdre tot si no aturem aquest desgavell.
Tots els taxistes de l’estat anem a una i no ens vendran més mentides No ho podem acceptar.
Hem de sortir de Madrid amb solucions reals.
Els que us quedeu a les vostres ciutats i pobles penseu que la vostra feina és importantíssima, hem
d’explicar clarament als usuaris i la societat en general que aquest és un problema que ens afecta a
tots, la desregulació del servei de taxi lluny de millorar el servei el que farà és posar en mans
d’empreses privades la mobilitat de les persones sense cap garantia de preus i disponibilitat.
Et necessitem company, é a les teves mans poder demostrar a Madrid que som un sector que no
morirem sense lluitar.
Si els fonaments es mouen fort l’edifici caurà i hem de fer caure aquest edifici de mentides i
interessos econòmics que nomes beneficien unes elits establertes acostumades a imposar els seus
criteris.
Lluitarem, i vencerem. Demà tots a Madrid.
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