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MANIFEST DEL SINDI.CAT HEM D’INTENSIFICAR LA LLUITA 
SINDICAL ALS CENTRES DE TREBALL EN DEFENSA DEL 
CREIXEMENT DEL PODER ADQUISITIU DE LES PENSIONS I 

ELS SALARIS. 
 
 

El SINDI.CAT celebra el 1er de Maig, Dia Internacional del Treball, denunciant 
públicament la progresiva precarització als centres de treball i reivindicant el creixement 

dels salaris i de les pensions. També exigim viure a un món més just, i en el que es 
respectin les llibertats i els drets socials. 
 

Aquest 2018 aparentment és un any de recuperació económica, però en realitat, només 

ho és per molt pocs. La Reforma Laboral, de la Negociació Col·lectiva, de les pensions, 
ens han portat com a conseqüència la precarietat laboral i social que ara patim. 
 

És necessari un canvi profund al nostre país, amb noves polítiques socials, que 
erradiquin la corrupció, el frau fiscal, que donin confiança a noves empreses a instalar-
se aquí i es poguin crear llocs de treball amb sous i condicions laborals dignes per a 

tothom.  
 

Els treballadors i treballadores de Catalunya hem patit la darrera greu crisi i encara 

estem pagant els seus efectes: baixada generalitzada de condicions laborals amb 
convenis d’empresa de mínims, acomiadaments de personal estable i substitució amb 
nous contractes laborals precaris, la majoria temporals i a temps parcial, treballant 40 

hores setmanals o més i cotitzant només per la meitat, desconfiança en els sindicats en 
general i en els sindicats majoritaris en particular, i també en gairebé tota la classe 

política a causa de la corrupció. 
 

Les dades de l’atur a Catalunya, amb més de 400.000 persones inscrites com a 
demandants d’ocupació, ens recorden que la crisi està ben present al nostre país. 
 

Sense lluita sindical no recuperarem cap dels nostres drets socials perduts o minorats 
durant els anys de crisi. S´han de fer una reforma laboral, dels contractes, fiscal i de la 

negociació col·lectiva que ens permeti recuperar el terreny perdut i que sigui més 
protectora de la part més feble de la relació laboral. 
 

A Catalunya hem de recuperar la normalitat a les Institucions i prioritzar la agenda 
social. 
 

Hem de tornar a il·lusionar als treballadors i treballadores i als pensionistes amb un nou 

sindicalisme de proximitat, fresc i renovat que veritablement sigui independent dels 

partits polítics i defensi els nostres drets i llibertats. 

 

ESTEM PREPARATS, SOM FORTS, VOLEM SER EL TEU SINDICAT!!! 


