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AQUEST PRIMER DE MAIG, REIVINDIQUEM PROTEGIR LA SALUT DE 
LES PERSONES, PERO TAMBÉ LA PROTECCIÓ DEL DRET AL TREBALL 

DE TOTHOM: ¡SENSE TREBALL NO HI HA FUTUR!!! 
 

 
quest Primer de Maig será molt diferent a tots els anteriors: no podrem 
sortir als carrers per manifestar-nos i per reivindicar els nostres drets 

socials i laborals. 
 

Ara que s’està preparant els diversos escenaris de desescalada del 
confinament, que ja dura bastants dies per a molts sectors d’activitat i que 
pels sectors esencials suposaria una tornada a la normalitat, és 

imprescindible un PACTE SOCIAL amb el Govern de l’Estat i amb el de la 
Generalitat de Catalunya per continuar protegint la nostra SALUT als centres 

de treball, però no hem que oblidar que després de la greu crisi sanitària, 
vindrà una crisi económica que s’ha provocat al aturar de cop l’activitat 
econòmica per intentar contenir al màxim l’epidèmia. 

 
Ara és el moment de fomentar la reactivació de l’economia injectant diners 

públics finalistes a fons perdut a tots els sectors que han de tornar a la feina 
i reincorporar a tota la seva plantilla i ho necessitin per no haver de fer fallida, 
de manera gradual i tenint en compte a totes les persones que pertanyen a 

col·lectius de risc.  
 

En aquest sentit el nostre record emocionat cap als col·lectius que segueixen 
donant servei a la societat o han deixat la seva vida en aquesta lluita. La 
nostra admiració i respecte per a ells. Als seus familiars el nostre més sentit 

condol. 
 

Aquesta tornada a la normalitat no es pot fer sense activar també noves 
mesures de protecció i prevenció de riscos laborals: s’han de reformular i 
actualitzar els protocols de prevenció, s’han de fer controls de temperatura i 

test de l’enfermetat, sense EPI,s adeqüades a cada lloc de Treball no es pot 
reprendre l’activitat: NO TOT S’HI VAL!!! 

 
Des de SINDI.CAT EXIGIM als diferents governs, Estatal, Autonòmic, Local…i 
a les empreses i Administracions Públiques que protegeixen EL NOSTRE DRET 

AL TREBALL, JA QUE SENSE TREBALL, NO HI HAURÀ FUTUR…  
 

 
VISCA EL PRIMER DE MAIG, VISCA LA CLASSE TREBALLADORA,          

VISCA EL SINDI.CAT!!! 
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