
 

 
 

1er de Maig 2021 
 

AQUEST PRIMER DE MAIG, EL SINDI.CAT EXIGEIX MÉS TREBALL, MÉS 
SEGURETAT A LA FEINA I MÉS PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS I 

TREBALLADORES DAVANT ELS ACOMIADAMENTS ALS CENTRES DE 
TREBALL.  

 

quest Primer de Maig després de molts mesos de pandèmia i d’Estat d’Alarma, 
restriccions per sortir i fins i tot per gaudir del nostre temps lliure, sembla que 
començarem a veure llum al final del túnel i s’obriran moltes restriccions que 

afecten molt negativament a sectors com els serveis. 
 

Encara és imprescindible un 
PACTE SOCIAL amb el Govern 

de l’Estat i amb el de la 
Generalitat de Catalunya per 
sortir amb garanties d’aquesta 

situació de greu crisi 
económica que estan patint 

molts treballadors i 
treballadores en ERTE des de 
fa molt de temps, o que han 

tancat les seves empreses i 
que ho tenen molt complicat 

per trobar feina. 
 

Des de SINDI.CAT exigim 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.  

 

Els esforços dels científics amb la creació de vacunes 
per fer front a la pandèmia, i les vacunacions 

massives de la població de risc i dels col·lectius dels 
sectors essencials, sembla que estan donant els seus 
fruits i ens permetrà guanyar la partida a aquest 

virus. 
 

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. Però també 
s’ha de prioritzar davant de la generalització de 

l’increment dels riscos psicosocials a la feina en 
sectors com el sanitari, que ha de lluitar contra el 

virus, moltes vegades sense tots els mitjans 
necessaris. 
 

Reivindiquem polítiques d’incentivació de 

contractació pels joves, amb drets i amb garanties, 
per intentar fidelitzar contractes de treball lligats a 
un procés de incentivació i activació de jubilacions 

parcials als centres de Treball. 
 

Des de SINDI.CAT exigim als diferents governs, 
Estatal, Autonòmic, Local… i a les empreses i 

Administracions Públiques que protegeixin 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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