DIADA 2022, MARCADA PER LA CRISI ECONÒMICA, ENERGÈTICA I SOCIAL
A CATALUNYA I AMB UN GOVERN FRAGMENTAT I SENSE RUMB

A

quest any, la Diada Nacional de Catalunya està clarament marcada pels
reptes socials i econòmics que estem patint aquest 2022.

A la desacceleració econòmica gairebé global, s’ha sumat la Guerra a Ucraïna, que
no sembla que acabarà pròximament i que ha ajudat a disparar l’IPC, l’encariment
d’algunes matèries primeres, els preus de la energia i dels combustibles fòssils.
Els salaris dels treballadors i treballadores NO estan condicionant que l’IPC s’hagi
descontrolat. Els salaris i les pensions, han de créixer segons aquest índex, lo
contrari és la pèrdua de drets i posar en risc el consum de les famílies. AIXÍ NO.
La solució NO és un PACTE DE RENDES per limitar el creixement dels salaris. Els
Governs s’han de deixar de solucions a la desesperada que impliquin més
trencament social i laboral. Els salaris han de ser dignes i suficients. Només així
aconseguirem pensions dignes.
El govern de l’Estat ha d’incidir amb impostos a la banca que té grans beneficis i a
les empreses del sector energètic que obtenen grans beneficis i aquests nous
recursos haurien d’anar dirigits al desenvolupament de polítiques socials.
El Govern de la Generalitat ha de deixar-se de guerres internes i fer polítiques
socials decidides i valentes. Catalunya necessita un lideratge amb majories
importants que no té actualment.
Com a Sindicat plural, apolític i independent on hi caben totes les sensibilitats,
SINDI.CAT recorda a totes les seves afiliades i afiliats la llibertat de participació en
els diferents actes de celebració de la DIADA que es poden convocar a Catalunya.

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI NO L’HEM DE PAGAR LA CLASSE
TREBALLADORA. JA N’HI HA PROU!!!

DAVANT DELS REPTES DEL FUTUR, EL TEU SINDICAT ÉS LA TEVA
MILLOR EINA DE LLUITA

