
Després de tres anys de creixement econòmic i
amb previsions que indiquen que es mantindrà la
tendència i el consegüent increment dels beneficis
empresarials, els problemes creats per les retallades
no es corregeixen, s’agreugen. Tenim més precarie-
tat, més desigualtat i més pobresa.

Per què les millores no arriben a les famílies treba-
lladores?

Perquè El govern del PP i les organitzacions empre-
sarials, amb la seva inacció i amb regressives actua-
cions en contra d’una majoria vulnerable per
afavorir una minoria privilegiada i insaciable, prete-
nen que la classe treballadora segueixi perdent ren-
da i qualitat de vida.

És per això que CCOO i UGT convoquem una nova
jornada de lluita i reivindicació el proper dia 23 de
març, que segueix les ja iniciades al desembre i que
van continuar el febrer per DEFENSAR L’OCUPACIÓ,
UNS SALARIS DIGNES I LA RECUPERACIÓ DELS
NOSTRES DRETS SOCIALS.

Fem una crida al conjunt dels treballadors i treballa-
dores a la mobilització, a sortir al carrer per reivindi-
car els drets arrabassats, mitjançant les assemblees,
aturades, concentracions i manifestacions que es
concretin a cada empresa, sector o territori.

Sobren les raons per mobilitzar-nos! Exigim:
• La pujada de salaris i que es garanteixi el poder

de compra de les famílies.
• La derogació de les reformes laborals, que han

destrossat el nostre mercat de treball i han ator-
gat un poder desmesurat als empresaris en la
negociació col·lectiva.

• Restablir la prioritat del conveni col·lectiu secto-
rial, com a millor garantia per a la defensa de les
condicions de treball de les persones assalaria-
des.

• L’increment de les pensions d’acord amb l’IPC,
perquè els i les pensionistes i els jubilats i jubila-
des no continuïn perdent poder adquisitiu.

• La recuperació dels drets socials i laborals arra-
bassats en els últims anys.

• Revertir les retallades dels serveis públics essen-
cials, de la sanitat, l’educació o les pensions.

• Prou bloqueig de la negociació col·lectiva i prou
precarietat laboral!

A més, CCOO i UGT de Catalunya cridem tots els
treballadors i treballadores a participar en la con-
centració conjunta, el proper dia 23 de març, com a
final de la jornada de mobilització, a la Via Laietana
de Barcelona, davant de la seu de la patronal Fo-
ment del Treball Nacional, a les 13 h, i que comptarà
amb les intervencions dels secretaris generals de
CCOO i UGT de Catalunya, Joan Carles Gallego i
Camil Ros.

CCOO i UGT convoquem per al pròxim
23 de març una nova jornada de lluita
i reivindicació a favor de L’OCUPACIÓ,

ELS SALARIS DIGNES I LA
RECUPERACIÓ DELS DRETS SOCIALS

#alcarrer23m

Prou d’avarícia empresarial! Mobilitza’t!




