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ARA MÉS QUE MAI…
PER QUÈ CAL VOTAR CCOO?
El proper 30 de novembre, prop de 29.000 funcionaris i funcionàries de la
Generalitat estem convocats a votar en les eleccions sindicals per escollir els
nostres representants. Ara més que mai, és important anar a votar. La força dels
sindicats és la força de les treballadores i els treballadors. I la força dels sindicats també
està en el nivell de participació a les eleccions.
Vivim temps difícils. Les classes treballadores estem patint una ofensiva brutal en forma
de retallada de drets que ha costat molt aconseguir, que han costat molts esforços, de
moltes persones i durant molt temps, esforços de molts homes i dones organitzats en
sindicats de classe.
Retallada salarial dels empleats i empleades públics, congelació de les pensions, reforma
laboral regressiva, privatització (i degradació) de serveis públics. En cartera tenen, i el
nostre repte és aturar-ho, empitjorar les pensions de jubilació, carregar-se la negociació
col·lectiva, acabar amb els serveis públics... Tampoc escapen a aquesta ofensiva les
organitzacions socials i, és clar, els sindicats de classe, denigrats de manera sistemàtica
per aquells que defensen tantes “reformes”: per què?
Hores d’ara, la possibilitat d’enfrontar-se amb èxit a aquesta ofensiva, la possibilitat
d’aturar aquestes reformes regressives, la possibilitat de tornar a avançar en la millora de
les nostres condicions de vida i de treball, passa pel sindicalisme de classe, per
l’organització de treballadores i treballadors en defensa dels interessos comuns.
Per això,
ARA MÉS QUE MAI, CAL ANAR A VOTAR i CAL VOTAR CCOO
CCOO ni estem d’acord amb les retallades ni caurem en el desànim. No caurem en la
resignació en que pretenen instal·lar-nos. Pretenen fer creure tothom que no hi ha
alternatives, que no hi ha altra cosa a fer que les seves retallades. I no és cert.
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CCOO seguirem lluitant per recuperar el nostre 5%, pel manteniment i millora de les
pensions, per donar-li la volta a la reforma laboral... I per afrontar futures propostes de
reformes regressives. Junts podem aconseguir-ho. Per això cal votar a les eleccions
sindicals. Per això demanem el vot per CCOO.
Per la defensa i millora dels nostres drets. Per l’enfortiment de l’estat del benestar,
garantia de justícia i cohesió social. Per la defensa dels serveis públics. Per la
millora de les nostres condicions de treball i de vida.
Per tot això demanem el teu vot per CCOO
•
•
•
•
•
•
•

Per la recuperació del nostre 5%.
Per la millora dels nostres horaris de treball i de les possibilitats de conciliació de la
vida laboral i la personal i familiar.
Per la promoció professional i la carrera administrativa.
Per la millora de les condicions de salut en el treball.
Per l’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere ni per cap altra raó.
Pel dret a la formació.
Per unes condicions salarials i de treball justes.

Aquest és el compromís de les dones i els homes de CCOO.
Per tot això, esperem que estigueu amb nosaltres.
Per tot això demanem el teu vot.

ara, més que mai...
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