
El proper 28 de novembre, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya estem cridats a les urnes
per escollir un nou Parlament d�on sorgirà un nou Govern. Aquests comicis se celebren sota el
context d�una forta crisi econòmica i institucional fruit de la Sentència del Tribunal Constitucional
sobre l�Estatut.

La crisi ha intensificat les febleses de l�economia i del mercat de treball catalans, i l�atur està fent
estralls en tots els sectors de la societat. El nostre teixit productiu pateix fonamentalment un
problema de competitivitat i de productivitat, resultat d�un model esgotat de competència per
preus i costos salarials baixos i no per la qualitat i innovació del producte. Aquesta realitat ha
provocat que tinguem un mercat de treball  on la formació dels treballadors és pràcticament
inexistent. Això, en el cas de la gent que té feina, perquè l�altre escenari provocat per la crisi és
el creixement de l�atur, fins al punt que actualment menys de la meitat dels catalans aturats cobra
la prestació per desocupació, tenim 154.000 joves que ni treballen ni estudien, amb la pèrdua
consegüent de capital humà i un perill real de segmentació i fragmentació social. A més a més,
rebutgem qualsevol sortida de la crisi que faci pagar els seus deutes als treballadors i treballadores.

D�altra banda, hem vist com un Tribunal contradeia la voluntat del poble de Catalunya, anul·lant
articles sencers de l�Estatut, i com la nostra sobirania quedava manllevada per uns jutges amb el
mandat caducat.

És amb l�aspiració d�una Catalunya que sigui model a Europa per com viuen els seus ciutadans i
ciutadanes que, davant de la convocatòria d�eleccions al Parlament de Catalunya, instem els partits
polítics a:

� Continuar impulsant un canvi de model productiu.
� Desenvolupar el Marc Català de relacions laborals.
� Augmentar els ingressos públics, amb l�adopció d�una política fiscal justa.
� Retornar a les treballadores i treballadors públics el 5% del seu salari.
� Fer de la formació i l�educació el pal de paller per incrementar la competitivitat de l�economia

catalana.
� Fer unes polítiques actives d�ocupació centrades en les persones, flexibles i adaptables.
� Serem bel·ligerants amb qualsevol instigació de racisme i xenofòbia. Cal fer de Catalunya una

veritable terra d�acollida, i evitar l�ús partidista i electoral de la immigració.
� Es fa més necessari que mai garantir la igualtat d�oportunitats en temps de crisi.
� Desenvolupar plenament les competències de l�Estatut.

Necessitem un govern que teixeixi aliances socials per avançar cap a un canvi de model productiu
que rellanci l�economia catalana per afrontar els reptes del s. XXI.

És ara i avui, en un moment que som interpel·lats sobre el futur del nostre país, que nosaltres,
treballadors i treballadores, fem una crida als partits polítics que concorren a les eleccions a dibuixar
conjuntament un país cohesionat socialment i nacionalment avançat.

Apel·lem als treballadors i treballadores de Catalunya a participar a les eleccions del 28-N. El vot
és un dret conquerit després de molts anys de lluita, i no exercir-lo vol dir que altres decideixen
per tu. Només una presència massiva a les urnes revalidarà el nostre compromís amb la construcció
social i nacional de Catalunya.
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