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ENS DIUEN QUE LA CRISI ÉS COSA DEL PASSAT. 
NOSALTRES LA PATIM CADA DIA
Les grans xifres ens diuen que l’economia va bé. Ens 
diuen que la crisi és cosa del passat, per a nosaltres és 
passat i present. Els guanys de les empreses de 
l’Ibex-35 es multipliquen i el nombre de persones 
multimilionàries creix. Per a tota aquesta gent és molt 
probable que la crisi sigui un record llunyà. Per a 
nosaltres és la crua realitat. Socialitzen les pèrdues 
però privatitzen els bene�cis.
Patim l’explotació laboral de gran part de l’empresa-
riat i la precarietat és estructural al nostre mercat de 
treball. Cada dia som més pobres i tenim la vergonya 
de liderar la pobresa infantil a Europa. Fins i tot quan 
treballem som pobres. 
Estan maquillant les xifres de l’atur repartint el treball 
per generar més misèria. I els que patim i engruixim 
les estadístiques ja no tenim protecció social que ens 
mitigui les nostres necessitats. 
L’estat del benestar ens ha fallat quan més el necessi-
tàvem. De l’austeritat n’han fet el nostre malson i el 
seu negoci. Han destrossat els nostres serveis públics 
deixant-los a la mínima expressió per gestionar-los 
ells.
Ens diuen que necessiten més sacri�cis nostres. 
Perquè són insaciables. Són més rics, nosaltres més 
pobres. 
A la UGT de Catalunya ens rebel·lem contra aquesta 
realitat, no volem un país desigual. 
Si només hi guanyen ells, ens declarem en mobilitza-
ció permanent! 

les Notícies

DAVANT D’AQUESTA REALTAT
PROU explotació. Prou precarietat.
PROU d’abusos empresarials.
PROU bloqueig de la negociació col·lectiva.
EXIGIM un sector públic de qualitat.
NO al frau i a l’explotació laboral de les empreses 
multiserveis. A igual treball, igual sou.
NO a les falses cooperatives. NO als falsos autònoms.
EXIGIM un sector de la construcció sostenible, de 
qualitat i segur per als treballadors i les treballado-
res.
EXIGIM un pacte nacional per la indústria que 
prioritzi les condicions laborals de les persones 
treballadores.
EXIGIM pensions dignes i su�cients. DEROGACIÓ de 
la reforma de pensions ja!
VOLEM un treball autònom de qualitat, no de 
quantitat.
NO A L’EXILI dels i les joves per manca d’oportuni-
tats. VOLEM que l’emancipació no sigui un luxe.
EXIGIM polítiques internacionals que fomentin la 
pau, la prosperitat, la democràcia i les llibertats 
individuals i col·lectives.
VOLEM acollir. EXIGIM una solució digna i ràpida al 
drama de les persones refugiades.
NO a l’explotació laboral i a la vulneració dels drets 
de les persones migrades i refugiades.
ACABEM amb la bretxa salarial.
EXIGIM corresponsabilitat per a una igualtat re al.

#ELSINDICATÉSLARESPOSTA #ALCARRER

TENIM SOLUCIONS 
Cal derogar al Congrés el que ja han derogat les urnes: fora les reformes laborals. Fora la reforma de les 
pensions.
Cal apujar els salaris: redistribuïm la recuperació econòmica.
Cal ocupació de qualitat per a una vida digna.
Davant l’emergència: cal inversió social i estat del benestar.
Cal un Pacte Nacional pels Serveis Públics de Catalunya.
Cal un Pacte Nacional per la Indústria.
Cal una renda garantida de ciutadania.




