
 
 

 

Les entitats i organitzacions socials sotasignades donem suport a les 
mobilitzacions contra la retallada dels drets laborals i socials i en defensa 
del benestar i la cohesió social 
 

 

Valorem la vaga general del 29 de setembre com un èxit i una demostració de la 
necessitat de la ciutadania d’expressar el seu rebuig a les mesures contra la crisi 
aprovades pel Govern. Per això nosaltres, entitats cíviques, ciutadanes i ciutadans, 
treballadores i treballadors del nostre país, vàrem expressar el nostre suport i adhesió 
a la convocatòria del passat 29-S feta pel moviment sindical català. 

El 29-S va ser un èxit de convocatòria i de participació, especialment si tenim en 
compte el context de profunda crisi econòmica i la forta desinformació d’un nombre 
significatiu de mitjans que es varen posicionar en contra de la vaga per promoure la 
resignació davant les mesures implementades pel Govern. Es podran discutir les dades 
sobre la incidència de la vaga o la diversitat de respostes i la seva intensitat, però les 
evidències de l'important seguiment són clares i no es pot amagar que ha emergit un 
conflicte social. 

Del 29-S es constata que hi ha una escletxa entre la majoria de la ciutadania i els 
Governs: la seva insistència per justificar en els mercats o en l'exterior les mesures que 
està duent a terme afebleix la democràcia, que queda suplantada per la dictadura dels 
"mercats". I és que hi ha alternatives per sortir junts de la crisi sense deixar a ningú 
enrere; i no passen precisament per una reforma laboral imposada, ni per la 
desinversió pública ni pel desmantellament de l’Estat del Benestar. Totes aquestes 
mesures només serviran per agreujar la crisi. 

Malgrat que els governs intentin mostrar-se lligats de mans, sí que poden defensar les 
seves ciutadanes i ciutadans de l’escomesa dels especuladors i tenen l’obligació fer-ho! 
Nosaltres, la societat civil organitzada, no podem acceptar, com un fatalisme, el 
deteriorament de les nostres condicions de treball, de formació i de vida, que suposen 
un augment per nosaltres i les generacions futures de les desigualtats socials i de 
gènere, i que signifiquen renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna 
veritable sentit a la democràcia. 

Cal, doncs, continuar amb les mobilitzacions i amb el suport social a la resposta contra 
totes aquestes agressions per aconseguir un canvi de polítiques que impliqui: 

 

 



 

 

 

• Fer marxa enrere en la reforma laboral i eliminar les retallades salarials 
provocades pel pla d’austeritat del Govern en la funció pública i els sectors 
concertats i privats afectats. 

• Garantir la protecció de les persones en situació d’atur. 

• Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació 
de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les 
persones. 

• Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011 i rebutjar l’ampliació de 
l’edat de jubilació fins als 67 anys. 

• Impulsar una política fiscal més justa i progressiva que millori el nivell 
d’ingressos públics, acabi amb el frau fiscal i garanteixi els recursos necessaris 
per finançar uns serveis públics més eficients i de major qualitat. 

• Defensar els valors cívics, els drets socials, la lluita pel medi i la solidaritat amb 
els més febles. 

 

Aquestes mesures s’haurien de posar en marxa urgentment per part del Govern. Per 
això, fem una crida a participar en les mobilitzacions dels dies 15 i 18 de desembre 
convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i pel moviment sindical 
català, a les empreses i al carrer, contra el retrocés dels drets laborals, la congelació de 
les pensions i l’ampliació de l’edat de jubilació, i per impulsar polítiques que incentivin 
l’ocupació, protegeixin a les persones desocupades, incrementin els ingressos i no les 
retallades de la despesa, reforcin l’Estat del benestar i plantegin les bases per assolir 
un canvi de model productiu que generi ocupació estable, de qualitat i amb drets. 

 

 

 

Tots i totes a la gran manifestació del dia 18 de desembre a 
Barcelona, a les 17h, a Plaça Universitat! 
 

 

 

Barcelona, desembre de 2010 

 

 

 



ENTITATS ADHERIDES 

Acció Catòlica Obrera 
Acció Jove 
Associació d'Estudiants Progressistes ‐ AEP 
Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya ‐ AICEC‐ADICAE 
AMIC 
Asociación de Promoción y Desarrollo Social Plataforma Q'atary de Peru 
Asociación de Uruguayos de Catalunya 
Assemblea de Cooperació per la Pau 
Associació Catalunya‐Líban 
Associació Cultural Roig 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya ‐ AJEC 
Associació de Treballadors Marroquins de Catalunya ‐ATIMCA 
Associació de Treballadors Paquistanesos 
ATC Libertad 
ATTAC Acordem 
Avalot 
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris ‐ CAPS 
Centre Filipí de Barcelona 
CITE 
CNJC ‐ Consell Nacional Joventut de Catalunya 
Col∙lectiu Gai de Barcelona 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya ‐ CONFAVC 
Consell de la Joventut de Barcelona ‐ CJB 
Dempeus per la Salut Pública 
Dones amb Iniciativa 
Dones Juristes 
Ecogais 
El diván de los sentidos 
Espiritu de Santa Cruz de la Sierra‐Bolivia 
Esplac‐ Esplais Catalans 
Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona ‐ FAVB 
FETS – Finançament Ètic i Solidari 
Fundació Cipriano García 
Fundació L’Alternativa 
Fundació Maria Aurèlia Capmany 
Fundació Marianao 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Pere Ardiaca 
Infogai 
Iniciativa per Catalunya Verds ‐ ICV 
Joves d'Esquerra Verda 
L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ L'OCUC 
Memorial Democràtic dels Treballadors i Treballadores de SEAT 
Moviment Laic i Progressista ‐ MLP 



Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 
Sindicalistes solidaris 
SOS Racisme 
Unió de Consumidors de Catalunya – UCC 
Xarxa Renda Bàsica 

 

 




