DISPUTEM ELS SALARIS
DEFENSEM
ELS SERVEIS PÚBLICS
ARGUMENTARI
LA SITUACIÓ ACTUAL NO ÉS SOSTENIBLE
Mercat de treball precari. L’economia s’ha activat, però la riquesa no arriba a la nostra gent. Una de
cada tres persones a l’atur té menys de 29 anys. El grup d’edat més damnificat és el de 16 a 24 anys, amb
una taxa d’atur del 33,5 %, que triplica la taxa d’atur de les persones per sobre dels 30 anys (10,5 %). Es
crea ocupació, però és ocupació precària.
Es deteriora el teixit productiu i la transició no és justa. La pandèmia ha evidenciat les fortes mancances de la globalització productiva. La fragmentació i l’externalització de la cadena de valor en els sistemes de producció ha desindustrialitzat el país i ara n’estem patint el trencament. Això té conseqüències
en sectors i empreses que provoquen milers de pèrdues de llocs de treball. L’impacte de la transformació
digital en l’economia i el món del treball s’agreuja amb la velocitat dels canvis, cosa que provoca reestructuracions dels diferents sectors de l’economia, que produeixen processos salvatges d’acomiadaments
col•lectius en els sectors financers, del comerç, de l’automoció…
Crisi energètica i climàtica. Els canvis del panorama econòmic global tenen com a marc la crisi energètica i climàtica. La necessària estratègia de descarbonització està produint una bombolla especulativa
amb els preus dels combustibles fòssils que afecten els preus de l’energia per a les empreses i els consumidors i consumidores. No hi ha polítiques públiques que regulin adequadament l’actual mercat oligopolístic energètic ni defineixin una estratègia urgent per a les energies renovables.
Pobresa. La pandèmia ha posat en evidència i ha aguditzat la desigualtat que fereix el teixit social de
Catalunya. El risc de pobresa o exclusió social arriba al 26,3 %, una de cada quatre persones que viu a
Catalunya. En el cas dels joves i les criatures, la taxa arriba al 35,9 %. Amb dades del 2020, a Catalunya
patien privació material severa un total de 466.500 persones, una xifra que ens ha d’avergonyir com a país.
La política més eficient contra la pobresa és el treball de qualitat i pagat amb justícia. Amb els salaris que
tenim, no és possible accedir a l’habitatge ni assumir els preus desbocats de l’electricitat i del gas.
Desigualtat. Les rendes dels treballadors i treballadores perden poder adquisitiu davant del creixement
dels preus i el fre als increments salarials a la pandèmia. L’IPC puja un 4 % i els salaris, un 1,8 %. En contrast, Espanya va sumar, l’any 2019, 11.000 nous milionaris.
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CAL DESMUNTAR EL MODEL DE SOCIETAT DE LA DRETA:
ÉS EL MOMENT DE CANVIAR LES COSES
A les diferents etapes dels governs del PP, s’han implantat una sèrie de reformes estructurals que promouen un model que desmantella l’estat del benestar per privatitzar-lo i fer-hi negoci; que desmunten
els drets col•lectius al treball donant el poder a l’empresariat, la qual cosa provoca bosses importants de
precarietat, i que retallen els drets civils i les llibertats per reduir la capacitat de resposta de la ciutadania
organitzada, com és el cas del moviment sindical.
Els governs d’esquerres entre mandats del PP han fet front a les dues crisis més importants del darrers
cent anys (Lehman Brother i pandèmia) sense revertir les reformes estructurals conservadores. Es consolida, així, un model de societat que incrementa les desigualtats i la pobresa, fins i tot, fent aparèixer la
pobresa laboral en ple segle xxi
Cal una aposta decidida i sense complexos dels governs actuals, tant a Espanya com a Catalunya, per desmuntar aquestes reformes estructurals que conviuen entre nosaltres i que corren el risc de cronificar-se
si es produeix un canvi de cicle polític a les properes eleccions i es dona entrada a un nou govern del PP,
en aquesta ocasió, acompanyat de la ultradreta.

ÉS EL MOMENT DE CANVIAR LES COSES
g Fons de la Unió Europea. Les economies del món, la Unió Europea inclosa, han optat per sortir de la
crisi del coronavirus amb polítiques d’inversió, no de retallada. Cal aprofitar els fons europeus per transitar
cap a una economia verda, tecnològicament capdavantera i socialment justa, capaç de cuidar les persones i de cuidar el planeta.
g Els pressupostos. Els governs d’Espanya i de Catalunya estan enllestint els pressupostos, que seran els
més quantiosos de la història. Són clau, i volem influir perquè els diners arribin a la classe treballadora.
g Els governs tenen temps i correlació de forces per canviar lleis. Hem d’exigir que els governs no
deixin les coses a mitges i que es posin decididament a favor de la classe treballadora.

QUÈ VOLEM?
DISPUTAR ELS SALARIS I LES RENDES
a Revertir la reforma laboral, que es va fer per aconseguir una devaluació salarial i restar poder a la negociació col•lectiva. La reforma laboral ens va prendre les eines per defensar-nos i les hem de recuperar.
a Enllestir la pujada del salari mínim interprofessional per arribar als 1.000 € el gener del 2022 i al 60 %
del salari mitjà el 2023.
a Seguir millorant els ingressos de la Seguretat Social per garantir unes pensions dignes a totes les persones que integrin el sistema de pensions amb l’entrada de la generació del baby-boom els propers anys.
a Fer efectiu el dret a l’habitatge i els seus serveis bàsics, amb un parc de construccions públiques de lloguer regulat, i amb control del preu de la llum, del gas i de l’aigua. S’ha de tenir casa i condicions dignes
per habitar-la.
a Reconstruir el teixit econòmic i social del país per assolir una economia justa, verda i sostenible. Cal
construir futur. S’ha de crear un nou teixit industrial i infraestructures per a l’economia sostenible i les
transicions justes. Cal un model de turisme de proximitat i sostenible, i uns serveis amb treball digne. Per
fer-ho, és necessari un sector públic fort que faci de tractor del canvi en la innovació i la digitalització.
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a Les deslocalitzacions estan esdevenint progressivament més cares i ineficaces. Si canvia l’economia, canvia el treball. Es fan necessaris canvis en la formació per al treball. En aquest context, és inadmissible que
la formació professional tingui un dèficit de 26.000 places i una insuficiència crònica d’orientació professional, i que no hi hagi planificació per construir un sistema públic d’educació al llarg de la vida.
a Derogar la llei mordassa i reformar el Codi penal per homologar-lo a l’ordenament jurídic de la Unió
Europea. Recuperar la plena llibertat per exercir el drets de vaga, manifestació, reunió i expressió que
garanteixin el nostre exercici de contrapoder democràtic en la defensa dels drets col•lectius.

DEFENSAR ELS SERVEIS PÚBLICS
La pandèmia ha posat en evidència, especialment en el cas del sistema sanitari, la necessitat de bons serveis
públics per garantir els drets de ciutadania. Hem vist que eren tan necessaris com insuficients i que les retallades de la dècada passada han portat al límit la professionalitat i l’entrega de les persones que hi treballen.
Constatem també la insuficiència dels serveis socials, que no arriben al rescat de les persones que ho estan
passant més malament.
És necessari revertir les retallades dels últims deu anys en els serveis públics:

a Cal reforçar l’atenció primària i l’atenció a la salut mental, i reduir les llistes d’espera.
a Cal reinvertir en els serveis públics d’educació: és clau per aconseguir que els canvis econòmics siguin
justos per a la classe treballadora. No es pot mantenir un dèficit crònic de 26.000 places de formació professional. L’educació necessita una baixada de ràtios com a element fonamental per revertir la segregació
escolar, que alhora és imprescindible per aconseguir un sistema just.
a Calen uns serveis socials que garanteixin la inclusió de les persones més vulnerables, amb més recursos
i millors condicions de treball dels treballadors i treballadores del sistema. Cal una millor coordinació de
les diferents administracions i una visió integral.
a Cal una reorientació del sistema de dependència, amb gestió pública directa i una millora de les condicions de les treballadores i treballadors que els presten. S’ha de crear l’Institut Català de la Dependència.
a Volem una transició justa també en mobilitat. S’han de fer inversions en el transport públic, que és insuficient, i ho serà més conforme el petroli escassegi.
a Cal fer una reforma fiscal. La inversió pública ha de ser estructural perquè els canvis de model siguin
estructurals. Per això, els fons europeus, que tenen caràcter conjuntural, no són suficients. Fa falta una fiscalitat més justa, perquè pagui més qui més té, i que equilibri la càrrega fiscal entre les rendes del treball
i les rendes procedents del capital i del patrimoni. Si no ho fem així, Espanya corre el risc d’entrar en una
nova fase de retallades quan a Europa es recuperin els objectius i els límits de deute i dèficit públic.
a Totes les mesures polítiques que proposem són mesures per a la igualtat efectiva entre homes i dones,
són polítiques per a les cures, per a la gent jove, per a la gent gran i per a la gent treballadora. Cal que
estiguem atents perquè les implementacions de les mesures no comportin cap tipus de discriminació.
L’Administració pública ha d’assegurar la qualitat d’atenció a les persones i la cobertura efectiva dels drets
de les persones.

QUÈ CONVOQUEM?

Una manifestació per a la segona quinzena de novembre

