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LLUITEM PEL CREIXEMENT DELS SALARIS I LES PENSIONS 

 

Companys i companyes, amics i amigues, afiliats i simpatitzants de la Unió Sindical Obrera 

de Catalunya, molts gràcies un any més per sumar-vos a la manifestació festiva i 

reivindicativa del Dia del Treball. 

Cada any, molts dels homes i dones que formem la USOC ens trobem amb motiu del 1 de 

maig per sortir al carrer a posar negre sobre blanc, per assenyalar aquelles qüestions que 

més ens preocupen com a treballadores i treballadores. 

Aquest 2018 celebrem aquest dia en un moment especialment delicat. A Catalunya ens 

trobem sense govern propi amb la conseqüent paràlisi en totes les polítiques i propostes 

socials. Des de la USOC ja ho hem dit moltes vegades però ho  tornem a repetir que és 
urgent i necessari la formació d’un govern i la recuperació de les institucions catalanes. La 

paralització de la Generalitat està perjudicant el normal funcionament de l'administració i 

no permet el desenvolupament de les polítiques, en especial les socials, en un moment on la 

desigualtat continua eixamplant-se, i l'augment de l'economia es deu més al moment 

favorable de la conjuntura internacional, al baix preu del diner, i a la major activitat que es 

tradueix en una major exportació i en l´increment del turisme. 

I la situació del govern espanyol tampoc és millor... amb un partit popular assetjat per la 

corrupció que paralitza l'acció de govern, i pendents de l’aprovació dels pressupostos 

generals de l’Estat tot això té unes greus conseqüències per al funcionament de les 

administracions públiques. 

La reforma laboral no s'ha rectificat i no existeix en l'horitzó una restitució de drets 

suprimits per aquesta llei, en conseqüència els problemes persisteixen en el nostre mercat 

de treball i fins i tot s'han anat aguditzant amb major precarietat laboral, amb més 

subcontractació i amb baixos salaris. La mateixa negociació col·lectiva està afeblida des de 

fa anys i això afecta a la negociació dels convenis que avança molt lentament i amb uns 

insuficients increments salarials.  

Per aquest motiu al nostre primer de maig volem que sigui protagonista la lluita pel 
creixement dels salaris !!!!!!! 

Una altre de les assignatures pendents, protagonista d’aquest dia té a veure amb les 

pensions. Les polítiques del govern central les ha tornat a qüestionar, amb una forta 

resposta al carrer en aquests últims mesos. Amb un increment per sota del nivell de vida 

que empobreix cada any una mica més a la nostra gent gran que ha estat, i encara és, un 

dels pocs coixins de protecció que tenen moltes famílies afectades per la crisi. 
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En conseqüència aquest 1r de maig és una ocasió per sortir al carrer per reivindicar la 

justícia social davant els greus desajustos socials i exigir a la patronal i a les administracions 

el creixement dels salaris, de les pensions i que es treballi per a la plena ocupació, per crear 

nous drets que cohesionin el nostre mercat de treball i permetin que el creixement de 

l'economia serveixi per millorar les condicions de vida i treball dels ciutadans i ciutadanes 

del nostre país. 

En tot aquest context, la USOC està cridada a continuar tenint un paper protagonista com a 

tercer sindicat català. A les portes de les eleccions sindicals, amb una continua expansió al 

territori, on com ve sabeu en el darrer any hem obert noves realitats als territoris de Lleida, 

de Tarragona i en les darreres setmanes a les comarques Gironines o amb la consolidació de 

l’afiliació de diferents sectors tant importants pel creixement del sindicat. 

Per tot plegat us demano que renoveu els vostres esforços per fer més gran aquest projecte 

de sindicalisme amb més de 15000 afiliats i afiliades d’indústria, d´ensenyament, de serveis, 

de seguretat privada i d´empleats públics que formen el 5% de representativitat en territori 

català. 

Un sindicalisme confederal, plural, de classe, català, autònom i independent que cada any 

incorpora a més treballadors i treballadores. Un sindicalisme, el de la USOC que posa la 

persona en el centre de les polítiques econòmiques, socials i laborals i defensa els seus 

valors allà on està present i que gràcies a això esta en ple creixement. 

Fins arribar a aquí molta gent ha treballat llarg i dur, us demano que seguiu així, els 

treballadors i treballadores catalans ens necessiten i necessiten un sindicat com el nostre. 

COMPANYS I COMPANYES NOMÉS DIR-VOS  

Visca la USOC i Visca el 1 de Maig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


