
MANIFEST DELS SINDICALISTES PEL SÍ

27S: Votar Sí és votar pels drets laborals i socials, 
i per una sortida digne a la crisi

Per l’inici d’un procés constituent que millori les condicions socials  
i laborals dels treballadors i treballadores de Catalunya.

Una realitat recorre el nostre país i s’hi ha fet forta i majoritària. És la voluntat de més justícia social i 
de llibertat nacional i el convenciment col·lectiu de que sols a partir de l’exercici de la pròpia sobirania, 
l’aprofundiment democràtic que representa el dret a decidir i la construcció d’un nou estat, de la Repúbli-
ca Catalana, podem garantir la millora de les condicions socials i laborals dels treballadors i treballadores 
de Catalunya, la creació de llocs de treball de qualitat i una sortida de la crisi econòmica i social amb 
dignitat. 

Després d’anys de recessió, en aquests darrers mesos hem entrat en una fase de mínim creixement eco-
nòmic, sense que això signifiqui la sortida de la crisi, ni la creació dels llocs de treball que necessitem, ni 
una distribució adequada de la riquesa. La incipient recuperació fa paleses moltes desigualtats que cal 
resoldre amb urgència.

La creació d’ocupació es produeix a partir de la precarització de les condicions laborals, amb una forta 
baixada global dels salaris i pèrdua de drets. Aquest model sols porta a un empobriment de la ciutadania 
i a un augment de les desigualtats. I manté una alta taxa d’atur per al conjunt dels Països Catalans al 
voltant del 20% (19’1% a Catalunya, el 23’1% al País Valencià i el 16’4%  a les Illes). Com es pot sortir de 
la crisi amb un model productiu que ni genera valor afegit, ni drets per les persones i que amb salaris bai-
xos fa a la gent més pobre? De què serveix el creixement econòmic si la gent viu en pitjors condicions? 
Aquest és el model espanyol de sortida de la crisi imposat pel govern del PP i les seves reformes i políti-
ques. No volem que ningú, i en nom de res, erosioni els estàndards socials i els drets i llibertats assolits.

Hem de construir un model català, una proposta pròpia per sortir de la crisi, sustentada en generar treball 
digne i empreses de qualitat, rescatant i recuperant els drets perduts. Només hi ha una manera de produir 
un creixement de la riquesa sostingut i arrelat i és amb un millor repartiment de les rendes dins un nou 
model econòmic. La transició nacional i la construcció d’estructures d’estat coherents amb el model són, 
així, la nostra proposta per sortir de la crisi, per disposar d’eines per eixamplar els drets i llibertats de les 
persones treballadores en el nou país.



Així, les persones sotasignants, sindicalistes de diverses forces, entenem que la victòria del SÍ al 27 S 
es imprescindible per que és produeixi una nova transició democràtica i s’iniciï un procés constituent on 
ens comprometem a treballar per:

1) Enfortir l’espai català de diàleg social, on s’avanci en un gran acord de tots els agents que posi les 
bases del futur marc laboral català, cerqui les millors eines de corresponsabilitat i cogestió dels 
treballadors a les empreses i permeti rescatar i recuperar drets laborals i socials.

2) Impulsar un nou marc legislatiu, superador del marc legal actual, heretat dels vells i caducs Pactes 
de la Moncloa de la transició postfranquista i empitjorat en les reformes laborals darreres. Cons-
titucionalitzar els drets laborals i sindicals, i legislar-ne les seves normes, en la futura República 
Catalana.

3) Reforçar la negociació col·lectiva a Catalunya, retornant la capacitat negociadora als treballadors i 
retrobant la cultura laboral del diàleg i el respecte als drets adquirits i on la cobertura dels convenis 
arribi a tots els treballadors i empreses.

4) Impulsar veritables polítiques actives de treball, a partir de la formació i l’augment de l’orientació i 
formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

5) Treballar per la creació dels ens necessaris per al bon funcionament del marc laboral, una inspecció 
de treball que recuperi el potencial actor i mediador, un fons de garantia salarial d’acord a la nostra 
realitat, l’enfortiment del TLC i la seva obertura, a més dels conflictes col·lectius, als individuals, 
que reforcin un model propi de relacions laborals basat en la negociació, la mediació i l’acord.

6) Un augment del salari mínim dels 648€ actuals als 1.000€ en un període de 4 anys (quantitat equi-
valent al 60% del salari mitjà, tal  com contempla la Carta Social Europea).

7) Engegar mesures preferents per a les persones en situació d’atur de més de 55 anys per garan-
tir-ne una vida i una jubilació digna.

8) Un pacte social per la igualtat en el treball que avanci en la igualtat salarial i de responsabilitat entre 
gèneres superant la diferència del 20% en els salaris entre homes i dones. 

9) Impulsar un model salarial, lligat a la negociació col·lectiva, on els sous han d’estar referenciats al 
cost de la vida, al creixement del PIB i a la situació dels sectors i empreses.

10) Promoure la democràcia econòmica mitjançant l’associacionisme econòmic de treball, el coopera-
tivisme i les diverses expressions de l’economia social com a fórmula d’apoderament dels treba-
lladors i treballadores.

11) Enfortir les accions per a una millor ocupabilitat de les persones amb discapacitat i/o malalties 
mentals, garantint-ne l’accés i permanència al mercat de treball en condicions dignes i de qualitat.

El procés sobiranista català és un procés per garantir un millor i més just repartiment de la riquesa, de 
les oportunitats i de l’aprofundiment democràtic en la gestió dels reptes socials. La futura constitució 
de la República Catalana ha de ser avançada socialment i recollir aquests anhels. Així, el nou estat pel 
qual lluitem ha de garantir el benestar social dels ciutadans de Catalunya, millorar els drets laborals i 
recuperar els drets socials perduts durant la crisi. 

És per aquests motius que cridem a tots els treballadors i treballadores a votar Junts pel Sí el 
proper 27 de setembre. 

Barcelona, 12 de setembre de 2015.


