
Portem 
la República
als centres 
de treball

Fòrum Sindical



Sindiquem-nos!

Un sindicat és...

Una organització estable de treballadors i treballa-
dores que, de manera voluntària i solidària, s’uneixen 
per la defensa dels seus interessos econòmics i con-
dicions de vida laborals i socials; lluitant perquè els 
interessos col·lectius estiguin per damunt de mino-
ries privilegiades, convertint-se així en un instrument 
de lluita contra els abusos de poder.

I serveix per...

A través de les organitzacions sindicals, els treba-
lladors i les treballadores expressen reivindicacions 
comunes i concretes: el salari, la jornada laboral, les 
condicions de treball, la lluita contra la precarietat, la 
conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

Quin sindicalisme necessitem?

Un sindicalisme nacional, de classe, fort i combatiu 
que no perdi de vista l’objectiu per al qual va nèixer: 
defensar els interessos de la classe treballadora. 
Que actui com a contrapoder al sistema econòmic 
del gran capital, i que ha de ser una de les principals 
eines per avançar en cohesió social.

El sindicalisme al nostre país ha de treballar en la 
vertebració i construcció d’una societat més justa i 
igualitària, ja sigui en els centres de treball impulsant 
la negociació col·lectiva o en la seva tasca com a 
interlocutors socials.



Activa’t sindicalment

Porta el missatge republicà als teus 
companys i companyes de treball

Fomentar la participació de les treballadores i treba-
lladors en espais sindicals compromesos en la cons-
trucció d’un sindicalisme republicà i modern, adaptat 
a les necessitats dels treballadors del segle XXI on 
el treball i salaris dignes, la participació democràtica 
en l’empresa i la lluita contra la precarietat i pobresa 
laboral siguin els motius de la seva acció diària als 
llocs de feina. Les treballadores i treballadors seran la 
base de la República que volem edificar.

 

Ocupació
de qualitat 
i salari digne

Des del petit centre de treball 
fins la gran empresa:



La defensa dels treballadors 
i les treballadores, la millor 
estructura d’estat. 

Des del Fòrum Sindical d’Esquerra Republicana 
animem a tothom que estigui afiliat a un sindicat a 
participar de forma activa, involucrant-se tant en les 
campanyes com a presentar-se com a candidat o 
candidata en les llistes electorals.

Guanyar a més sectors de treballadores i treballadors 
és fonamental per avançar en la causa republicana.

Per a més informació pots adreçar-te 
a nosaltres a través de les xarxes socials 
o al correu:

Participa en les eleccions 
sindicals de la teva empresaa

www esquerra.cat/ca/forum-sindical
economiaitreball
ERCsindical
forumsindical@esquerra.cat


