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MANIFEST DE LES I ELS SINDICALISTES REPUBLICANS 

 

Votar Esquerra Republicana és votar pels drets laborals i socials 

 

Per la millora de les condicions socials i laborals de les persones treballadores de Catalunya. 

Els catalans i catalanes necessitem polítiques valentes i netament d’esquerres per tal de retornar 

els drets a les persones treballadores que s’han perdut els darrers anys, especialment a causa de 

les reformes laborals de PP i PSOE i, també, per tal d’abordar la situació del mercat de treball 

sorgida arran de la crisi social i econòmica tan agudes que patim derivades de la situació de 

pandèmia. 

És per això que les persones sotasignants, sindicalistes de diverses forces, entenem que la victòria 

d’Esquerra Republicana a les eleccions del 14 de febrer és imprescindible per garantir els drets de 

les persones treballadores i poder complir el següent decàleg: 

1. Enfortir l’espai català de diàleg social, que permeti avançar en un gran acord de tots els agents 

econòmics i socials que estableixi 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. Reforçar la negociació col·lectiva a Catalunya, retornant la capacitat negociadora a les 

persones treballadores, 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. Cal seguir liderant l’exigència 

de la derogació de les darreres reformes laborals de PP i PSOE. 

3. Defensa del sistema de pensions públic i fer una auditoria de la Seguretat Social 

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. Amb una Formació professional que 

s’ajusti a les necessitats d’un  món laboral  i de formació canviant.  

5. Garantir un augment constant del salari mínim que permeti ubicar el salari mínim en el 60% del 

salari mitjà, tal com contempla la Carta Social Europea. 

6. Engegar mesures preferents per a les persones en situació d’atur de més de 55 anys per 

garantir-ne una vida i una jubilació digna. 

7. Un pacte social per la igualtat en el treball que avanci en la igualtat salarial i de responsabilitat 

entre gèneres superant la bretxa salarial entre homes i dones, 

8. L’impuls de polítiques efectives contra la discriminació i per la integració de la diversitat social  a 

les empreses. 

9. Promoure la democràcia econòmica mitjançant l’associacionisme econòmic de treball, el 

cooperativisme i les diverses expressions de l’economia social com a fórmula d’apoderament 

dels treballadors i treballadores. 

10. 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 

 

Països Catalans,  10 de febrer de 2021 


