EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS, LA PLENA OCUPACIÓ, I L'ABOLICIÓ DE LA
PRECARIETAT:
¡PARTICIPEM EN LES MOBILITZACIONS DEL 24 I 27 D'OCTUBRE!
La desocupació es dispara després de finalitzar l'agost, i de manera significativa respecte
d'anys anteriors, la precarietat augmenta i la pobresa laboral s'estén i afecta més d'un terç
de la classe treballadora.
Els signes de "refredament" de l'economia com a conseqüències de les polítiques de la
Reserva Federal dels Estats units han afectat, de moment, a les economies dels anomenats
països emergents, mentre el Banc Central Europeu anuncia la fi dels diners fàcil.
Les polítiques d'ajust i austeritat del capitalisme neoliberal, imposades per la Comissió
Europea i el BCE, han estat desastroses socialment, han precaritzat i despullat de drets
socials i laborals a la majoria de la població.
En l'actual conjuntura política, després de l'expulsió del govern lladre de Mariano Rajoy, i
davant les promeses i compromisos del nou govern, hem d'intentar recuperar els drets que
ens van robar, reconquistar el treball estable i les pensions públiques dignes, fer realitat el
dret a l'habitatge accessible, eliminar les retallades en salut i educació, per avançar cap a
uns drets socials de qualitat.
Com sempre ha passat en els governs de l'alternança bipartidista, les seves promeses se les
emporta el vent que bufen els poders econòmics.
La classe treballadora i la majoria social hem de dir Prou !, i mobilitzar-nos pels següents
objectius:
- Derogació de les contrareformes laborals i abolir la precarietat laboral

- Derogació de la contrareforma de les pensions públiques que va allargar l'edat de jubilació
i empobrir les pensions. Actualitzar les pensions amb l'IPC. Pensió mínima de 1.080 euros.
- N'hi ha prou de falsos autònoms, prou de fons voltors. Per un treball digne i estable.
- Pel repartiment de la riquesa i el treball. Setmana laboral de 35 hores sense disminuir els
salaris. Per un salari mínim de 1200 euros al mes.
- Ple compliment Renda Garantida Ciutadania. Auditoria independent de la gestió. Revisió
general resolucions denegatòries i desistides. Aplicació del silenci positiu.
- Blindar el caràcter públic de la salut i educació, revertint les retallades aplicades pels
governs de la Generalitat.
- Dret a l'habitatge accessible. STOP desnonaments. No als augments abusius de lloguer, per
la regulació pública dels lloguers.
- Per una fiscalitat progressiva a partir de 60.000 euros anuals d'ingressos, eliminar el frau
fiscal, eliminar ajudes fiscals a les grans empreses, i prohibir i penalitzar els paradisos fiscals.
- Derogació de l'art 135 de la Constitució espanyola i de la llei orgànica d'estabilitat
pressupostària, que imposen les polítiques d'ajust i austeritat.
- Derogació de l'anomenada "llei mordassa".
Amb els lemes "Per la distribució de la riquesa, en defensa dels drets, salvem el Planeta i per
una vida digna" participem en les activitats convocades per al 24 d'octubre:
Barcelona:
- 11 hores, concentració davant del Departament de treball, assumptes socials i famílies
(carrer Sepúlveda 148, cantonada Villarroel).
- 18 hores, Acte reivindicatiu i lúdic al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere
Més Baix nº 70.
Girona: 10 hores (fins les 12h), Plaça Pompeu Fabra.
Tarragona: 18:30 hores, Plaça de la Font
Marxem a la manifestació del 27 d'octubre a Madrid (inici a les 18 hores des de Plaça
d'Atocha). E-mail per reservar plaça autocar: caminando27octubre@gmail.com
Catalunya, 18 octubre 2018
ORGANITZACIONS CONVOCANTS:
NO + PRECARIETAT; ASSEMBLEA DIVERSITAT FUNCIONAL BCN; COMISSIÓ PROMOTORA RENDA
GARANTIDA CIUTADANIA; COORDINADORA ASSEMBLEES DE TREBALLADORS/ES EN ATUR DE
CATALUNYA; ELITE TAXI; LES KELLYS BCN; LGTBI MARESME; MAREA BLANCA; MAREA DE MAREAS;
MAREA PENSIONISTA; MIGRANTS BLANES; PAC; PAH BARCELONA, MATARÓ, TORDERA;
PLATAFORMA AFECTATS BB SERVEIS; AFECTATS IDENTAL GIRONA; RIDERSXDRETS; PLATAFORMA
SAD. CO.BAS; INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC); OEPB; SINDICAT DE LLOGATERS
I LLOGATERES; VAMOS. CATALUNYA EN COMÚ; EUiA; ICV; PODEM CATALUNYA; XS21

