
 
 

Manifest 1 de Maig de 2005 
 
 
 

OCUPACIÓ DE QUALITAT I DRETS SOCIALS PER A TOTHOM 
 
 

CCOO de Catalunya reivindiquem, en aquest 1 de Maig del 2005, la 
necessitat de conquerir més ocupació estable i de qualitat i més drets 
socials per a tota la ciutadania de Catalunya, sigui quin sigui el seu 
origen.  El nou Estatut de Catalunya ha de significar un avenç en la 
consolidació del dret a una vida i un treball dignes per a tothom. 

 
 
 

La celebració de l'1 de Maig ens permet, a CCOO de Catalunya i al 
sindicalisme general i de classe, expressar les nostres reivindicacions 
i els nostres compromisos pel que fa a la defensa dels interessos dels 
treballadors i treballadores de Catalunya.  
 
1. En un moment en què la globalització afavoreix processos de 
deslocalització, reivindiquem la necessitat d’un nou model econòmic, 
que acabi amb les estratègies empresarials basades en la precarietat 
i els baixos costos laborals. Un model que aposti per l’ocupació 
estable, formada i de qualitat, que potenciï la innovació tecnològica i 
organitzativa  de les empreses, que respecti el medi i que faci dels 
drets socials un instrument d’igualtat i eficiència social.  
 
2. Per aconseguir aquest nou model es requereix un canvi en la 
mentalitat empresarial i, alhora, més iniciatives polítiques per part dels 
poders públics.  
 
Per aconseguir-ho, CCOO de Catalunya hem impulsat i hem estat al 
capdavant de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 
3. Per complementar aquest acord, esperem poder finalitzar, 
positivament i en dates properes, un Acord Interconfederal a 
Catalunya amb la patronal, que permeti avançar, entre d’altres 
objectius, en la racionalització  de la negociació col·lectiva, tot 
potenciant els convenis de Catalunya; en el reforç de la formació en 
les empreses; en un instrument per a la igualtat laboral entre dones i 
homes; en la reducció de la subcontractació en cadena com a forma 
de precarització laboral, i en una millor organització del temps de 
treball. Volem fer de l’AIC un instrument al servei d’aquest nou model 
econòmic en el si de les empreses.  
 
4. En l’àmbit de l’Estat afrontem les negociacions de la reforma del 
mercat de treball amb l’objectiu de potenciar l’ocupació estable i de 
qualitat. Per aquesta raó rebutgem de manera clara qualsevol intent 
de perpetuar polítiques ja fracassades, que plantegen vincular 
l’ocupació estable amb més desregulació o amb l’abaratiment de 
l’acomiadament. 
 
5. CCOO de Catalunya encarem aquest 1 de Maig amb la voluntat de 
participar activament en l’elaboració del  nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i del nou model de finançament. Un nou Estatut que, a més 
de reforçar l’autogovern, signifiqui un impuls al marc català de 
relacions sociolaborals i l’ampliació i la consolidació de drets socials 
per a tota la ciutadania catalana. 
 
El nou model de finançament ha de fer compatibles autogovern i 
responsabilitat fiscal de Catalunya amb la solidaritat que sempre hem 
defensat. I per garantir que Catalunya té suficients recursos per fer 
polítiques públiques en favor del desenvolupament econòmic i dels 
drets socials, es fa necessària una nova política fiscal progressiva, 
tant a Catalunya com a Espanya. 
 
És imprescindible l’establiment de l’Indicador de Rendes Bàsiques de 
Catalunya, que garanteixi el poder adquisitiu dels sectors més 
desafavorits, així com mesures que garanteixin l’accés al dret a un 
habitatge digne per a tothom, en especial als joves i a les persones en 
risc d’exclusió. És en la defensa de més i millors drets socials, que 
consolidin el nostre Estat de benestar, que exigim una Llei d’atenció a 
les persones amb dependència, que comporti una millor qualitat de 
vida per a tots i totes i que, alhora, permeti la creació de milers de 
nous llocs de treball, que avui estan en l'economia submergida. 

6. L’ampliació de l’Estat del benestar comporta l'extensió dels drets de 
ciutadania a tothom, i polítiques d’integració laboral i social per a les 
persones immigrades que estan vivint i treballant en la nostra societat.  
Per aconseguir que les persones immigrades siguin realment 
considerades com a ciutadans amb plenitud de drets, cal que se’ls 
reconegui el dret de vot. 
 
Valorem de manera positiva que l’actual procés de regularització 
d’immigrants permeti que centenars de milers de persones puguin 
veure normalitzada la seva situació legal, sortint així del pou de 
l’economia submergida i de la marginació social. Continuarem treballant 
perquè no hi hagi persones treballadores sense drets i exigim dels 
poders públics una actuació contundent contra aquells empresaris que, 
havent pogut regularitzar la situació dels seus treballadors i 
treballadores, no ho han fet per tal de poder continuar amb la seva 
explotació.  
 
7. La data de l'1 de Maig és també el moment de ratificar el nostre 
compromís amb la construcció de l’Europa social. CCOO de Catalunya 
continuarem potenciant la Confederació Europea de Sindicats (CES), i 
reivindicant conjuntament una Europa unida i en pau com a model 
polític, econòmic i social alternatiu a l’hegemonisme dels EUA. Una 
Europa unida políticament i socialment que aprofundeixi en el model 
social europeu, basat en el reconeixement dels drets de les persones 
treballadores, especialment el de la plena ocupació estable i amb 
drets,  el manteniment i l'ampliació de l’Estat del benestar i la protecció 
social. Una Europa democràtica basada en els principis i els valors de 
la pau, la llibertat, la igualtat, la justícia i el respecte als drets humans i 
al dret internacional.   
 
Volem denunciar la situació de la violació dels drets humans arreu del 
món, subscrivint la Declaració de la CIOSL davant la Comissió de Drets 
Humans de l’ONU d’abril del 2005, en la qual, entre d’altres, es relaten 
les greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals de 
sindicalistes, fins arribar a l’assassinat per la seva activitat sindical.  
   
Finalment considerem que l'1 de Maig és una data adequada per 
ratificar el nostre compromís internacionalista envers els pobles que 
pateixen l’opressió i l’ocupació estrangera. De la mateixa manera que 
és oportuna per manifestar el nostre compromís amb la «Crida mundial 
contra la pobresa» efectuada per la Confederació Internacional 
d’Organitzacions Sindicals Lliures (CIOSL), que té com a principal 
objectiu eradicar la pobresa al món a partir de l’eix de potenciar arreu 
l’ocupació digna i amb drets.          
 
 

 

Manifestacions 
 
Barcelona: 
11.30 h - Rda. Sant Pere / Pg. de Gràcia 
 
Tarragona: 
12.00 h - Plaça Imperial Tàrraco  
 
Lleida: 
12.00 h - Plaça del Treball 
 
Girona: 
12.00 h - Plaça de la Independència 
  

 


