
 

 

1 

 

comissió obrera 

nacional de Catalunya 

CIRCULAR. PRIMER DE MAIG 2020 

MANIFESTACIÓ VIRTUAL   

#1deMaigCCOO  #1deMayoCCOO  #1MaySolidarity 

Horari: de 13.30 a 14 h 

Canal: Twitter  

 

Companys i companyes, 

Per a la Manifestació virtual del Primer de Maig d’aquest any us relacionem un seguit 

d'indicacions: 

 

Acció 

 Posar fotos o vídeos a Twitter amb els hashtags: 

 

#1deMaigCCOO  #1deMayoCCOO  #1MaySolidarity i el hastag específic que treurem 

aquell dia 

 

Fes-te una foto o un vídeo amb un missatge escrit en un paper, com una petita pancarta. 

 

 
 Fer RT als tuits que portin els mateixos hashtags. 

 
 Sobretot els que faci @ccoocatalunya i @ccoo i les secretaries generals. 

 

 

Organització 

 El mateix dia us enviarem un whatsapp amb: 

 

 Un hashtag específic per a la manifestació virtual (no abans perquè twitter 

penalitza els hashtags ja usats). 

 Fotos i vídeos de CCOO per tenir més material per fer tuits. 

 

 Cada organització assegurarà un nombre de participants. 

 

 Cada organització mirarà de recollir i tuitejar les fotos que els hi arribin de persones que 

no tinguin compte propi de twitter.  

 Cada organització assegurarà l’activitat dels seus perfils de Twitter institucionals i penjarà 

els vídeos o les fotos de companyes i companys que no tenen twitter, que els poden 

enviar per whatsapp. 
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Text del tuit recomanat per la CONC 

 
Hauran de comptar amb nosaltres 

 

 
 

Textos que recomana la Confederació Europea de Sindicats, en castellà, 
català i anglès. Ús optatiu. 

 
  

Castellà 

 

¡Vuelta segura al trabajo y trabajos de calidad para todxs!  

 

Necesitamos un Plan Europeo de Recuperación masivo y ambicioso para hacer frente 

al desempleo y a la pobreza, aumentar los salarios y mejorar las condiciones de 

trabajo!  

El coraje y los sacrificios de muchxs trabajadorxs han demostrado el poder y el valor 

de la solidaridad.  

Millones de trabajadorxs han arriesgado sus vidas prestando servicios esenciales en la 

crisis de #Covid19. Millones de trabajadorxs perdieron sus empleos.  

Todxs los trabajadorxs que han perdido su empleo, están temporalmente sin trabajo, 

trabajando desde su casa, o ya están en paro necesitan una segura, planificada y 

gestionada vuelta al trabajo/empleo. 

Lxs trabajadxres son lxs héroes/heroínas y las víctimas de #Covid19.  

¡No se puede volver a lo de siempre! ¡No a la austeridad!  

 

Català 

¡Tornada segura a la feina i treballs de qualitat per a tots i totes! 

Necessitem un Pla Europeu de Recuperació massiu i ambiciós per fer front a la 

desocupació i la pobresa, augmentar els salaris i millorar les condicions de treball! 

El coratge i els sacrificis de moltes treballadores i treballadors han demostrat el poder 

i el valor de la solidaritat. 

Milions de treballadores i treballadors han arriscat les seves vides prestant serveis 

essencials en la crisi de #Covid19. Milions de treballadores i treballadors han perdut 

els seus llocs de treball. 
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Les persones que han perdut la feina, estan temporalment sense feina, treballant des 

de casa, o ja estan a l'atur necessiten tornar a la feina de forma segura, planificada i 

negociada. 

Els herois i les heroïnes del #Covid19 són els treballadors i les treballadores.  Les 

víctimes, també. 

No es pot tornar al de sempre! No a l'austeritat! 

 

Anglès 

Workers are the heroes & victims of #Covid19.  

Safe return to work + quality jobs for all! 

We need a massive ambitious European Recovery Plan to tackle unemployment & 

poverty, raise wages & improve working conditions!  

Courage and sacrifices of many working people have shown the power & value of 

solidarity.  

Millions of workers have risked their lives providing essential services in #Covid19 

crisis.  

Some have become its victims, inc millions of workers who lost their jobs.  

We need a safe return to work & an ambitious recovery plan to create quality jobs for 

all. 

All workers – who have lost their job, are temporarily off work, working from home, or 

already unemployed - need a safe, planned and managed return to work/employment. 

No back to business-as-usual! No austerity!  

 

 
 

Secretaria d’Organització Secretaria de Comunicació Integral 

i Finances 

 
 

Barcelona, 24 d’abril de 2020 

 
 


