
1r de maig
Pel treball estable i segur i en defensa dels serveis públics

Aquest Primer de Maig, les treballadores i els treballadors tornarem als carrers per denunciar els 
veritables problemes de les persones treballadores. 
? Impulsar una societat més lliure i més justa.
De nou, reivindicarem drets pendents, per impulsar la construcció d'una societat més lliure i més 
justa. I ho farem per denunciar també que ens volen imposar una visió falsejada de la realitat. Les 
preocupacions de la gent no són que Espanya es trenca, ni que els catòlics no poden ser-ho, ni que 
la família està en perill, ni que el govern cedeix davant els terroristes… La manipulació constant 
que patim els treballadors i les treballadores només pretén ocultar els nostres problemes reals, i 
imposar la irracionalitat dels sectors més conservadors enfront de la raó, les llibertats civils i els 
drets socials.

? Reforma laboral, reforma de les pensions i retallades socials.
La patronal, el govern espanyol i alguns sindicats van signar una nova reforma laboral que, amb el 
pretext de reduir la temporalitat, rebaixa les cotitzacions i augmenta les bonificacions per als 
empresaris mentre generalitza l'abaratiment de l'acomiadament improcedent en tots els nous 
contractes de foment d'ocupació. Els mateixos actors van signar posteriorment un acord de 
reforma de les pensions que empitjora les condicions d'accés a la pensió de jubilació i augmenta el 
període de cotització mínim per a poder accedir a una pensió. D'altra banda, el procés de 
globalització econòmica afavoreix la destrucció del teixit industrial i la deslocalització de les 
empreses (com el cas de Delphi, a Cadis).
La competitivitat i la productivitat són la coartada per a rebaixar els nivells salarials i les condicions 
laborals de les treballadores i els treballadors. El mercat no té cap consideració ni amb les 
persones joves que inicien el seu periple laboral ni amb les que, havent complit quaranta anys, 
emprenen la recerca d'una nova ocupació. 
Davant tot això, Intersindical Valenciana continua defenent un treball estable i segur, unes 
retribucions més justes i la reducció de la jornada laboral, per llei, cap a les 35 hores.

? Sinistralitat laboral.
Assetjament i violència en el treball. Els índexs d'accidents en el treball —mortals, en molts casos
— continuen sent els més elevats del nostre entorn econòmic, però no semblen importar, com si 
foren producte de circumstàncies alienes a la legislació i la responsabilitat de les empreses. Tot 
això ha de ser resolt sense dilació i amb contundència perquè afecta especialment les treballadores 
i els treballadors més desprotegits. Els processos d'assetjament i violència en els espais de treball 
continuen sense ser eradicats, en molts casos per les estructures jeràrquiques i poc 
democràtiques dels àmbits laborals.



? Competitivitat, retallada de drets i serveis públics insuficients.
L'Estatut de l'Empleat Públic configura unes administracions públiques al servei del poder polític 
de torn. L’Estatut consolida i multiplica diferents condicions laborals, fomenta la competitivitat, 
nega la clàusula de revisió salarial, centralitza i allunya del personal la negociació col·lectiva i no 
estableix clarament el caràcter públic del treball en les administracions, i permet el transvasament 
de serveis a empreses privades.
Els comptes de l'estat continuen amb superàvit, mentre que els serveis públics continuen sent 
insuficients mentre es posen en dubte les despeses socials. Avança la privatització dels serveis 
públics perquè l'educació, la sanitat, els transports, les comunicacions, les pensions, els serveis 
socials o la gestió del medi ambient són objectius estratègics per al poder econòmic. La 
mercantilització dels serveis públics bàsics constitueix una amenaça per a la ciutadania, 
especialment per als qui no poden o no volen accedir a l'oferta privada.

? Exclusió social i drets incomplits.
Les treballadores i els treballadors immigrants continuen sent invisibles com a persones amb 
drets, encara que contribuïsquen a sostindre la nostra economia, amb els treballs més precaris i 
menys reconeguts socialment. Exigim per a totes aquestes persones les mateixes garanties 
laborals que les de la resta de la població i els mateixos drets i deures ciutadans.
Desenes de dones continuen morint cada any a mans de les seues parelles; la taxa d'atur femenina 
duplica la masculina; el salari dels homes és superior al de les dones, la pobresa és 
majoritàriament femenina; les dones dediquen més temps a la llar i a la família; la conciliació de 
les treballadores depén de la privatització de les atencions i cura als altres.
La jerarquia catòlica intenta, com sempre, ignorar les decisions democràtiques i imposar el seu 
model tradicional de vida i de família: ataca frontalment el dret dels gais i les lesbianes a ser iguals. 
Amb tot això, gràcies també a l’actitud poc valenta del govern espanyol, ha aconseguit esborrar de 
la Llei Orgànica d'Educació qualsevol possibilitat d'avançar cap a una educació i un estat laics.
El dret a la’habitatge continua incomplint-se. El lloguer o la compra es fan impossibles amb els 
salaris actuals, mentre milers d'habitatges estan buits, al servei de la inversió especulativa.

? Els avanços socials requereixen inversions econòmiques.
Juntament amb el panorama descrit, cal reconéixer avanços en les llibertats civils i en els drets 
socials com les lleis de dependència i d'igualtat. Malgrat això, aquestes disposicions legals 
necessiten anar acompanyades de dotacions pressupostàries, perquè sense un augment important 
de la despesa social i de la xarxa de serveis públics, és impossible aplicar-les de manera efectiva.

? Un altre sindicalisme és possible.
L'alternativa sindical és necessària. Els treballadors i les treballadores volem ajudar a resoldre tots 
els problemes que hem denunciat. Des de la Intersindical Valenciana continuem treballant per 
consolidar una alternativa sense obeir més interessos que els de la classe treballadora. Per a 
avançar en la igualtat i en la llibertat, en aquest Primer de Maig defenem com sempre un 
sindicalisme que recupere la participació, la democràcia, la pluralitat, l'autonomia i la 
independència com instruments fonamentals. El nostre és un sindicalisme progressista i unitari 
que pretén unir les seues forces a les de tots els moviments socials que lluiten per un món millor.

Visca el Primer de maig!


