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A Barcelona i Girona el dia 6 d’abril,
i el dia 22 de març a Tarragona

Manifestació del #6ABRIL
Per una #CatalunyaSocial
En el marc de les mobilitzacions europees en defensa dels drets socials que tindran lloc a principis d’abril, CCOO de Catalunya dóna suport a la
campanya Per una #CatalunyaSocial que impulsen diferents sindicats i entitats.
Aquesta campanya es concreta en una manifestació el diumenge #6ABRIL de 2014 a Barcelona.
Començarà a les 12.00 hores a la Plaça Urquinaona. Volem que la ciutadania expressi el seu rebuig a unes polítiques que provoquen desigualtat
i anul·len drets. També hi haurà manifestació el
mateix #6ABRIL a Girona, a les 12.00 hores des
de la Plaça Independència, i una manifestació a
Tarragona el dissabte 22 de març, a les 18.00 hores, des de la Rambla Vella davant de Santa Tecla.

A Barcelona, el lloc de
trobada de la FSC serà:
CASP/PAU CLARIS

(COSTAT LLOBREGAT)
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Prioritats X una Catalunya social!
Resum de les propostes:
•
Per un Servei Nacional de Salut totalment públic, universal i de qualitat, que garanteixi el dret a la salut.
•
Aposta per l’educació pública, que garanteixi la qualitat de l’educació, el seu accés i el model d’escola catalana. No al
tancament de centres. Per una escola inclusiva. No a la LOMCE.
•
Defensa dels Serveis Públics, garantia de drets perquè són la base de l’Estat del Benestar i garantia de drets de ciutadania.
•
Per uns Serveis Públics Municipals, que garanteixin els serveis a les persones que són la prioritat.
No a la LRSAL.
•
Per l’ocupació i contra l’atur i la precarietat: Exigim ocupació estable i de qualitat i polítiques actives d’ocupació, la retirada
de la REFORMA LABORAL i la recuperació de drets laborals. Per un Marc català de relacions Laborals i en defensa de la Negociació
Col•lectiva.
•
Contra la pobresa i per la cohesió social: Garantir la protecció de les persones en atur, més recursos per als serveis socials i
suport a la Renda garantida de ciutadania. Garantir l’accés als serveis bàsics essencials (llum, gas, aigua i transport públic), eradicar
la pobresa infantil i garantir el poder adquisitiu de les pensions i l’atenció a la dependència.
•
Polítiques d’igualtat home-dona: oposició a la reforma de la llei d’avortament. Incorporar la perspectiva de gènere en les
polítiques contra la crisi.
•
Garantir el dret a l’habitatge digne amb habitatges de lloguer social, la dació en pagament i el lloguer forçós dels pisos buits
en mans d’entitats financeres.
•
Garantir l’accés universal a la cultura donant suport a la creació cultural i revertint la pujada de l’IVA cultural. La cultura no
és un luxe, és un dret!
•
Preservar i impulsar les polítiques de cooperació garantint els recursos suficients per a les ONG.
•
Exigim una fiscalitat justa, redistributiva i mediambiental, i una auditoria del deute. Recuperar l’impost de successions i el
de patrimoni, i lluitar contra el frau i l’evasió fiscal.
•
Per un canvi de model productiu: innovació, recerca i desenvolupament sostenible, i control democràtic dels recursos
naturals. Polítiques industrials contra l’especulació i la garantia de l’accés al crèdit a empreses i famílies.
•
Per una administració propera a la ciutadania. No a la reforma de l’Administració local!
•
Per la democràcia: dret a decidir, també, les polítiques socials i econòmiques. Llibertat d’expressió i manifestació,
transparència en la gestió dels recursos públics. Tancament dels CIEs.
•
Per una Catalunya lliure de corrupció: exigim transparència i participació ciutadana. Per una nova llei de partits que en reguli
el finançament.
•
Per un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, amb drets i dignitat, per una Europa Social!
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El 6 d’abril els treballadors i les treballadores del
sector públic, els i les usuàries dels diferents serveis
públics i socials, el mon del treball i la ciutadania en
general,convocats per sindicats i plataformes socials
i ciutadanes omplirem els carrers de Catalunya per
defensar els nostres drets,per rebutjar les polítiques
de retallades i les privatitzacions.

SORTIM AL CARRER PERQUÈ :
• Diuen que l’economia es recupera, nosaltres no ho notem i cada
cop ens costa més arribar a final de mes.
• Ens retallen salaris i condicions laborals, mentre directius i
empresaris cada dia cobren més i augmenten els seus beneficis.
• Volem mantenir l’ocupació i les condicions de
treball
• No acceptem la Reforma Laboral que ens condemna a la
precarietat i la desregulació.
• Avui tenir feina no és garantia de no caure a la pobresa. Volem
sortir de l’atur amb ocupació de qualitat.
• No acceptem la pujada constant i abusiva del preu dels serveis
bàsics (aigua, llum, transport) mentre congelen el Salari Mínim i
retallen les pensions i l’atenció a la dependència.
• Reclamem una Renda Garantida de Ciutadania per a qui no té
recursos i beques i ajuts per eradicar la pobresa infantil.
• Tenim dret a un habitatge digne i volem lloguer forçós pels pisos
buits dels bancs i dació en pagament per a qui no pot pagar la
hipoteca.
• Exigim una fiscalitat més justa en que grans empreses i grans
fortunes paguin més impostos i que es persegueixi el frau i l’evasió
fiscal.
• Volem una Catalunya lliure de corrupció amb més transparència
i participació ciutadana.
• Volem uns serveis públics i socials suficients i de qualitat.
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• No acceptem les privatitzacions que desvien els diners de tots a
les butxaques d’uns pocs, empitjoren els serveis i precaritzen les
condicions de treball.
• Volem una Sanitat pública, universal sense exclusions ni llistes
d’espera.
• Defensem una educació pública de qualitat i inclusiva i el model
d’escola catalana.
• Necessitem administracions públiques properes
a la ciutadania
• El govern i la dreta més conservadora volen que les dones tornem
a demanar permís per avortar i retrocedeix la igualtat de gènere a
les empreses.
• Rebutgem que es vulguin fer lleis per acabar
amb els drets d’expressió i manifestació.

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS I
LES CONDICIONS DE TREBALL CONTRA
LA PRECARIETAT I PER LA COHESIÓ
SOCIAL
CCOO , ANPE, ASPEPC-SPS, CSIF, I-CSC,SAC, SATSE,
STAJ, UGT, USAE, USOC

DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS
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