
 

 

 

  27/04/2018 

WEB CGT-INFORMA 

L’Estafa continúa. Seguim als carrers. En defensa dels drets i llibertats de la 
classe treballadora. 

MANIFESTACIÓ: 12:00 hores des de la Plaça de Sant Agustí de València 
 

Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 

Portem 10 anys en una situació d'emergència social, on ja no solament les persones sense treball 
estan sota el llindar de la pobresa, sinó que més del 14% de les persones amb treball són pobres 
com a conseqüència de la precarietat dels nous contractes de treball, amb contractes parcials i sous 
de supervivència, que constitueix la nova realitat laboral d'indignació. A açò se suma la reculada en 
el poder adquisitiu que han patit les pensions, ocasionant que un de cada tres pensionistes estiga 
per sota d'aqueix llindar de pobresa, alhora que ha augmentat la bretxa salarial de gènere, tant en 
els salaris com en les pensions. 

 

Ens enfrontem a un atac ideològic i estratègic que pretén que el que fins fa poc temps eren drets 
siguen ara negoci: l'educació, la sanitat, les pensions... tot allò que en summa és nostre, de tots i 
totes, s'està convertint en dividends per a les grans corporacions empresarials. A canvi ens obliguen 
a rescatar bancs i autopistes, pagant un deute que no és nostre, pagant un deute que és il·legítim i 
que en gran part procedeix de la corrupció. Ens estan estafant. 

 

Des de la CGT diem que no anem a resignar-nos al fet que els bancs siguen més importants que les 
persones; des de la CGT ens neguem al fet que bona part dels serveis públics seguisquen sent 
privatitzats i precarizats; des de la CGT no consentirem que es desmantelle el sistema públic de 
pensions; en la CGT no acceptem que la classe treballadora veja reduïts els seus drets tots els dies 
amb noves reformes laborals. 

 

És hora que es produïsca un repartiment del treball reduint la jornada laboral, acabant amb les hores 
extres i avançant l'edat de jubilació perquè tots i totes puguem tenir treball. Han de recuperar-se 
els serveis públics privatitzats, on solament siga important l'eficiència dels mateixos perquè de debò 
existisca una protecció social que siga pública i universal, per a totes i tots. És imprescindible repartir 
la riquesa a través d'una reforma fiscal que faça que els qui suporten la major part de la despesa 
siguen les grans fortunes i corporacions, que són les que han vist incrementats els seus beneficis 
amb aquesta crisi-estafa. Cal acabar amb el frau i els paradisos fiscals. 
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Per a la CGT la resignació no és una opció, és hora d'ocupar de nou els carrers, és més necessari que 
mai que la CGT estiga present allí on es produeixen situacions d'injustícia social, és necessària una 
mobilització permanent de la CGT contra aquest sistema corrupte, convocant i participant en 
quantes mobilitzacions siguen necessàries per a aconseguir una societat autogestionaria, 
antipatriarcal, ecologista, no racista ni xenòfoba... llibertària. 

 

I per això, de nou aquesta any, us convidem a marxar amb nosaltres, a fer també la vostra la 
manifestació d’aquest 1 de maig, en mostra d’unitat i fortalesa com a classe treballadora davant 
dels que es beneficien, sigui per acte o per omissió, de l’espoli dels drets construïts durant segles. 
Us animem a participar de la manera que cregueu més oportú, amb el vostre propi bloc o amb 
nosaltres, i de la mateixa manera oferim i estem a la vostra disposició per acordar les intervencions 
en l’acte final que es porta a terme al Parterre. 

 

Aquest 1 de maig, tenim moltes raons per manifestar-nos. La precarització de la feina segueix sent 
norma i l’atac a les pensions és d’una profunditat que necessitarà sens dubte d’una lluita valenta, 
intel·ligent i sostinguda en el temps. 

 

El nostre compromís en la lluita és ferma, i per tot això us esperem a la manifestació alternativa de 
CGT, amb la confiança que aquest any serem, si és possible, moltes més les que optem per una 
veritable defensa dels interessos de classe, sense subordinacions partidistes ni de governs. 

 

L’1 de maig, a les 12:00 hores des de la Plaça de Sant Agustí de València, la CGT  convida a marxar 
al costat de nosaltres en defensa dels interessos de la classe treballadora. 

 

Manifest CGT 

 


