
Manifest ler de Maig pel treball digne 
i serveis pUblics de qualitat 

Aquest any, de forma més contundent, s'ha demostrat que els treballadors i treballadores son fona-
mentals per a Ia construcció de pals. 

Els i les professionals de la sanitat pUblica han demostrat que sOn la base per garantir la vida, i cobrir les 
necessitats més vitals. Corn també totes aquelles persones que treballen incansablernent en àmbits que, 
en plena pandèmia, se'ns fan imprescindibles i que volem enumerar: personal de la neteja, transportistes, 
educadors i treballadors socials i tothom qui treballa amb cos I ànima en la tasca de les cures, de I'atenciO a 
la infància i adolescència, a la gent gran i a les persones dependents. El cos de bombers, els diferents 
cossos de seguretat; els i les rnestres, tot procurant fer Ia seva feina malgrat la situaciO; els treballadors 
municipals, en especial els serveis socials; totes les persones que aixequen la persiana i atenen als taulells 
i caixers de botigues, mercats I supermercats, i qui proveeix d'aliments; la pagesia i rarnaderia que garan-
teix subministrarnent de productes frescos, i totes aquelles feines invisibles que fan que la maquinària 
funcioni, des del personal de benzineres, tallers mecànics, fins al mOn de la inforrnàtica o dels subrninistra-
rnents basics. 

Totes elles, persones de classe treballadora, que amb el seu esforc, construeixen un pais, i no permeten 
que caiguem. 

Per tall de for avancar Ia nostra societat cap a un millor benestar, equitat, Ia igualtat de drets, Ia plena 
ciutadania, calen uns serveis pUblics potents, torts i estables. Its necessari blindar i assegurar drets 
laborals, condicions I salaris dignes. Mesures que protegeixin els treballadors I les treballadores. Per 
assegurar un Estat social I uns serveis publics de qualitat, cal una ref orma fiscal perqué qui tingui més 
recursos I les grans fortunes paguin més. 

La crisi del 2008 la yarn pagar Ia classe treballadora, ara no tornarà a passar. Ara cal que la paguin aquells 
qui van especular amb béns de prirnera necessitat corn l'habitatge. Els bancs, que van ser rescatats amb 
diners pUblics i que rnai més no els van tornar ni els van revertir a la societat. 

Quan superem aquesta crisi sanitària, que ens ha dut a una crisi social i econômica, haurern de replantejar 
el model de societat. Forcosament haurern de canviar moltes coses. I en primer hoc, la construcciO del pais 
ja no podrà ser més sobre la precaritzaciO o la privatització de serveis basics. 

Fa unes setmanes, Ia ministra de treball I economla social va dir: 'an pals con futuro no 
deberó nunca mãs hacer eleglr a sus jovenes, a sus mujeres y a sus trabajadores entre la 
falsa dicotomla de paro y trabajo precarlo. Queremos un pals con trabajo digno." 

Cal avancar cap a un sistema que valori els serveis pUblics. Els serveis de sanitat, educació, justicia, segu-
retat, neteja, i tants d'altres, han de tenir els recursos, personal i infraestructures suficients, i les condi-
cions laborals dignes. I aquestes, han d'estar recoizades en una norrnativa que protegeixi i atorgui drets. 
Tenim roportunitat de for un gir en les politiques de treball a I'estat, que repercuteixin a favor de Ia 
classe treballadora. 

Avui més que mall, sentim orgull de classe treballadora. Avul, més que mall, relvindiquem 
treball digne I salaris dignes per a tothom. 
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