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COMUNICAT.   
Us informem del manifest per la mobilització del 8 de novembre de la 
Plataforma Sindical Unitària de Catalunya, on estem tots els sindicats amb 
representació al sector públic.  
 
 

FEM-LOS FRONT!! 
 
Els sindicats signants, representants de les treballadores i treballadors de les administracions 
públiques de Catalunya i dels seus organismes dependents, manifestem la necessitat de 
defensar els Serveis Públics i les nostres condicions laborals, greument malmeses per l’actuació 
còmplice dels governs d’Espanya i Catalunya. 
 
Les destralades als drets dels treballadors i treballadores han estat un atac intencionat a l’estat 
del Benestar, però molt especialment al mateix estat de Dret, i han posat les persones al servei 
dels interessos financers i dels seus interessos de classe. La pèrdua de llocs de treball i de drets, 
la rebaixa de salaris, l’increment del temps de treball,... no són mesures temporals, sinó el 
necessari complement per poder continuar mantenint els seus guanys. 
 
Darrere de cada tancament d’un quiròfan, de la supressió de milers de llocs de treball dels 
serveis públics, de la reducció de jornada i salari al personal interí, dels acomiadaments, de la 
retirada d’ajudes als més necessitats, etc. Darrera de tot això, estan els seus vots conjunts als 
parlaments. 
 
Només una oposició decidida a aquest desmantellament, una defensa constant del necessari 
paper d’una administració forta que garanteixi els drets de tothom, poden aturar aquesta desfeta. 
 
Per tot això la Plataforma Sindical Unitària de Catalunya convoca tots els treballadors i 
treballadores a una manifestació el proper dia 8 de Novembre a les 17,30h amb sortida 
Carrer Mallorca cantonada Llúria fins a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, i considera 
justificada la convocatòria de la Vaga General prevista pel proper dia 14 de Novembre.  
 

LLUITAR PELS DRETS LABORALS I SOCIALS ÉS DEFENSAR EL FUTUR!! 
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