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REACTIVACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ
DRET DEL TREBALL I CONVENI COL·LECTIU
SERVEIS PÚBLICS I PROTECCIÓ SOCIAL
MÉS I MILLOR DEMOCRÀCIA

ENFRONT DEL DRAMA DE L’ATUR
ENFRONT DE LA DESREGULACIÓ LABORAL

ENFRONT DE LES PRIVATITZACIONS
ENFRONT DE LA CRISI SOCIAL I POLÍTICA

www.ugt-pv.es

Alacant: 11.30h IES Jorge Juan
Alcoi: 11.30h P. Albereda
Castelló: 11.30h P. M Agustina
Elda: 11.00h Estació Autobusos Elda-Petrer
Elx: 11.00h P. Barcelona
València: 11.30h P. Sant Agustí



AlAcAnt: 11.30h IES Jorge Juan
AlcoI: 11.30h P. Albereda
cAStElló: 11.30h P. M Agustina
EldA: 11.00h Estació Autobusos Elda-Petrer
Elx: 11.00h P. Barcelona
VAlèncIA: 11.30h. P. Sant Agustí
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El Primer de Maig se celebra amb la convicció 
ciutadana de l’inqüestionable fracàs de les 
polítiques econòmiques desenvolupades per 
la Unió Europea, El Govern Central i El Govern 
valencià per a fer front a la crisi econòmica i 
crear ocupació de qualitat, la qual cosa suposa 
una ruptura amb el model social europeu. 

Les respostes donades fins ara a la crisi busquen 
donar satisfacció als interessos dels mercats 
a costa de l’increment de la desigualtat, de 
l’apropiació de la renda i dels recursos per 
uns pocs, de la desatenció de les necessitats 
socials bàsiques de milions de persones amb el 
conseqüent increment de la pobresa i l’exclusió 
social, posant en dubte la legitimitat i la confiança 
en la democràcia.

En el Dia Internacional del Treball fem una crida 
a favor del treball i del creixement econòmic 
sustentat en la cohesió social i la igualtat. Exigim 
una Europa més democràtica i social. 

El fracàs absolut de les mesures de retallades 
de la despesa pública i de les reformes laborals 
imposades pel Govern del Partit Popular ha 
produït un increment de la desigualtat en tots els 

àmbits. Exigim la reversió de la reforma laboral, 
acabar amb les limitacions del dret de negociació 
col·lectiva i la supressió de drets laborals en el 
sector públic, així com les retallades en matèria 
de protecció per desocupació aprovats enguany.

El Govern incomplix el Pacte de Toledo i inaplica 
els acords aconseguits en matèria de pensions. 
Combatrem les reformes unilaterals fora 
d’este marc, que afecten jubilacions parcials, 
anticipades i que endurixen l’accés al subsidi 
per a majors de 55 anys fins a recuperar les 
condicions pactades en 2011. 

Exigim un gran acord polític i social per 
a l’ocupació i la reactivació de l’activitat 
econòmica, que promoga un canvi del model 
productiu i el manteniment i aprofundiment en 
els serveis i prestacions de l’Estat de Benestar. 

L’1 de Maig el moviment sindical reclama un 
aprofundiment en la democràcia i fa una crida a 
rebutjar les pretensions involucionistes que ens 
volen imposar des del poder públic i ratifica el 
seu suport a la Cimera Social i les reivindicacions 
ciutadanes que tenen cabuda en este fòrum.
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