
MOBILITZACIONS DEL DIA DEL TREBALL 

Els sindicats donen un nou avís en contra de 
les retallades de la Generalitat 
Milers de persones es manifesten a Barcelona per reclamar a Artur Mas que freni la tisorada en prestacions 
socials 
La UGT i CCOO insten l'Executiu català a apujar impostos als més rics i a invertir en la formació dels 
treballadors 

Diversos milers de persones, unes 40.000 segons els sindicats, han sortit aquest diumenge al carrer en la manifestació central 
del Primer de Maig a Barcelona per reclamar com a principal reivindicació que el Govern de la Generalitat de Catalunya faci 
marxa enrere en la tisorada anunciada. La marxa ha congregat un nombre similar de manifestants al d'altres Primers de Maig i ha 
transcorregut sense incidents i amb rapidesa des de la Via Laietana fins a la plaça de la Catedral. Entre els assistents hi han 
destacat els treballadors d'empreses afectades per tancaments o retallades com Alstom, Derbi i Yamaha. 

Els líders de CCOO i la UGT, Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, han advertit al president de la Generalitat, Artur Mas, que 
la protesta d'avui és només un avançament de la que han convocat per al dissabte 14, i que sortiran al carrer "les vegades que 
calgui" per frenar les retallades en sanitat, educació i prestacions socials. 

Per Gallego, l'Executiu de CiU ha posat en marxa un procés de "desmuntatge d'un model social de provisió de béns i serveis 
públics de caràcter universal" que té com a objectiu reduir les diferències socials. Josep Maria Álvarez ha destacat la injustícia que 
suposa "demanar sacrificis als que tenen menys mentre suprimeixen impostos als rics" i ha afegit que el pla de la Generalitat 
augmentarà l'elevada xifra d'aturats, que a Catalunya ja superen els 700.000 i a tot Espanya s'acosten als cinc milions. 

Gallego ha reclamat un canvi en la manera d'abordar la crisi econòmica per situar la creació d'ocupació com la principal prioritat, i 
això passa, ha insistit, per fer marxa enrere a les retallades pressupostàries que afecten àmbits tan importants com la salut i 
l'educació. "Les retallades no faran més que destruir ocupació i impedir que l'economia es reactivi", ha advertit. 

Apujar impostos i invertir en formació 

L'alternativa als ajustos pressupostaris, segons els sindicats, és una política basada en l'increment dels impostos perquè paguin 
més els que tenen més i en inversions per millorar la formació dels treballadors i les infraestructures. 

Per la seva banda, Álvarez ha assegurat que aquest Primer de Maig "té més sentit que mai" perquè, al cap de tres anys de l'inici de 
la crisi, és urgent combatre la idea que se l'ha combatre "fent caure el seu pes sobre la classe treballadora". "Els culpables de la 
crisi no són els treballadors que guanyen mil euros ni els desocupats que no troben feina", ha dit, després d'exigir al Govern 
espanyol i al català polítiques industrials actives que generin ocupació. 

Diumenge, 1 de maig de 2011 

Qui som Treballa amb nosaltres Contacte Avís Legal Publicitat Mapa web

El Periódico 

Página 1 de 1Els sindicats donen un nou avís en contra de les retallades de la Generalitat - Economía - El Periódico

01/05/2011http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/print-990229.shtml


