
Actualment, ens trobem en una situació que se’ns 
descriu com a històrica de crisi econòmica profunda. 
Tanmateix, el jovent treballador català ja fa molt 
de temps que estem en crisi, en patir una situació 
endèmica i creixent de precarietat laboral i desigual-
tat social, provocada per les successives polítiques 
econòmiques de tall neoliberal promulgades i aplica-
des pels executius i parlaments europeu, espanyol, 
francès i autonòmics. De la mateixa manera, la finan-
cera i econòmica que monopolitza els mitjans de 
comunicació no és l’única crisi que actualment 
colpeja el món i en especial les seves classes humils, 
a la vegada que aquests moments de sotrac econòmic 
tampoc deixen de ser breus i periòdiques etapes de 
fallida del sistema capitalista, a causa de les seves in-
trínseques i permanents contradiccions internes.

Així, aquesta crisi suposarà una reformulació del siste-
ma socio-econòmic actual, per tal de mantenir-lo artifi-
cialment viu, fins la següent crisi, malgrat que tot sem-
bla indicar que les modificacions que s’introduiran 
respondran clarament als interessos de les grans 

multinacionals i el capital. La radicalització i ofensi-
va ideològica de les patronals, la connivència de bona 
part de la premsa i la passivitat dels governs teòri-
cament “progressistes” i de les grans organitzacions 
teòricament “sindicals” així ho semblen indicar. La cri-
da a aplicar mesures com la flexibilització del mercat 
laboral, el qüestionament de certs drets socials i la 
reclamació de la moderació salarial responen a la vo-
luntat de generalitzar les condicions laborals que 
ja patim el jovent treballador, basades en la tempo-
ralitat, la precarietat, els alts índexs d’atur, els baixos 
salaris i les discriminacions afegides per raó de gè-
nere, nacionalitat, condició sexual i altres característi-
ques personals, per tal de competir a la baixa amb les 
potències econòmiques emergents i seguir augmen-
tant la riquesa de les classes altes i els beneficis de les 
seves empreses.

Tanmateix, com a joves, de classe treballadora i dels 
Països Catalans, sabem que aquestes propostes no 
només no serveixen per lluitar contra una crisi que té 
la seva base en les creixents desigualtats socials, sinó 
que ens aboquen a una situació de relacions labo-
rals i benestar personal enormement precària i que 
ara volen permanent i amb la complicitat de totes i 
tots.

“Aquesta crisi suposarà una
reformulació del sistema socio-

econòmic actual, per tal de
mantenir-lo artificialment viu”



Per aquest motiu, doncs, com que no ens satisfà el 
seu sistema ni les seves reformes, reclamem un canvi 
en la direcció oposada i exigim:

· L’abandonament de la riquesa basada en 
l’especulació immobiliària i financera i el reforç del 
sector públic i els serveis socials (sanitat, educació, 
dependència...), així com la nacionalització d’aquells 
sectors estratègicament claus per al benestar so-
cial, un desenvolupament més racional i el respecte al 
medi ambient, com són la banca, les farmacèutiques o 
el sector de les energies.
 

· L’edificació d’unes relacions laborals basades 
en l’estabilitat, la igualtat i la democràcia, limitant la 
temporalitat a casos molt puntuals, augmentant el sa-
lari mínim fins a 1.200€, implantant la jornada laboral 
de 35 hores setmanals, imposant ventalls salarials 
màxims de 3 a 1 a les empreses, fomentant i facilitant 
el model econòmic cooperatiu, lluitant efectivament 
contra el frau fiscal, aplicant una fiscalitat profunda-
ment progressiva, garantint un salari social per als 
aturats i les aturades i aprofundint en la lluita contra la 
sinistralitat laboral i els nombrosos incompliments en 
aquest àmbit.
 

· El traspàs complet dels recursos i les compe-
tències en matèria laboral i econòmica als Països Ca-
talans, per poder crear un marc propi de relacions 
laborals i un espai socio-econòmic català en el qual 
aplicar polítiques adequades a les nostres necessitats 
i possibilitats i acostant el centre de decisió i pressió en 
aquests àmbits clau.

Fins que això no succeeixi, el jovent treballador ca-
talà seguirem organitzant-nos en estructures pròpies 
i lluitant als centres de treball, al carrer i on calgui 
per unes condicions laborals dignes i per avançar 
cap a l’enderrocament del sistema capitalista i 
la construcció d’una alternativa realment justa, 
lliure, solidària i igualitària. De la mateixa mane-
ra, treballarem per acabar amb una pau social que 
fins ara només ha servit per institucionalitzar la nos-
tra precarietat i combatrem aquelles mesures que, 
sota una pàtina de suposada unitat, amaguen un 
col·laboracionisme de classe que tan sols pretén be-
neficiar als i les de sempre i lliurar de culpa a qui va 
beneficiar-se de l’anterior situació de bonança i qui 
ha provocat la crisi actual.

És per això que cal clamar que no acceptarem ni reta-
llades socials, ni més centralisme, en nom de la crisi!

Contra la seva crisi capitalista i la nostra precarietat, 
encapçalem la revolta per contruir l’alternativa!

“Treballarem per acabar amb una 
pau social que fins ara només ha 

servit per institucionalitzar la
nostra precarietat”
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