22 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA DE
SUPORT A L’1 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DE LES TREBALLADORES I
TREBALLADORS.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 26 regidors assistents, aprova la moció següent:
“La celebració de l’1 de Maig pren cada vegada més el sentit d’una urgència per recordar que
a dia d’avui, els drets bàsics de milions de treballadors i treballadores de tot el món es troben
en un greu retrocés.
A dia d’avui, les noves condicions del mercat laboral combinades amb els avenços tecnològics
no han suposat un avenç en les condicions de vida de moltes persones que, tot i tenir una
feina, no poden garantir unes condicions de vida digna, accés a l’habitatge o a serveis bàsics.
El 1er de Maig no ha de ser una festa sindical o de partits d’un color concret on es facin
reivindicacions que cada vegada més semblen molt i molt lluny d’allò que passa realment en
els llocs de feina o que no tenen res a dir a milions de persones que no tenen accés al mercat
laboral.
Cridem a tots els actors socials i institucionals a tornar a considerar els models productius com
a eines per al progrés de la societat. Un progrés que reverteixi en beneficis tangibles per als
treballadors i treballadores. Als països on el treball es practica encara en condicions de semi
esclavitud, a tots els països on encara hi persisteix el treball infantil, als països on la bretxa
salarial entre homes i dones continua sent una condició normal, el treball no és ja per a molta
gent un factor de progrés, el treball és una condemna.
El treball, treballar, ha de ser generador de drets i de condicions de vida dignes. No podem
permetre que cada vegada més la vida laboral, o l’absència d’ella, sigui generadora de
problemes. Problemes emocionals i físics derivats d’uns ritmes de treball asfixiants, de la
pressió, i problemes econòmics perquè els sous no responen a les necessitats bàsiques que
ha de cobrir, en teoria, l’accés a la feina.
Vivim un augment de la precarietat laboral en totes les seves dimensions: salaris més baixos,
augment de les desigualtats i apareix amb molta més intensitat encara la pobresa, ara ja
també en les persones que tenen feina. Una situació que s’acarnissa amb les dones, una
situació que condemna a amplis segments de la població a viure per treballar, sense horaris,
sense saber què son vacances, festius, combinant feines.
Joves en precari, dones, aturats i aturades de llarga durada, majors de 45 anys, falsos
autònoms, persones migrants. En definitiva, treballadors i treballadores que volen un present
digne i un futur d’esperança. Hem de treballar per assolir un objectiu: que veiem en el treball
no únicament un mitjà per a pagar factures, sinó una eina per aconseguir dignitat, i evitar
l’exclusió d’aquests col·lectius condemnats a la pobresa i l’explotació degut a les pràctiques,
sovint, perverses del mercat.
Per un Primer de Maig reivindicatiu que celebri el Dia Internacional dels Treballadors i
Treballadores com a garantia de drets.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Únic - Fer una crida per a tornar a fer del treball un factor de progrés per a tothom, per a la
societat en el seu conjunt, capaç de fer reduir les desigualtats i ser garantia de drets.”

