
 
 

MANIFEST DEL PSC AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 
1er DE MAIG 

 
 
 
Amb motiu del Primer de Maig, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
vol refermar el seu compromís amb els treballadors i les treballadores de Catalunya 
per una ocupació plena i de qualitat, una economia dinàmica que fomenti la 
competitivitat i la creació de llocs de treball, i uns serveis públics universals que 
garanteixin la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
 
 

1- Compromís amb el moviment sindical català en l’assoliment d’un mercat de 
treball de qualitat, saludable i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a 
tothom. 

 
L’any 2006 s’han assolit fites importants pel que fa al creixement econòmic a 
Catalunya amb un 3,9% de creixement del PIB, una taxa d’ocupació del 71,4% i 
la reducció de l’atur fins al 6,6% i havent reduït significativament els 
diferencials d’inflació amb la resta de l’Espanya. Fets que han permès crear 
ocupació i reduir la temporalitat i fer més competitives les nostres empreses. 
Tot i això, encara resta camí per aconseguir el mercat de treball de qualitat i 
plena ocupació que els i les socialistes volem. Amb aquest objectiu seguirem 
desenvolupant les polítiques d’ocupació que permetin ser més eficaços en la 
reducció de la sinistralitat laboral, la reducció de la temporalitat, la millora de la 
formació professional i l’accés universal als serveis d’ocupació. 

 
 

2- Compromís amb les polítiques econòmiques, industrials i d’ocupació que 
afavoreixin un entorn competitiu i de creixement, que fomentin la creació de 
llocs de treball de qualitat i sostenibles en el temps.  

 
Refermem la nostra convicció que l’Acord per a la Competitivitat signat pel 
Govern i els agents socials i econòmics ha de continuar jugant un paper clau en 
la millora de l’economia catalana. Després d’haver desenvolupat un 85% de les 
seves mesures i que el Govern de Catalunya hi hagi destinat 2.500 M€ en el 
2006, aquest Acord històric ha de permetre fer el canvi de model productiu que 
Catalunya ha endegat i que l’ha de permetre tenir una indústria i un serveis 
capdavanters d’alt valor afegit i competitius a nivell mundial , com a condició 
prèvia per generar llocs de treball de qualitat com la millor eina per garantir la 
cohesió social. 
 

 
3- Compromís que les administracions governades pels socialistes siguin 

exigents a l’hora de garantir una ocupació estable i de qualitat. 
 
Les administracions governades pels/per les socialistes refermen el seu 
compromís en garantir la màxima qualitat i estabilitat entre el personal al servei 
de les administracions, i en reconèixer els seus drets com a treballadors i 
treballadores, alhora que en fomentar la igualtat i la seguretat en el lloc de 
treball. Compromís que s’ha estendre a totes aquelles empreses que contractin 
amb les administracions i que prestin un servei públic. 

 
 



 
4- Compromís amb la igualtat. 
 
 
Els i les socialistes constatem que la lluita per la igualtat d’oportunitats a tots 
els nivells és avui més vigent que mai. L’àmbit laboral és on d’una forma més 
aclaparadora es pateixen les discriminacions i desigualtats de tot ordre. Les 
dones continuen patint la discriminació salarial i d’accés a llocs de 
comandament i, malgrat l’avenç que ha de suposar la Llei d’Igualtat, s’ha 
d’assolir la igualtat real fent complir la legislació laboral i el convenis col·lectius.  
 
Tanmateix la desigualtat també afecta a col·lectius que pateixen discriminacions 
per raó d’orientació sexual, per patir discapacitats psíquiques, físiques o 
sensorials o per raó de l’origen ètnic i geogràfic que pateixen els treballadors i 
treballadores immigrants. En aquest sentit el nostre compromís per la igualtat 
es fa palès en les incitaves legislatives dutes a terme pels governs socialistes i 
la voluntat de fer-les aplicar amb rigor. 

 
5- Compromís en el desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia. 
 
 
Catalunya ha assolit, després de l’aprovació del nou Estatut, el màxim nivell 
competencial i de finançament de la seva història. Aquest fet ha de permetre la 
plena execució del seu capítol social, fonamental pels i per les socialistes 
catalans. El reconeixement dels drets socials i laborals que es fa en el nou 
Estatut  han de permetre garantir la cohesió social, uns serveis públics 
universals i eficaços i unes relacions laborals vinculades a la realitat econòmica i 
social de Catalunya.  
 
És per això que els i les socialistes refermem que el desplegament estatutari 
permetrà avançar en la construcció d’una societat més justa, igualitària i 
cohesionada on l’ocupació té un lloc central. 
 
El socialisme i el moviment obrer han tingut i tenen, una història, uns valors, 
unes idees i un projecte compartit a nivell nacional, europeu i internacional. La 
data del 1er de maig esdevé cada any l’oportunitat per manifestar aquest 
compromís col·lectiu de lluita per una societat més justa, segura i solidària. És 
per això que fem una crida a tots els i les socialistes a manifestar-se en aquest 
Primer de Maig de 2007. 
 
Visca el 1er de maig! 
 
 
 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2007 


