
Comunicat vers el 1r de maig
del 

 
 
Un any més torna a ser primer de maig, dia internacional del treball. 
Les classes populars tornarem a sortir al carrer per reclamar i exigir 
els nostres drets laborals, drets que en el seu 
suor i esforços poder
perdent. 
 
En els darrers anys i amb el pretext de la crisi capitalista, la classe 
treballadora ha vist com la pèrdua dels seus drets s’accelerava 
notablement. Així al conjun
deteriorament de la qualitat de vida per a la majoria de la població, 
traduint-se en jornades laborals més llargues, un augment de 
contractes temporals, una major sinistralitat laboral i en definitiva 
una major explotació del conjunt de treballadors i treballadores.
 
La situació s’agreuja en el cas de les dones. A l’explotació de classe 
cal sumar-li una desigualtat de gènere. Trobem com en el conjunt 
del país hi ha una desigualtat en l’escletxa salarial, és a dir, la 
diferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. També 
apreciem com les dones, som qui habitualment assumim les tasques 
de cures, així doncs estem exposades a una doble jornada laboral, 
tant a casa com a la feina.
 
Així doncs, perquè les class
imprescindible que ens organitzem i lluitem. Cal resistir a la misèria a 
què ens condemna el sistema capitalista patriarcal i començar a 
construir i consolidar
valguin la pena ser viscudes.
 
Per l’alliberament social, nacional i de gènere ens veiem el proper 1r 
de Maig de 2018 a les 11h als Jutjats de Sabadell.
 

 

Comunicat vers el 1r de maig 
del Casal Popular ‘El Tallaret’ 

Un any més torna a ser primer de maig, dia internacional del treball. 
Les classes populars tornarem a sortir al carrer per reclamar i exigir 
els nostres drets laborals, drets que en el seu moment van costar 
suor i esforços poder-los guanyar i que de mica en mica hem anat 

En els darrers anys i amb el pretext de la crisi capitalista, la classe 
treballadora ha vist com la pèrdua dels seus drets s’accelerava 
notablement. Així al conjunt dels Països Catalans, hi ha hagut un 
deteriorament de la qualitat de vida per a la majoria de la població, 

se en jornades laborals més llargues, un augment de 
contractes temporals, una major sinistralitat laboral i en definitiva 

ació del conjunt de treballadors i treballadores.

La situació s’agreuja en el cas de les dones. A l’explotació de classe 
li una desigualtat de gènere. Trobem com en el conjunt 

del país hi ha una desigualtat en l’escletxa salarial, és a dir, la 
iferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. També 

apreciem com les dones, som qui habitualment assumim les tasques 
de cures, així doncs estem exposades a una doble jornada laboral, 
tant a casa com a la feina. 

Així doncs, perquè les classes populars guanyem el nostre futur, és 
imprescindible que ens organitzem i lluitem. Cal resistir a la misèria a 
què ens condemna el sistema capitalista patriarcal i començar a 

consolidar alternatives, que ens permetin viure vides que 
a pena ser viscudes. 

Per l’alliberament social, nacional i de gènere ens veiem el proper 1r 
a les 11h als Jutjats de Sabadell. 

Un any més torna a ser primer de maig, dia internacional del treball. 
Les classes populars tornarem a sortir al carrer per reclamar i exigir 

moment van costar 
que de mica en mica hem anat 

En els darrers anys i amb el pretext de la crisi capitalista, la classe 
treballadora ha vist com la pèrdua dels seus drets s’accelerava 

t dels Països Catalans, hi ha hagut un 
deteriorament de la qualitat de vida per a la majoria de la població, 

se en jornades laborals més llargues, un augment de 
contractes temporals, una major sinistralitat laboral i en definitiva 

ació del conjunt de treballadors i treballadores. 

La situació s’agreuja en el cas de les dones. A l’explotació de classe 
li una desigualtat de gènere. Trobem com en el conjunt 

del país hi ha una desigualtat en l’escletxa salarial, és a dir, la 
iferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. També 

apreciem com les dones, som qui habitualment assumim les tasques 
de cures, així doncs estem exposades a una doble jornada laboral, 

es populars guanyem el nostre futur, és 
imprescindible que ens organitzem i lluitem. Cal resistir a la misèria a 
què ens condemna el sistema capitalista patriarcal i començar a 

alternatives, que ens permetin viure vides que 

Per l’alliberament social, nacional i de gènere ens veiem el proper 1r 


