
En aquest 1r de maig, Dia Internacional del Treball, vo-

lem, en primer lloc, fer un homenatge a tots els treba-

lladors i les treballadores que, durant aquests dos 

anys de pandèmia, han prestat els seus serveis de 

manera incansable per fer que la nostra vida fos el 

més semblant possible a l’etapa anterior a l’aparició 

de la covid. Ara que comencem a conviure amb el vi-

rus i a recuperar l’activitat econòmica i social gairebé 

amb total normalitat, creiem que és important reco-

nèixer i no oblidar la tasca de tantes persones que van 

posar en risc la salut i la vida perquè la resta del país 

continués endavant.

També volem mostrar la nostra solidaritat amb el po-

ble d’Ucraïna, que viu una situació terrible a conse-

qüència de la invasió del seu territori perpetrada per 

part de Rússia, acció que condemnem enèrgicament. 

Tot i la situació d’incertesa generada per la guerra 

d’Ucraïna, tenim motius per dir que els treballadors i les 

treballadores del nostre país gaudeixen avui de millors 

condicions laborals que fa dos anys. 

L’aprovació de la reforma laboral ha suposat un 

salt qualitatiu en la qualitat de l’ocupació del nos-

tre país, no només perquè finalment hem deixat 

enrere els desequilibris en les relacions laborals que 

va ocasionar la reforma laboral del PP, sinó també 

perquè finalment s’aposta per la contractació inde-

finida, limitant la contractació temporal només per 

a circumstàncies puntuals. Gràcies a aquesta apos-

ta per l’estabilitat a l’ocupació, finalitzarem el mes 

d’abril amb un percentatge d’afiliats indefinits del 

77% del total, fet que suposa 6 punts més del que 

era habitual en un mes d’abril abans de la pandè-

mia. A Catalunya, el percentatge d’afiliats indefinits 

és del 72,5%, enfront del  67,7% el març de 2019. En 

concret, el nombre d’afiliats actuals a Catalunya és 

de 3.358.523 persones, a març de 2022.

A més, després de la fi de la pandèmia, la recupe-

ració de l’activitat econòmica s’està traduint en un 

enorme dinamisme del mercat laboral, que ha supe-

rat per primera vegada a la història la barrera dels 

20 milions de persones afiliades, demostrant que es 

pot generar ocupació a la vegada que es guanyen 

drets.  És just reconèixer que no hagués estat possi-

ble arribar a aquesta xifra sense l’esforç que ha fet 

el Govern de Pedro Sánchez al llarg de tota la pan-

dèmia, aprovant mesures per protegir l’ocupació i 

els ajuts als diferents sectors econòmics. És en aquest 

moment quan podem apreciar la importància que els 

ERTO han tingut durant tot aquest procés, no només 

per garantir les rendes a una part important de la po-

blació en els moments més complicats, sinó també, un 

cop ha passat el pitjor de la pandèmia, per tornar a 

un mercat laboral amb múscul per canalitzar la recu-

peració.

També aquest any 2022 hem assolit una altra fita 

per al conjunt de treballadors i treballadores, com 
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ha estat la pujada de l’SMI fins a arribar a la xifra 
de 1.000 euros mensuals. Amb aquest nou increment 

ens acostem cada cop més a l’objectiu d’aconseguir 

al final de la legislatura un SMI que arribi al 60% del 

salari mitjà a Espanya, tal com preveu la Carta Social 

Europea. Tant la pujada de l’SMI com la revaloració 

de les pensions conforme a l’IPC són mesures de justí-

cia social que busquen avançar en la cohesió social, 

en un moment que la incertesa del panorama inter-

nacional pot afectar especialment els sectors socials 

més vulnerables.

Igualment, hem de posar en valor la tasca dels 
agents socials durant aquests dos anys de crisi eco-
nòmica, ja que han demostrat un exercici de respon-
sabilitat i altura de mires quan era més necessari. 
Els sis acords socials per a la defensa de l’ocupació, 

signats per les organitzacions sindicals i empresarials 

juntament amb el Govern central, han posat en evi-

dència una vegada més que les mesures que neixen 

amb acord són les que produeixen els millors resultats. 

És per això que considerem que el consens amb què 
ha nascut la reforma laboral permetrà que aquesta 
desenvolupi uns magnífics resultats, com els que ja 
estem veient.

Un treball conjunt del Govern amb els agents socials 

que no veiem a Catalunya. És més, per part del govern 

de la Generalitat hem vist darrerament comportaments 

i posicions que van en contra dels sindicats, fet que ens 

preocupa i que atempta contra el diàleg social.  

D’altra banda, el govern de la Generalitat hauria 
d’adoptar també un paquet de mesures en l’àmbit 
de les seves competències per oferir solucions a les 
demandes i necessitats existents a Catalunya pro-
vocades per la guerra a Ucraïna, especialment en-
focades als sectors i treballadors i treballadores més 
afectats. Però, davant la gravetat de la situació i amb 

la voluntat d’aportar solucions des d’una perspectiva 

constructiva, ha estat el Govern Alternatiu, encapçalat 

per Salvador Illa, qui ha presentat al govern de la Ge-

neralitat un Pla de resposta a l’impacte econòmic i so-

cial de la invasió de Putin d’Ucraïna, que s’està posant 

a consideració dels agents socials i econòmics. 

Queden molts reptes pendents per als pròxims mesos: 

l’aprovació de l’Estatut del Becari, la reforma del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, la ratificació del Conveni 189 

de l’OIT sobre treball domèstic, en la línia de continuar 

dignificant les condicions de treball de les persones 

treballadores, i continuar avançant a la Component 

23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

amb l’objectiu de modernitzar i fer més inclusiu el nostre 

mercat laboral. 

Podem afirmar amb orgull que estem avançant per 
assolir més i millor treball per a tothom. 

Un cop més, els i les socialistes continuarem celebrant 

el 1r de Maig amb el compromís de lluitar per acon-

seguir millors condicions per als treballadors i les tre-

balladores.

Més informació a  /donesPSC i  /_donesPSC

VISCA EL 1r DE MAIG!!!!
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