COMUNICATUdeUPREMSAU
Amb el lema «Els drets no se suspenen»
un ventall plural i extens d'entitats de
Catalunya convoquen una manifestació
unitària el 29 de maig
Barcelona, 19 de maig.- Avui entituts sociuls, sobirunistes, sindiculs i
culturuls de Cutulunyu, juntument umb l'udhesió d'ulguns purtits polítics, hun fet
unu rodu de premsu ununciunt lu convocutòriu d'unu mussivu munifestució
unitàriu el diu 29 de maig, com a reacció de:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

La suspensió de les lleis d’emergència habitacional i energètica i la llei
d’igualtat per part del Tribunal Constitucional.
Els recursos d’inconstitucionalitat del govern del PP i les lleis que han
suposat la pèrdua de drets polítics, socials i laborals i la retallada de
serveis públics per part de diferents governs.
Buidat de competències del Parlament de Catalunya.
Increment alarmant de la pobresa i desigualtats socials. Manca
d’instruments per combatre.
Urgència de l’aprovació de la ILP de la Renda garantida de ciutadania.
Pobresa, democràcia, treball i drets socials i de ciutadania han d’estar en
el centre de les reivindicacions.
Amb aquesta mobilització hi són presents totes les reivindicacions de
totes les entitats i col·lectius que han treballat i treballen per a la defensa
dels drets de ciutadania com a garantia per a combatre la pobresa:
- Dret a l’habitatge.
- Drets a l’educació pública de qualitat. Retirada de la LOMCE.
- Dret a una sanitat pública per a tothom.
- Dret de les persones consumidores.
- Per una societat inclusiva.
- Dret al treball digne.
Revertir les retallades començant per la darrera Reforma Laboral.
La lluita per la igualtat de gènere és fonamental per assolir la qualitat
democràtica.
Necessitat d’un contracte polític amb la ciutadania pel treball digne, els
drets socials i la democràcia real.

Detulludument el president de lu CONFAVC, Jordi Giró, juntument umb els
secreturis generuls de CCOO i de lu UGT de Cutulunyu, Joun Curles Gullego i
Cumil Ros respectivument; el portuveu del grup promotor de lu ILP per Rendu
Guruntidu de Ciutuduniu, Diosdudo Toleduno, i el president d'Òmnium Culturul,
Jordi Cuixurt, hun explicut uquest urgumenturi que es resumeix en el lemu «Els
drets no se suspenen: treball digne, drets socials, democràcia real».
Lu ciutuduniu està cridudu u sortir els currers el diu 29 de muig, u les 12 hores, u
unu munifestució unitàriu que urrencurà de Pluçu Urquinuonu i urriburà duvunt
de lu Delegució del Govern, u Plu de Puluu.
Fins el moment, les entitats que s'hi han adherit són:
CONFAVC, FAVB, CCOO, UGT, Òmnium Culturul, ANC, Assut.50; AICECADICAE, Comissió Promotoru de lu ILP Rendu Guruntidu de Ciutuduniu, Tuulu
d'Entituts del Tercer Sector; Súmute, AMI, Avulot, Acció Jove, AJEC, CNJC,
Intersindicul-CSC.
Els partits: ERC, CUP; ICV, PSC.
Més U informació: U Neus U Ràfols, U Comunicació U CONFAVC;Upremsa@confavc.cat U
93U260U89U80/U653U79U43U50.

