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editorial

CCOO reclama una Catalunya
inclusiva, plural i amb drets en la Útils
diada de l’11 de Setembre
Com és tradicional cada any, CCOO de Catalunya
participarà en els actes de la Diada Nacional
de Catalunya, el proper 11 de Setembre. I un
cop més ho farà amb UGT i altres entitats que
ens acompanyen en la reivindicació: “Per una
Catalunya inclusiva, plural i amb drets”, amb les
quals es realitzarà la tradicional ofrena floral al
monument de Rafael Casanova. L’acció també
tindrà per objectiu reivindicar al nou Govern de
la Generalitat polítiques socials per millorar les
condicions de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra la pobresa.
La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 8.30 hores, a la ronda de Sant Pere, a l’altura del
número 52, de Barcelona. Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la
delegació del sindicat.

CCOO acull un acte sobre
sobirania i interdependència

En el marc de la Diada Nacional de Catalunya,
el passat dimecres 5 de setembre, CCOO de
Catalunya va organitzar un acte amb el títol
“Sobirania i interdependència”. L’acte va
comptar amb les intervencions d’Alfons Labrador,
coordinador del Seminari Salvador Seguí; Marta
Vilalta, periodista i portaveu d’ERC; Jordi Amat,
escriptor i periodista, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. La presentació de
l’acte va anar a càrrec de Dolors Llobet, secretària

d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació de
Direcció de CCOO de Catalunya.
L’acte ha servit per donar un cop d’ull a la
situació política i social de Catalunya des de
punts de vista ben diferents, des de l’àmbit
de l’independentisme i també des de la visió
contrària. Un acte que ha valorat la importància
del diàleg i el respecte a totes les opcions
polítiques i socials, així com l’espai de diversitat i
cohesió que representa el nostre sindicat.

En els darrers
dies hem tingut
dues demostracions
de
l’enorme utilitat que representa tenir un sindicat com CCOO.
El dilluns se signava al Palau de la
Generalitat l’important
Acord interprofessional de Catalunya (AIC)
2018-2020, que va ser ratificat a finals de
juliol per les organitzacions sindicals i les
patronals més representatives de Catalunya
—CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime—. Un acord
que recull l’augment del poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores catalanes, fixa
que cap salari pot estar per sota dels 14.000
euros, i recull la clàusula de revisió salarial
en els convenis en cas que el cost de la vida
creixi més del compte. L’AIC respon a la necessitat d’aconseguir equilibris justos i equitatius entre les necessitats de competitivitat
i eficiència de les empreses i la millora dels
drets i les condicions de treball i els salarials,
i d’igualtat de les persones treballadores.
L’altra demostració tenia lloc el passat divendres en forma d’acord entre CCOO i la Generalitat pel qual uns 1.400 treballadors deixaran de ser falsos autònoms per convertir-se
en assalariats de l’empresa càrnia Grupo
Jorge, amb un contracte indefinit. Mentre alguns pesats es dediquen a malmetre, a parlar
sense fonaments i a dir bajanades absurdes
contra el nostre sindicat, a les xarxes socials,
nosaltres seguim treballant al costat dels
treballadors i les treballadors per millorar les
seves condicions laborals i de vida. Que vagin
parlant, que nosaltres continuarem fent sindicalisme de primera divisió. #OrgullCCOO!
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