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CCOO reclama una Catalunya
inclusiva, plural i amb drets en la
Diada de l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de Catalunya va participar
en els actes de la Diada Nacional de Catalunya,
l’11 de Setembre. Un cop més ho va fer amb
UGT i altres entitats que ens van acompanyar
en la reivindicació “Per una Catalunya inclusiva,
plural i amb drets”, amb la qual es va realitzar la
tradicional ofrena floral al monument de Rafael
Casanova. L’acció també va tenir 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 la lluita contra la pobresa. Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya, va encapçalar la comitiva del sindicat i va reclamar la llibertat dels
polítics i els activistes socials empresonats així com una sortida política al conflicte de Catalunya
basada en amplis consensos socials.

Ofensiva de CCOO al sector tèxtil i de
la confecció per un conveni digne
CCOO reforça l’ofensiva en el sector tèxtil i de
la confecció per aconseguir un conveni digne
per a les seves treballadores i treballadors,
davant l’acord extraestatutari signat per la
patronal del tèxtil i UGT, en minoria, ja que
només representa el 34,5% de les delegades i
delegats del sector. CCOO rebutja l’acord perquè
no compleix les condicions mínimes pactades en
l’AENC, especialment en la necessitat de garantir
que no hi hagi cap salari per sota dels 14.000
euros a l’any en un sector on les categories més
baixes cobren poc més de 800 euros i tenen,
majoritàriament, cara de dona.
CCOO ha obert la via judicial en aquest conflicte
i continuarà mobilitzant els treballadores i
treballadors del sector fins que s’aconsegueixin
les millores que suposin un avenç significatiu.
CCOO exigeix més salari, millors condicions de
treball i més igualtat.

El sector tèxtil i de la confecció és un sector
industrial històric i significatiu, que es troba en
creixement després d’una dura i llarga crisi que
ha afectat greument l’ocupació i les condicions
laborals. A més, és un sector altament feminitzat,
on es veuen de forma clara les diferents formes
de discriminació per raó de gènere que CCOO
està denunciant.

La Federació de
Pensionistes i
Jubilats de CCOO
convoca el 19è
Premi de Poesia
de Tardor
La Federació de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Catalunya ha
convocat el 19è Premi de Poesia
de Tardor. Al premi hi pot participar
qualsevol
persona
jubilada,
prejubilada o pensionista, estigui
afiliada o no a CCOO, i que no
hagi estat guardonada en les dues
edicions anteriors del premi. S’hi
poden presentar obres escrites en
català i en castellà, i el tema és lliure.
El termini de presentació dels treballs
finalitza el 28 d’octubre del 2018 i
els premis van des dels 400 euros
del primer premi als 100 euros per a
la millor poesia presentada per una
persona afiliada a CCOO.
Els resultats es donaran a conèixer
el 29 de novembre del 2018 en un
acte que tindrà lloc a la seu central
de CCOO de Catalunya.
Les bases del premi, les trobareu, en
català i castellà, en aquest enllaç

