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ESPECIAL 11 DE SETEMBRE
El Seminari Salvador Seguí inicia una segona etapa
que referma el model de sindicat de classe i nacional
Fa uns quants anys, el 1999, CCOO de Catalunya vam encetar un seguit de treballs i
reflexions que van culminar amb la creació del Seminari Salvador Seguí.
El Seminari es constituïa com a
instrument de debat i creació de
propostes en relació amb les
velles problemàtiques i els nous
reptes que comporta el treball sindical per la defensa dels drets
socials i nacionals; però també
com una manera de recuperar la
rica memòria històrica del nostre
país, homenatjar un sindicalista
que va saber conjugar la lluita per
aquests drets, i com a reconeixement a una de les diversitats, l’anarcosindicalista, que, juntament
amb la comunista, la cristiana, la
socialista, la republicana, la federal i la de moltes persones no
compromeses amb cap ideologia
concreta, han configurat, al llarg
de la història, la nostra identitat
col·lectiva com a organització.
Amb la creació del Seminari
Salvador Seguí, CCOO de
Catalunya volíem i volem aprofundir, actualitzar i estendre les nostres reflexions al voltant de la conveniència i la necessitat de refer-

mar el model de sindicat de classe
i nacional, tant pel que fa a les
nostres relacions amb els treballadors i treballadores de Catalunya
com a la nostra relació i encaix en
la Confederació Sindical de CCOO
de l’Estat espanyol.
Des del Seminari Salvador Seguí,
també volem aprofundir i reivindicar el continu paper integrador
que, al llarg del temps, ha mantingut CCOO en relació amb les diferents onades migratòries que ha
viscut Catalunya entre el conjunt
de treballadors i treballadores.
L’objectiu era, i és, molt clar: constituir una classe social sense diferències per la procedència o l’origen d’uns i altres, i mantenir el
ferm compromís amb la lluita per
conquerir els drets de Catalunya
com a nació.
La realitat econòmica i social de
Catalunya, que es reconfigura a
partir dels nous moviments migratoris, renova la necessitat de

seguir tenint aquest paper integrador per evitar la fragmentació del
tracte i la reivindicació dels treballadors i treballadores immigrants
entre ells mateixos i respecte als
autòctons.
Ara, en un moment tan important
per donar un nou impuls al nostre
autogovern, el Seminari Salvador
Seguí inicia una segona etapa, un
temps després del seu inici, tot
aprofitant el bagatge, la il·lusió i les
expectatives que vam generar en
la primera etapa “fundacional” del
Seminari, i amb l’objectiu de recuperar els eixos centrals de treball
que, malgrat el temps passat, continuen tenint vigència: aprofundir la
reflexió sobre el marc català de
relacions laborals, normalitzar lingüísticament el món del treball i
seguir exercint la nostra capacitat
d’integració i inclusió. En definitiva,
consolidar el projecte de CCOO de
Catalunya com a organització amb
personalitat pròpia i confederada a
la Confederació Sindical de CCOO.

6a Jornada del Seminari Salvador Seguí

La construcció social de Catalunya
i el mercat de treball
Divendres, 7 de setembre, a les 11 hores, a la sala d’actes de la seu de CCOO de
Catalunya, Via Laietana, 16, Barcelona.
En l’acte hi intervindran:
Andreu Mayayo, professor d’història contemporània de la Universitat de Barcelona
Josep Oliver, professor d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya

Tradicional ofrena
floral al monument de
Rafael de Casanova
El proper
dimarts, Diada
Nacional de
l’Onze de
Setembre, una
delegació de
CCOO de
Catalunya,
encapçalada pel seu secretari
general, Joan Coscubiela, participarà en la tradicional ofrena floral
davant el monument de Rafael de
Casanova a Barcelona.
CCOO de Catalunya es concentrarà
a les 9.30 hores del matí, a la ronda
de Sant Pere / plaça d’Urquinaona,
des d’on es desplaçarà en manifestació fins al monument.
Us hi esperem.

Altres actes de CCOO
a la Diada
BAIX LLOBREGAT
Ofrena floral 11 de setembre, a partir de les 10.30 h
Església de Sant Baldiri, Sant Boi de
Llobregat
LLEIDA
Ofrena floral 11 de setembre a les
10.45 h
El Roser, Lleida
TARRAGONA
- Ofrena floral 11 de setembre, a
les 10 h . Monument de Rafael de
Casanova al Pg. de Rafael de
Casanova, al costat del Fortí de la
Reina
- Homenatge a Mercè Rodoreda.
Representació teatral “A la meva
Mercè”. Teatre Metropol, rambla
Nova 46, 11 de setembre, 21.30 h
VALLÈS OCCIDENTAL
Terrassa
Ofrena floral, a les 18 h
Plaça LLuís Companys
Sabadell
Ofrena floral, a les 12 h
Pl 11 de Setembre

