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editorial

Fem pinya!
Si demà teniu el dia lliure i voleu gaudir
d’actuacions musicals, jocs infantils, activitats culturals, bon menjar i beguda, i
un potent acte sindical amb el secretari
general de CCOO, Unai Sordo, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, el vostre lloc és La Farga
de l’Hospitalet. Allà la gent de CCOO de
Catalunya celebrarem la nostra especial
Diada del Treball Digne, on farem pinya i
combinarem diversió amb reivindicació. I
allà es tornarà a fer visible la gran diversitat i pluralitat del sindicat, on caben els
del sud, els del nord, els de terra endins i
els de mar enllà. On caben els del sí, els
del no, els de ja veurem, els del no sé…
I on el diàleg i la tolerància són característiques innegociables de la que és la
primera força sindical de Catalunya i de
l’Estat espanyol. És important que en
moments històrics i convulsos la gent
de Comissions es trobi i faci pinya. O
és que algú pensa que aquest sindicat
no ha viscut moments molt difícils en
la seva història, de més de cinquanta
anys? I tant. I tots els moments difícils,
tots, els ha superat amb la força que
dona la unió, la coherència i la solidaritat de la nostra gent, gent treballadora que forma part d’aquesta estirp de
titans que són les CCOO.
Demà també serà un bon moment
per fer reconeixements a aquells que
lluiten pels llocs de treball, per la millora de les condicions laborals, per la
justícia social, per l’extensió i el reforçament del sindicat… Per això, és
important que hi sigueu. Ens veiem
demà a La Farga de l’Hospitalet.
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Mor Antonio Gil Mainart, històric
sindicalista de la Seat
CCOO de Catalunya lamenta
la mort de l’històric sindicalista de la Seat Antonio Gil Mainart, que ens
ha deixat a l’edat de 70
anys el passat 9 de setembre. Antonio Gil va ser
un lluitador i sempre va estar
compromès amb la defensa dels drets laborals i socials de la classe treballadora, des
dels diferents àmbits on l’Antonio va participar al llarg de la seva vida. Ens queda la
seva empremta.

Acte de reconeixement a
l’afiliació de CCOO a Roca
Aquesta tarda, a partir de les 16 hores,
el Parc Arqueològic Mines de Gavà (Can
Tintorer, carrer de Jaume I, número 7, de
Gavà) acollirà un acte de reconeixement
a l’afiliació de CCOO a l’empresa Roca
que està organitzat per la nostra Federació d’Indústria. A l’acte, hi participaran
l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez;
l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz; el
secretari general de CCOO, Unai Sordo, i
altres responsables sindicals sectorials i
territorials. També es podrà fer una visita a
les instal·lacions de l’empresa.

CCOO convoca vaga a Renfe i
Adif el 29 de setembre
El sector ferroviari de CCOO ha decidit convocar una vaga de 24 hores el dia 29 de
setembre com a mesura de pressió per la
manca d’informació davant temes tan fonamentals com la viabilitat i el futur d’ambdues
empreses. CCOO denuncia que Adif i Renfe
tenen plantilles molt envellides i reduïdes,
que freguen nivells insostenibles i que fan
que el servei es vegi afectat, així com la
mateixa seguretat dels trens. CCOO també
reclama la recuperació de moltes activitats
externalitzades que estan empitjorant considerablement el servei i les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Avui es posa en marxa la Renda Garantida de
Ciutadania, una prestació econòmica destinada a
protegir la gent de la pobresa
Avui 15 de setembre es posa en marxa un nou dret, la Renda Garantida de Ciutadania, una prestació
econòmica destinada a protegir la gent de la pobresa, tot garantint uns ingressos mínims per viure.
Aquest dret es va aprovar abans de l’estiu gràcies a una iniciativa legislativa popular. La primera
proposta de RGC, la va fer CCOO l’any 2003. La RGC millora i substitueix la renda mínima d’inserció
creada amb un acord amb els sindicats el 1996.
Qui hi té dret?
Qualsevol persona sense ingressos o amb ingressos per sota del que s’estableix, si compleix els
requisits. La RGC s’implementarà gradualment fins a l’abril del 2020. Les quantitats fins al 14 de
setembre del 2018 són:

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
1 persona
2 persones adultes
3 persones (almenys dues d’adultes)
4 persones (almenys dues d’adultes)
5 persones o més (almenys dues d’adultes)

QUANTITAT
564 euros al mes
836 euros al mes
911 euros al mes
986 euros al mes
1.061 euros al mes

La RGC pot complementar pensions, prestacions, subsidis i ajuts per atur, i salaris —en el cas de
famílies monoparentals— si estan per sota d’aquestes quantitats.
La RGC pot ser compatible amb altres ajuts com beques de menjador, de transport i per estudis, prestacions per dependència…
Com se sol·licita?
La Generalitat ha posat en marxa el telèfon 900-400-012 i el web www.rendagarantida.gencat.cat
on obtenir informació i demanar cita prèvia.
Si tens dubtes, a CCOO t’oferim atenció al correu electrònic rendagarantida@ccoo.cat.

CCOO participa en la Diada de l’11 de
Setembre per reclamar polítiques socials
CCOO de Catalunya ha
participat, com cada any,
en els actes de la Diada
Nacional, amb el lema
“Per una Catalunya social”, conjuntament amb
la UGT i altres entitats,
amb les quals s’ha fet la tradicional ofrena floral
al monument de Rafael Casanova.
CCOO ha reclamat el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur, però també
que es facin polítiques socials per a la millora de
les condicions de vida de les persones que viuen i

treballen a Catalunya i que
permetin lluitar contra la
pobresa. El lema ha tornat
a ser “Per una Catalunya
social, #jovulldecidir”.
CCOO de Catalunya també
va participar arreu de Catalunya en diferents actes i ofrenes florals, i, juntament amb el Comitè Ciutadà per l’Homenatge a
Salvador Allende, la Casa Amèrica i el Centre Salvador Allende a Barcelona, va organitzar un acte
per commemorar el 44è aniversari del cop d’estat
a Xile i la mort del president Allende.
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Manifest del Comitè Confederal de
CCOO Catalunya davant l’1-O
CCOO de Catalunya respecta la voluntat plural de la seva
afiliació en la participació de l’1-O
El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya es referma en la resolució de l’onzè congrés ”Un compromís amb el país i la gent treballadora” aprovada amb més d’un 95 % de suport.
Els Estatuts de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya expressen el nostre compromís amb el dret d’autodeterminació, que s’ha
materialitzat al llarg de la història, i recentment mitjançant la participació en el Pacte pel Dret a Decidir i després en el Pacte Nacional
pel Referèndum. Cal destacar que els Estatuts de la CONC recullen
de manera explícita que aquesta organització desenvolupa la seva
activitat en els marcs legals i institucionals que decideix democràticament el poble de Catalunya en l’exercici del seu dret a decidir.
Tal i com reflecteix l’enquesta sociològica publicada per la nostra
organització en el marc del congrés al mes d’abril, els i les afiliades a
CCOO tenen la mateixa pluralitat que el conjunt de la ciutadania catalana. Amb la profunda cultura democràtica que caracteritza CCOO
des de la lluita antifranquista fins ara, l’afiliació expressa de manera
plural la seva posició davant de l’1-O, tant en la seva voluntat de participació com en el seu sentit del vot.
El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya s’enorgulleix de representar aquesta pluralitat, defensa la llibertat de posicionar-se respecte a la participació en l’1 d’octubre, rebutja qualsevol tipus de manifestacions i actituds d’intolerància i es compromet a seguir treballant
per la convivència cívica i el debat democràtic.

Cridem a les institucions i partits polítics que exerceixin la seva responsabilitat i que en el marc polític treballin en la solució al bloqueig
democràtic i el conflicte de legitimitats que s’ha produït i que facilitin
que el conjunt de la societat catalana se senti interpel·lada a poder
exercir el seu dret a decidir l’encaix territorial de Catalunya.
CCOO fa temps que denunciem l’esgotament de l’actual model territorial i la necessitat d’un canvi que, com a resultat d’un ample acord
polític, pugui vehicular el dret a decidir del poble de Catalunya.
Rebutgem les reaccions que en tot moment el Govern del Partit Popular ha tingut en aquest procés polític, utilitzant la judicialització en
lloc del diàleg i instrumentalitzant el Tribunal Constitucional.
CCOO defensarem les institucions catalanes per garantir les seves
competències en el seu exercici de govern.
La Comissió Obrera Nacional de Catalunya defensarà sempre, com
ho ha fet des dels seus inicis, el progrés del poble de Catalunya en
l’avenç indestriable dels drets socials i dels drets nacionals, i la cohesió social, ara més que mai, després d’una profunda crisi que ha
afeblit el marc democràtic del nostre país, ha incrementat l’escletxa
de les desigualtats socials i ha empitjorat les condicions de vida dels
treballadors i treballadores.
Barcelona, 8 de setembre de 2017

