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Resolució de l’11è Congrés de la CONC 
UN COMPROMÍS AMB EL PAÍS I LA GENT 
TREBALLADORA

Catalunya és una nació i té el dret a decidir el seu propi futur i 
la forma de relació que vol tenir amb l’Estat espanyol. Aques-
ta és la posició que històricament ha defensat la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya i que reafirma en el seu 11è 
Congrés. 

El dret a decidir és un principi democràtic que s’ha de poder 
exercir tant pel que fa al marc institucional com en relació 
amb el model social. Donar la veu a la ciutadania és sempre 
la millor via per resoldre els conflictes i reforçar i ampliar la 
democràcia. 

Fer convergir les aspiracions socials de la classe treballadora 
i les reivindicacions nacionals del poble català és un com-
promís que sempre ha presidit l’actuació de CCOO, des de la 
convicció que els drets nacionals i els drets socials són indes-
triables. Un compromís que s’emmarca en la plena solidaritat 
i fraternitat amb els altres pobles de l’Estat i que fem extensiu 
als de la Unió Europea i la resta del món.

Per aquesta raó, i per la nostra condició de primera força sin-
dical i social del país, volem ser partícips de la solució i ens 
comprometem a ser part activa a favor de la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació que reclama de forma ma-
joritària la ciutadania de Catalunya.  

Demanem solucions polítiques als problemes polítics, per la 
qual cosa instem els governs de Catalunya i de l’Estat espan-
yol a superar les dificultats i a assolir un acord que estableixi 
les condicions i les garanties per a la celebració d’un referèn-
dum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del 
qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. Un exercici 
de democràcia que s’ha de poder celebrar en condicions de 
plena normalitat com a Escòcia o al Quebec.

Un referèndum en el qual tothom s’ha de sentir cridat a par-
ticipar i que propiciï un marc deliberatiu, un debat demo-
cràtic plural i en igualtat de condicions entre les legítimes 
opcions que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han ex-
pressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  

No volem córrer el risc de quedar-nos instal•lats en el conflic-
te, bé sigui per actituds que trenquin el diàleg o per la judi-
cialització del procés. Ens manifestem ferms defensors de les 
institucions catalanes i rebutgem les imputacions a membres 
del Govern i altres càrrecs electes, així com a la presidència 
del Parlament, per actuacions fetes en l’exercici de les seves 
funcions. La utilització de la via judicial davant d’actuacions 
polítiques és incomprensible en termes democràtics.

Manifestem la nostra solidaritat amb els empleats i emplea-
des de les diferents administracions i el nostre rebuig davant 
qualsevol pressió o amenaça en relació amb el compliment 
de les seves obligacions.

En l’exercici del dret a decidir, la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya reconeix la pluralitat d’opcions dels seus afiliats 
i afiliades i en qualsevol escenari de futur, que democràti-
cament decideixi el poble de Catalunya, el sindicat CCOO 
seguirà realitzant la seva funció social, que és organitzar els 
treballadors i treballadores per defensar els seus interessos i 
gestionar el conflicte laboral i social.

Els problemes de la ciutadania són la primera preocupació 
de CCOO i no els podem deixar en un segon pla ni ajornar la 
seva solució a la resolució del conflicte polític. 

Ens estem allunyant d’Europa en benestar. Des del comença-
ment de la crisi, les rendes de les famílies catalanes han ex-
perimentat una disminució important i més intensa que a 
la majoria de països de la Unió Europea: les pèrdues s’han 
acumulat en els sectors de rendes mitjanes i baixes, mentre 
que s’ha produït una concentració de renda en la població 
més rica. I això ha estat conseqüència de les polítiques que 
s’han aplicat des de l’àmbit europeu i estatal i des del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per Comissions Obreres el país són les persones, per la qual 
cosa defensem que la millor forma per fer avançar els drets 
nacionals i l’autogovern del poble català és que se sustentin 
en els drets socials. 

Revertir les polítiques de retallades de drets socials, lluitar 
contra les creixents desigualtats, crear ocupació estable i 
amb drets i posar en marxa una renda garantida de ciutada-
nia són avui indispensables per mantenir la cohesió social. 

La resolució política de l’actual debat requereix en tot mo-
ment el marc més unitari i ampli possible des dels vessants 
polític i social. Els processos de negociació i mobilització, en 
la mesura que tinguin el suport d’una àmplia majoria social, 
són la millor via per fer efectiu el dret d’autodeterminació.

Comissions Obreres de Catalunya treballarem des de l’àmbit 
sindical confederal, en el qual estem inscrits i amb el qual 
compartim interessos i solidaritat, per impulsar espais 
d’interlocució i voluntat de negociació des de totes les parts.

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya estem compro-
mesos des de la nostra fundació en les reivindicacions i 
lluites del poble català pels drets nacionals, les institucions 
pròpies i la utilització de la llengua catalana com un dret de 
ciutadania i factor de cohesió i igualtat d’oportunitats. De la 
mateixa forma que hem lluitat per la millora de les condi-
cions de vida i treball, per la justícia social i per la creació d’un 
marc català de relacions laborals i socials.

Aquesta doble lluita és la que dona sentit a la nostra condi-
ció de sindicat de classe i nacional, que avui reafirmem de 
forma solemne en el nostre 11è Congrés.
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