
                                                              
 
                                 
 
                        Manifest 11 de Setembre 2018 
 
 
En la celebració de la Diada Nacional d´aquest 11 de Setembre, CCOO de 
Catalunya i UGT de Catalunya reclamem que es reprengui l’activitat política 
democràtica plena en els àmbits institucional, polític i social dels nostre país.   

Volem que el Govern de la Generalitat abordi els problemes de la ciutadania, i 
que el centre de la seva acció sigui el treball digne i la lluita contra la 
desigualtat  i la pobresa. Volem que el Parlament recuperi la iniciativa política i 
aprovi uns Pressupostos que reverteixin les retallades socials. 

Hi ha qüestions com el desenvolupament del Pacte Nacional per la Indústria, la 
plena implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, acabar amb l’abús 
dels preus d’accés a  l’habitatge, l’eliminació de la bretxa salarial de gènere, el 
futur dels nostres joves, o la restitució dels drets dels empleats i empleades 
públics que no poden esperar. 

A la vegada, reclamem la llibertat dels líders de les entitats i dels dirigents 
polítics que estan a la presó o a l’estranger per actuacions que s’associen a un 
ús de la violència que mai s’ha produït. Aquesta és una situació del tot 
injustificable que dificulta la superació del conflicte. El marc jurídic que 
persegueix sindicalistes, activistes, artistes o periodistes ha de ser 
profundament reformat per garantir la llibertat d’expressió i d’organització. 

UGT i CCOO estem fermament convençuts que per afrontar el problema polític 
de relacions entre Catalunya i Espanya s’ha de donar una oportunitat al diàleg i 
la negociació, tot respectant la pluraritat ideològica i democràtica. Cal canalitzar 
en el terreny de la política la solució d’un contenciós que mai s’hauria d’haver 
judicialitzat. En aquest sentit, demanem als Governs de l’Estat i de la 
Generalitat que abordin amb valentia el conflicte, treballin en  mecanismes de 
consens i obrin vies de resolució començant pel rescat de les lleis socials 
impugnades pel Govern del PP davant el Tribunal Constitucional. 

La normalitat democràtica també passa per aïllar actituds i actes d’intolerància. 
Cal preservar la cohesió social. Demanem que s’aturin les estratègies 
simplistes i populistes polítiques de confrontació que alimenten els conflictes de 
convivència. L’espai públic, per ser democràtic, ha de ser plural i les 
institucions, per estar al servei de la societat, han de ser inclusives. 



En coherència amb aquests plantejaments, CCOO i UGT recolzarem les 
iniciatives que vagin en el sentit d’avançar en la resolució dels problemes 
socials,  recuperar garantir drets i llibertats i superar el conflicte polític des 
d’una perspectiva unitària àmplia, plural i compartida.  

Reiterem el nostre posicionament en favor de l’exercici del dret a decidir de 
forma acordada y respectuosa amb la pluralitat de la societat catalana. 
Entenem el dret a decidir com un dret democràtic que inclou totes les qüestions 
individuals i col·lectives que ens afecten, socials, laborals i polítiques. 

Al nostre país s´han d´acabar les polítiques que agreugen les desigualtats 
socials, que incrementen la precarietat laboral, que condemnen a un 23%  de la 
població a la pobresa i que trenquen la cohesió social. I s´han de fer polítiques 
de predistribució i redistribució que comportin necessàriament una revisió de la 
fiscalitat.  

UGT i CCOO seguirem treballant per fer efectius els acords de negociació 
col·lectiva d’augment salarial, per reforçar les polítiques actives d’ocupació, per 
millorar les oportunitats de formació dels i les treballadores, per acabar amb 
tota mena de discriminació, fent especial atenció a les de gènere, lluitant contra 
la violència masclista. 

Catalunya es un país d’acollida, de riquesa intercultural, d’integració i ha de fer 
una aposta ferma per atendre la situació de les persones refugiades i per 
canviar la llei d’estrangeria que esta condemnant a milers de persones a 
l’explotació laboral i la irregularitat administrativa. Cap persona es il·legal.  

CCOO i UGT participem d’aquest 11 de setembre amb la convicció  que els 
ponts d’entesa que proposem enfortiran la societat catalana si construeixen un 
marc de drets socials i nacionals per seguir avançant cap a una societat més 
justa, més igualitària i més solidària. 

Visca Catalunya i visca la classe treballadora! 

 


